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AÇÃO RESCISÓRIA Nº 7 - RN 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Autor: BELIDSON DIAS BEZERRA 
Ré: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. RAIMUNDO NONATO FERNANDES 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação Rescisória. Erro de Fato. 
I - Erro cometido pelo autor, ao formular seu pedido, não enseja o cabimento de Ação 
Rescisória. 
II - Incabível a Ação Rescisória, com fundamento no art. 485, item IX, do CPC, se há 
necessidade da juntada de documento novo para a demonstração do alegado erro de 
fato. 
 
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, desacolher a 
preliminar de incompetência originária e no mérito julgar improcedente a Ação Rescisória, 
na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 21 de fevereiro de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente 
HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Leio, na bem elaborada inicial de fls. 2/7, o 
seguinte: 
"2. O autor promoveu contra a ré, no Juízo Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do 
Norte, juntamente com outros funcionários públicos federais todos do quadro de pessoal 
do Ministério da Fazenda, ação ordinária destinada à obtenção dos quintos previstos na 
Lei nº 6.732, de 04 de dezembro de 1979 (artigos 2º e 3º), alterada, até então, pelo 
Decreto-Lei nº 1.746, de 27 de dezembro de 1979 (artigo 1º), havendo declarado, no item 
3, letra a, da inicial (Doc. 2), com base em certidão de tempo de serviço expedida pela 
Delegacia do referido Ministério no Rio Grande do Norte (Doc. 3), que: 
a) contava mais de 10 (dez) anos de exercício de funções de confiança ao entrar em vigor 
a Lei nº 6.732/79, em 05 de dezembro de 1979: 
b) tinha, por isso, direito a 5/5 (cinco quintos) da gratificação de função do símbolo DAI-
NS111.2 (Chefe da Seção de Registro e Cobrança de Créditos Tributários da Delegacia 
da Receita Federal), a contar de 23 de setembro de 1983. 
3. Contestada pela ré (Doc. 4), a ação foi julgada procedente, nos termos do pedido, por 
sentença de 03 de julho de 1984 (Doc. 5), a qual não ficou sujeita ao duplo grau de 
jurisdição porque o valor da Causa (Cr$ 900.000), dividido pelos 18 (dezoito) autores, 
reunidos em litisconsórcio subjetivo, era inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional, assim como, pela mesma razão, somente era passível do recurso de Embargos 
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infringentes (Lei nº 6.825, de 22. 09. 80, artigo 4º). 
Não interposto esse recurso pela ré, dita sentença transitou em julgado 07 de agosto de 
1984 (Doc. 6), estando o processo (nº 463/84) arquivado na Seção. 
4. Pela simples leitura da letra a do item 3 da Inicial da ação cuja sentença se quer 
rescindir, evidencia-se o erro de fato aí cometido: apesar de declarado o exercício de 
funções de confiança por mais de 10 anos, antes da vigência da Lei nº 6.732/79, pediu-se 
o pagamento de 5/5 (cinco quintos) só a contar de 23 de setembro de 1983, quando, na 
verdade, eles eram devidos a contar de 05 de dezembro de 1979, já que desde então o 
autor completara o tempo necessário à sua percepção, mantido para o cálculo o símbolo 
DAI-NS-111. 2. 
5. Esse equívoco decorreu da circunstância de haver a certidão de tempo de serviço 
(Doc. 3) silenciado acerca do exercício inicial da função de Chefe de Exatoria Federal em 
São Rafael (COLEFAZ), Rio Grande do Norte, para a qual foi nomeado Escrivão, por 
decreto de 03 de julho de 1956, e ficou respondendo pela Coletoria, sem designação, até 
que, a partir de 22 de fevereiro de 1965, quando entrou em vigor o Decreto nº 55.771, de 
19 de fevereiro de 1965 que aprovou o Regimento do Departamento de Arrecadação do 
Ministério da Fazenda, foi-Ihe atribuída investidura automática nessa Chefia, nos termos 
do artigo 46 do referido Decreto, a saber: 
"Art. 46. Ficam automaticamente designados Chefes das Exatorias os seus atuais 
titulares, salvo os que, por qualquer motivo, se encontrarem em exercício em órgãos não 
pertencentes ao Departamento de Arrecadação." 
6. A falta de referência a respeito, na certidão, explica-se, certamente, pela inexistência 
de ato individual de designação do autor para aquela Chefia, o que só veio a ocorrer com 
a Portaria nº 437, de 24 de junho de 1866, publicada no "Diário Oficial" de 14 de julho do 
mesmo ano (Doc. 3, Observações, 1966). 
Entretanto, a própria repartição onde o autor é lotado (Delegacia do Ministério da 
Fazenda), responsável por essa omissão, reconheceu-a posteriormente e retificou a 
certidão de. tempo de serviço, expedindo outra, datada de 14 de maio de 1985., na qual 
incluiu o período iniciado em 22 de fevereiro de 1965 (Doc. 7, Observações, 1965). 
Além disso, o mesmo órgão reconhece que já em 21 de fevereiro de 1975 o autor 
completara o tempo necessário para fazer jus a 5/5 (cinco quintos), como declara na 
certidão anexa (Doc. 8). 
7. O Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal decidiu, por acórdão unânime de 23 
de junho de 1983, relatado pelo ilustre Ministro ALFREDO BUZAID, na AR nº 1.135-0-PR: 
"A Ação Rescisória, com fundamento no art. 485, IX, do Código de Processo Civil, 
pressupõe: a) que o erro de fato resulte de atos ou documentos da causa; b) que sobre 
ele não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial. " ("Revista Trimestral de 
Jurisprudência", vol. 110, pág. 505). 
8. Esses pressupostos estão configurados na espécie, pois o erro decorre de documento 
que serviu de base ao pedido, por não ter sido nele mencionada disposição regulamentar, 
assecuratória de direito do autor, e essa omissão não foi objeto de controvérsia nos autos, 
passando despercebida ao próprio advogado signatário da inicial. 
Para constatá-lo, não seriam necessários, a rigor, os novos documentos ora anexados, 
como se demonstrou no item 4, retro, mas eles reforçam essa constatação, porque 
emanam da própria ré que, neles, reconhece o direito do autor ao 5/5 a contar de 05 de 
dezembro de 1979. 
9. Em conseqüência, havendo recebido essas parcelas somente a contar de 23 de 
setembro de 1983, o autor faz jus às que se venceram entre essa data e 05 de dezembro 
de 1979, excluídas as que foram alcançadas pela prescrição qüinqüenal, acrescido o 
débito de Correção Monetária, mesmo quanto ao período anterior à vigência da Lei nº 
6.899, de 08 de abril de 1981, por se tratar de dívida de valor, cuja atualização monetária 
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já era anteriormente admitida pela jurisprudência, que essa Lei não fez senão estender a 
outras hipóteses (Supremo Tribunal Federal, 1ª Turma, RE nº 100.832-2-SP, relator Min. 
ALFREDO BUZAID, "Diário da Justiça" de 23.03.84, pág. 4.014, idem, RE nº 104.930-8-
PR, relator Min. RAFAEL MAYER, ac. un. de 23.04.85, "Diário da Justiça" de 10.05.85, 
pág. 6.857f; 2ª Turma, RE nº 97. 241-1-RJ. relator Min. MOREIRA ALVES, ac. un. de 
25.06.82. 
"Diário da Justiça" de 03.09.82, pág. 8.503; idem. RE nº 99.845-RS, do mesmo relator, ac. 
un. de 12.04.83, "Revista Trimestral de Jurisprudência", vol. 107, pág. 424). 
São ainda devidos juros de mora sobre o valor corrigido, na forma da jurisprudência (E. D. 
MONIZ DE ARAGÃO, parecer de julho de 1980, "Revista de Direito Administrativo", vol. 
153, págs. 245/252, citando decisões do STF). 
10. A presente ação, pois, deve ser julgada procedente, para que, anulada a sentença de 
03 de julho de 1984, proferida na ação ordinária nº 463/84, do Juiz Federal de 1ª Vara da 
Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, outra decisão seja proferida, assegurando ao 
autor o direito reclamado nos itens 4 e 9, retro, com a condenação da ré em honorários 
advocatícios de 20% sobre o valor final que for liquidado e a reembolsar o, autor das 
custas do processo, em ambos os casos com Correção Monetária (Lei nº 6. 899/81)." (fls. 
2/6) 
Contesta a União, dizendo: 
"2. Pretende o autor, na parte que a ele se refere, rescindir a r. sentença copiada às fls. 
24/31, que, julgou procedente o seu pleito de lograr a vantagem denominada "quintos" e 
prevista na Lei nº 6732, de 4.12.79, eis que, mediante. certidão por ele mesmo acostada 
ao aludido processo, culminou deixando de contar determinado período para aquele 
benefício. 
3. Agora, munido de outra certidão, expedida pelo mesmo órgão público que emitiu a 
anterior, ou seja, a sua própria repartição, quer fazer retrotrair os efeitos financeiros da 
reportada vantagem, através da via eleita. 
4. Todavia, não tem razão o interessado, no particular. Deveras, o permissivo processual 
do art. 485, inciso IX, não tem o elastério que o servidor Ihe intenta dar. O erro de fato da 
norma instrumental se refere aos elementos da própria causa cuja decisão se objetiva 
desconstituir. Não outros, por mais valiosos que sejam e que o interessado depois 
entenda colacionar ao novo feito. Isto seria introduzir um enorme tumulto e total 
insegurança nas relações jurídicas. "(fls. 40) 
Regularmente processada a ação, perante o extinto Tribunal Federal de Recursos, vieram 
os autos a este Tribunal e foram a mim distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O Senhor JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Vê-se da petição Inicial, aliás de bela feitura, 
que o erro de fato, no caso, foi cometido pelo autor, e não pela sentença. 
Com efeito, diz a inicial: 
"4. Pela simples leitura da letra a do item 3 da inicial da ação cuja sentença se quer 
rescindir, evidencia-se o erro de fato aí cometido: apesar de declarado o exercício de 
funções de confiança por mais de 10 anos, antes da vigência da Lei nº 6.732/79, pediu-se 
o pagamento de 5/5 (cinco quintos) só a contar de 23 de setembro de 1983, quando, na 
verdade, eles eram devidos a contar de 05 de dezembro de 1979, já que desde então o 
autor completara o tempo necessário à sua percepção, mantido para o cálculo o símbolo 
DAI-NS-111.2." 
Em sendo assim, é incabível a rescisória de que se cuida. 
Por outro lado, para demonstrar o erro de fato alegado, o autor teve de juntar documento 
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novo. Assim, também sob este aspecto a rescisória não pode prosperar. 
Realmente, como bem demonstrou a promovida, em sua contestação de fls., a 
jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos firmou-se no sentido de que: 
"Processual Civil. Erro de Fato. Verifica-se a sua existência, pelo simples exame dos 
documentos e outras peças do processo, considerando-se, destarte, como pressuposto 
da rescindibilidade, que o Juiz tenha admitido como existente ou inexistente um fato, com 
base nas provas feitas no processo. Inocorre a hipótese, quando a parte que pede a 
desconstituição do julgado apresente outras provas, com o objetivo de demonstrar a 
existência do erro de fato. " (AR 473 - SP, Rel. Min. ADHEMAR RAYMUNDO, 1ª Seção, 
30.11. 83, unânime, in. "D. J. " 02.08.84, p. 11.047). 
"Ação Rescisória. Erro de fato. Para a admissibilidade da rescisória, sob este fundamento, 
imprescindível que o erro tenha resultado de atos ou de documentos da causa. 
Inadmissível que o autor, na rescisória, produza novos documentos, para fornecer a prova 
do erro em que o Juiz incorreu. Inocorrência de qualquer das hipóteses do § 1º, do art. 
485, do CPC. " (AR-772-RJ, Rel. Min. ADHEMAR RAYMUNDO, 1ª Seção, 11.04.84, 
unânime, in "D.J." 31.10.84, p. 18.319). 
"Processo Civil. Ação Rescisória. Reexame de prova. Publicação dos atos judiciais. CPC, 
art. 236, § 1º. Preliminares. Rejeição das preliminares de inépcia da inicial e de 
ilegitimidade ad partem, de vez que foram atendidos os requisitos dos arts. 282, 283 e 
487, do CPC. Alegação de intempestividade da rescisória improcedente a teor do art. 495, 
do CPC. Da publicação dos atos judiciais na imprensa oficial deve constar os nomes das 
partes e de seus advogados suficientes a fim de que elas possam ser identificadas. CPC, 
art. 236, § 1º. A omissão do nome de um dos advogados na publicação quando se trata 
de representação in solidum por dois, não constitui causa de nulidade e desde que atinja 
a sua finalidade STF, RT-541/281, RTJ-98/ 193, PR-5/375, em 187 e JTA-55/145. 
Reexame da prova. Descabimento da rescisória. Objeto tão-somente dos recursos 
ordinários. Fundamento de violação de literal disposição de lei, erro de fato, invalidação 
de transação e dolo em detrimento da parte vencida inocorre na decisão rescindenda 
qualquer dos motivos apontados." (AR-924- RJ, Rel. Min. PEDRO ACIOLI, 2ª Seção, 
27.11.84, unânime, in "D. J. " 11. 4. 85, p. 4820 (fls. 41/42). 
Julgo a rescisória improcedente. 
É como voto 
 

AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 2 - RN 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: JOÃO MARIA DOS SANTOS 
Agravado: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. MAGNUS AUGUSTO COSTA DELGADO 
 
EMENTA 

Penal. Agravo de Execução. Lei 7210/84. Progressão na execução da pena privativa da 
liberdade, do sistema semi-aberto para regime aberto. Encontrando-se o apenado já 
trabalhando em sua casa, sem vigilância, apenas com o recolhimento noturno ao presídio, 
se conclui já ter conseguido o benefício perseguido, no caso, o constante do art. 36, § 1º 
do CP, que estabelece que o condenado em regime aberto deverá, fora do 
estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade 
autorizada, com recolhimento no período noturno e nos dias de folga. Agravo não 
conhecido, em face da perda do objeto. 
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ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
Votos, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado 
Recife, 12 de junho de 1990. 
PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: JOÃO MARIA DOS SANTOS agravou de 
execução de despacho exarado nos autos da Ação Penal 880/85 e que indeferiu 
mudança de regime penitenciário, no caso do semi-aberto para o regime aberto, deduzido 
em face de ser a condenação em execução, a única que Ihe foi imposta; de ter havido 
erro na condenação, ao determinar o cumprimento da pena no regime semi-aberto e ter o 
apenado preenchido todos os requisitos para obtenção dos benefícios do art. 114 da Lei 
7. 210/84. 
Argüi que não cumpriu 1/6 da pena, nem pretende cumpri-la, pois tal acarretará, com 
certeza, o seu retorno à delinqüência, vez que entende que três meses em uma colônia 
penal já são mais que suficientes para que alguém seja contaminado pelo vírus da 
criminalidade. 
Destes autos consta a sentença prolatada na referida ação penal e onde o agravante 
restou condenado a pena base de 4 anos de reclusão, pena a ser cumprida em regime 
semi-aberto, constando, ainda, da mesma sentença, que a mudança dos regimes 
impostos para os menos graves, dependerá do mérito de cada condenado, a ser apurado 
em procedimento regular (artigos 110 e seguintes da Lei de Execução Penal). Consta, 
igualmente, o acórdão na ACR 6.943 - RN, interposta à sentença prolatada e onde a 
Egrégia 2ª. Turma do extinto TFR, mantendo a sentença condenatória, em parte a 
modificou, exatamente para reduzir a pena aplicada ao agravante de 4 para 3 anos de 
reclusão. 
Às fls. 51, o Ministério Público Federal em 1ª Instância, em contra-razões, afirma existiram 
dois óbices à pretensão do agravante: o fato do apenado não ter cumprido, ainda, 1/6 da 
pena privativa da liberdade, que Ihe foi imposta e a necessidade da pena ser cumprida de 
forma progressiva, em termos de transferência de regime para um menos rigoroso. 
Mantido o despacho agravado por considerar que o agravante não conseguiu, com suas 
razões, suprir o impeditivo legal para concessão do benefício pedido esclarecendo que o 
apenado "por ter trabalho próprio, de certa forma, já está no regime aberto, pois, por 
despacho deste Juiz, foi-Ihe permitido trabalhar em casa, sem vigilância, recolhendo-se à 
noite ao presídio e, ao que demonstra, o que está querendo é ficar livre de qualquer 
controle pelo crime cometido e condenado." 
O parecer do Ministério Público, em 2ª Instância, considerou superado o óbice do 
cumprimento de 1/6 da pena, em virtude do decurso do tempo. E, considerando que o 
agravante "de certa forma já está no regime aberto" opinou pela manutenção do 
despacho agravado. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Em seu douto parecer, o Exmo. Sr. 
Procurador Regional Federal assim se houve: 
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"Inconformado com a decisão que indeferiu seu pedido de mudança do regime semi-
aberto para o aberto (fls. 47) o apenado, João Maria dos Santos, ora agravante, recorre à 
segunda instância aduzindo ter havido erro do Juiz sentenciante, vez que faz jus 
inicialmente ao regime aberto, a teor do art. 33 § 2º alínea c do CPB (fls. 22). 
Na verdade o agravante foi condenado a três anos de reclusão (fls. 61) a ser inicialmente 
cumprida a pena em regime semi-aberto (fls. 18). 
Para corrigir o que entende estar errado, pediu ao Juízo das Execuções que: 
"se digne em determinar a progressão do regime do apenado para o aberto, sob a forma 
de prisão domiciliar, mantida a autorização para trabalhar, já concedida, e 
comprometendo-se o requerente a apresentar-se perante esta Vara das Execuções 
diariamente, durante um ou dois expedientes, conforme entenda V. Exª., enquanto durar a 
execução punitiva" (fls. 26). 
O óbice ao deferimento do pedido consistiu no fato do requerente, ora agravante, não ter 
cumprido pelo menos um sexto da pena de reclusão em regime semi-aberto, vez que o 
cumprimento da pena se iniciou em 11.07.89 (fls. 46). 
Tal impedimento legal hoje inexistente com o decurso do tempo (art. 112 da Lei 7210/84). 
Contudo, um outro persiste: o preceito contido no § único do referido artigo. 
E, como o agravante "de certa forma já está no regime aberto", conforme lembra o 
despacho sob ataque (fls. 53) lastreado no despacho de fls. 20, sem que as exigências do 
§ único do art. 112 da Lei das Execuções Penais tivessem sido satisfeitas, não há como 
deixar de tecer loas ao despacho agravado, que implicitamente julgou sem objeto o 
pedido, a teor do art. 36 § 1º do CPB. 
Pela manutenção do despacho." 
Por outro lado, do despacho agravado se destaca: 
"Entretanto, o apenado, ainda não cumpriu, pelo menos 1/6 da pena, para ter direito à 
mudança de regime, conforme dispõe o Art. 112 da Lei 7. 210, de 11.07.84, verbis : 
"Art. 112 - A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a 
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo Juiz, quando o preso 
tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e seu mérito indicar a 
progressão". (grifos nossos). 
Ex positis, por não ter o apenado cumprido, pelo menos 1/6 da pena no regime semi-
aberto, indefiro o seu pedido de mudança para regime aberto, por falta de amparo legal. " 
Já às fls. 53, foi mantido o despacho agravado, nos seguintes termos: 
"Entretanto, com as razões de seu agravo, não conseguiu suprir o impeditivo imposto pela 
lei das execuções penais (Art. 112). 
Esclarece-se que o apenado, por ter trabalho próprio, de certa forma já está no regime 
aberto, pois, por despacho deste Juízo, foi-Ihe permitido trabalhar em casa, sem 
vigilância, recolhendo-se à noite no presídio, (sendo esta a rotina de regime aberto (§ 1º 
do Art. 36). 
Foi beneficiado pelo que dispõe o § 2º, do Art. 35 do CP. 
Ao que demonstra o agravo, o apenado está querendo é ficar livre de qualquer controle 
pelo crime cometido e condenado, o que, evidentemente, não é possível fazer-se. 
Ex positis, pelos fundamentos da decisão agravada e pelos aqui expostos mantenho-a, 
remetendo-se o processo ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região. " 
Tendo como razão de decidir as já expendidas no douto parecer da Procuradoria 
Regional Federal e atendendo a observação constante do despacho de fls. 53, nego 
provimento ao agravo. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 19 - PE 
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Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Agravantes: CIA: :TÊXTIL OTHON BEZERRA DE MELLO E OUTROS  
Agravado: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRª RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTROS 
 
EMENTA 

Processual Civil. Apelação Cível não Recebida. Valor de Alçada inferior a 50 ORTNs. 
Discussão de Matéria Constitucional. Aplicação da Súmula 246 do TFR. 
I - Em versando os autos sobre matéria envolvendo inconstitucionalidade de norma legal, 
cabível é o recurso à instância ad quem, ainda que o valor da causa seja inferior ao da 
alçada estabelecida na Lei nº 6.825/80. Inteligência da Súmula 246, do TFR. 
II - Agravo ao qual se dá provimento para que se receba o recurso apelatório. 
 
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 ao 
agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos e que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas na forma da lei. 
Recife, 22 de maio de 1990. 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: A CIA. TÊXTIL OTHON BEZERRA DE MELLO e 
outras empresas interpõem Agravo de Instrumento de decisão que não recebeu recurso 
apelatório interposto nos autos de ação repetitória de indébito, onde se visava ao 
recebimento de importâncias recolhidas aos cofres públicos a título de FINSOCIAL. 
O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco deixou de receber o 
recurso, ao entendimento de que não atingira a causa o valor de que trata a Lei nº 
6.825/80. 
As recorrentes fundamentam a sua inconformação no fato de que o valor que houvera 
sido atribuído à causa, à época de seu ajuizamento, era, em decorrência de não 
possuírem todos os comprovantes de recolhimento dos valores questionados, meramente 
ilustrativo, sendo de se aplicar, ainda, o disposto no verbete da Súmula 246 do extinto 
egrégio Tribunal Federal de Recursos, ante o teor da matéria de cunho constitucional 
discutida nos autos. 
Formado o instrumento, sem resposta da agravada, subiram os autos a este Tribunal, 
onde, mediante distribuição, foram-me conclusos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O presente agravo foi interposto contra 
decisão que inadmitiu recurso apelatório da sentença prolatada em ação de valor inferior 
a 50 OTNs. 
Ocorre que, in casu, discutia-se a inconstitucionalidade do Decreto-lei nº 1940/82, relativo 
à contribuição para o FINSOCIAL. 
Tratando-se, pois, de matéria envolvendo inconstitucionalidade de norma legal, cabível é 
o recurso à instância ad quem, mesmo que o valor da causa seja inferior ao de alçada, 
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estabelecido na Lei nº 6.825/80. 
Este aliás, é o posicionamento desta Turma, que vem acoIhendo a Súmula nº 246 do 
então Tribunal Federal de Recursos, do seguinte teor: 
"A causa em que se discute matéria constitucional não está sujeita à alçada de que trata a 
Lei 6825, de 1980. " 
Dou, pois, provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 348 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Agravante: FAZENDA NACIONAL 
Agravados: IMOBILIÁRIA JUNQUEIRA LTDA e outros 
Advogados: Dr. IRANDI SANTOS DA SILVA e outros 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação declaratória. Liminar para depósito de diferenças de exação 
relativas ao PIS. Possibilidade. Presença dos requisitos autorizados da medida. 
I - O depósito de que trata o art. 151, II, do CTN, "é providência que somente vantagens 
acarreta a todos quantos estejam direta ou indiretamente vinculados ao processo, e não 
acarreta prejuízo nenhum a quem quer que seja". 
II - Ainda que tal depósito seja ato da parte interessada, não sendo providência judicial 
que constitua conteúdo de medida liminar ou cautelar, a sua autorização pelo Juízo de 1º 
Grau não importa em antecipação de tutela jurisdicional. 
III - Não há óbice para o deferimento de depósito das diferenças de contribuições cuja 
constitucionalidade se discute por intermédio de ação declaratória, se tal depósito pode 
ser efetuado inclusive no âmbito administrativo, a teor da Instrução Normativa nº 01/90, de 
25.04.90, da Corregedoria do TRF da 5ª Região. 
IV - Presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora, sendo aquele caracterizado pela 
possibilidade de discutir-se a constitucionalidade de diplomas legais atacados e este pela 
iminência da cobrança das diferenças da exação discutidas, é de se deferir o pedido 
liminar de depósito das mesmas. 
V - Agravo Improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Custas na forma da lei. 
Recife, 22 de maio de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: A UNIÃO FEDERAL insurge-se contra decisão 
proferida pelo MM. Juiz Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que, nos 
autos de ação declaratória, deferiu liminar para que os agravados efetuassem o depósito 
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de diferenças da exação relativas ao PIS. 
Argüi, de início, que a medida liminar não poderia ter sido concedida em ação declaratória 
porquanto esta não enseja a execução. Alega não estarem caracterizados o fumus boni 
juris e o periculum in mora, pugnando, assim, pela reforma da decisão hostilizada. 
Contraminuta às fls. 52/54. 
Processado o agravo e mantido o decisum, subiram os autos a este Tribunal, tocando-me 
a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A irresignação do agravante reside em dois 
pontos: o primeiro diz respeito ao não cabimento de liminar em ação declaratória, e o 
segundo à inexistência, no caso, dos requisitos autorizadores da medida. 
A agravante insurge-se exatamente contra o despacho judicial que autorizou o depósito 
judicial de parcelas do PIS, com base na Lei Complementar nº 07/70, já que, na ação 
declaratória, discute-se acerca da constitucionalidade dos Decretos-Leis 2.445/88 e 
2.449/88, que alterou sua base de cálculo. 
Ora, a possibilidade do depósito de que trata o art. 151, Inciso II, do Código Tributário 
Nacional, já foi objeto de Instrução Normativa (IN 01/90 - CR, de 25.04.90), emanada da 
Corregedoria deste Tribunal. 
De fato, o depósito autorizado pelo Magistrado de 1º Grau "é providência que somente 
vantagens acarreta a todos quantos estejam direta ou indiretamente vinculados ao 
processo, e não acarreta prejuízo nenhum a quem quer que seja;" (IN nº 01/90 - CR). 
Por outro lado, ainda que tal depósito seja ato da parte interessada, não sendo 
providência judicial que constitua conteúdo de medida liminar, ou cautelar, como pretende 
a agravante, entendo que a sua autorização pelo Juiz a quo, em momento algum importou 
em antecipação da tutela jurisdicional. Na concessão da medida postulada, Sua 
Excelência ateve-se, como era de se esperar, apenas à análise do fumus boni juris e do 
periculum in mora, sem qualquer análise de mérito. 
Não vejo, pois, neste aspecto, ilegalidade na decisão atacada, mormente quando tal 
depósito pode, inclusive, ser procedido por via administrativa. 
Quanto à existência dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada (fumaça de bom 
direito e perigo de mora) encontram-se presentes na espécie. Acolho integralmente os 
argumentos expendidos pelo Juiz, no despacho agravado, conforme menciono: 
"Presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora, sendo aquele caracterizado pela 
possibilidade de se discutir a constitucionalidade dos diplomas legais ali atacados e este 
pela iminência da cobrança das diferenças da exação por eles majoradas." (fls. 11). 
Por tais fundamentos, nego provimento ao presente agravo, mantendo a decisão de 1º 
Grau. 
É assim que voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 379 - PB 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Agravante: TOALIA S/A INDÚSTRIA TÊXTIL 
Agravado: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DR. FERNANDO DE CASTRO E OUTROS 
 
EMENTA 
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Processual Civil. Apelação. Intimação. Deserção. Representação Conjunta ou Isolada. 
I - Tendo sido o mandato outorgado a mais de um advogado, podem estes representar a 
parte conjunta ou isoladamente. 
II - Havendo substabelecimento com reserva de poderes, tal implica numa ampliação da 
outorga que foi feita em conjunto. 
III - Constando, pois, da publicação de que trata o art. 236, § 1º, do CPC, o nome de 
advogado substabelecido, é de se ter como válida a intimação e, à falta do preparo 
devido, deserto o recurso. 
IV - Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Custas na forma da lei. 
Recife, 11 de setembro de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Insurge-se a TOALIA S/A INDÚSTRIA TÊXTIL contra 
a decisão do MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, que declarou 
deserto recurso apelatório por ela interposto, à míngua do devido preparo. 
Aduz, a agravante, na minuta de seu recurso, que teria sido nula a intimação para que 
preparasse o agravo, porquanto feita em nome de advogado que já havia substabelecido 
para outro causídico o mandato que Ihe fora outorgado. 
O MM. Juiz a quo manteve a sua decisão, ao entendimento de que se havia procedido ao 
alegado substabelecimento com reserva de poderes, permitindo, dessa forma, que a 
intimação fosse efetivada em nome de qualquer dos advogados constituídos em 
decorrência da ampliação da outorga em conjunto. 
A União Federal contraminutou o agravo pedindo a manutenção do despacho agravado. 
A priori converti o agravo em diligência, a fim de que, no Juízo de origem, se desse conta 
do valor atribuído à ação ordinária, para os fins da Súmula 259 do ex-TFR. 
Atendida a alçada recursal e verificados os demais pressupostos de admissibilidade do 
recurso, pedi a sua inclusão em pauta de julgamento, dispensada a revisão nos termos 
regimentais. 
É o relatório 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, o agravante, com o 
presente recurso, visa a desconstituir a pena de deserção que Ihe foi aplicada em 
processo de Mandado de Segurança impetrado ante a Primeira Instância, argüindo a 
nulidade da intimação, para o preparo que, segundo alega, foi efetuada apenas com o 
nome do advogado substabelecente, quando deveria ter constado o nome do 
substabelecido. 
A princípio, verifico que dos autos não consta o substabelecimento do Dr. Paulo de Tarso 
Ramos Ribeiro ao Bel. Fernando de Castro, subscritor do recurso, como alega a 
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agravante na minuta do agravo. De fato, o substabelecimento foi efetivado pela Drª 
Hildegard Gutz Horta, também procuradora da agravante juntamente com mais seis 
advogados, dentre eles o mencionado Dr. Paulo de Tarso Ramos Ribeiro (fls. 12 e 12-v). 
Vê-se pois que, embora tenha assinado a inicial, como alega a agravante, o Sr. Paulo de 
Tarso Ramos Ribeiro não é o advogado substabelecente do mandato, como quer fazer 
parecer a agravante. Na verdade, o mencionado bacharel patrocina a causa juntamente 
com mais seis advogados, dentre eles a Drª Hildegard Gutz Horta, esta, sim, 
substabelecente da procuração ao Dr. Fernando de Castro. 
Ora, quando o mandato é outorgado a mais de um advogado, estes podem representar a 
parte conjunta ou isoladamente. Prova disso é que, enquanto a Drª Hildegard Gutz Horta 
foi quem substabeleceu o mandato para o Dr. Fernando de Castro, o Dr. Paulo de Tarso 
Ramos Ribeiro subscreveu a peça inaugural. 
Constatados tais fatos, passo a analisar a tese argüida pela agravante. Em que pesem os 
seus argumentos, creio não assistir-Ihe razão. É que não foi feita qualquer petição de 
juntada do substabelecimento em questão, que foi efetivado no verso do próprio 
instrumento procuratório. Não houve, assim, qualquer pedido expresso para que as 
intimações fossem efetivadas na pessoa do advogado substabelecido. O 
substabelecimento, aliás, deu-se com reserva de iguais poderes, o que fez do 
substabelecido mais um a patrocinar a causa da agravante, equivalendo a uma ampliação 
daquela outorga que foi feita em conjunto. 
Não houve, por assim dizer, qualquer irregularidade na intimação que a inquine de nula, 
porquanto efetivada nos moldes do preconizado no art. 236, § 1º, do Código de Processo 
Civil. 
Pacífica, aliás, a jurisprudência do extinto egrégio Tribunal Federal de Recursos, no 
sentido de que, quando da procuração constam os nomes de vários advogados, basta 
que a intimação seja feita a qualquer deles, sem a necessidade de constar os nomes de 
todos. 
A propósito, veja-se o que dizem as seguintes ementas: 
AI 50. 544 - PR 
Rel. Min. Ilmar Galvão. 
"Processual Civil. Apelação. Intimação. Deserção. 
Quando da mesma procuração consta o nome de vários advogados, basta que a 
intimação seja feita a um deles. De outro lado, se da publicação figura o nome da parte 
principal, seguido da expressão 'e outros', a intimação vale. Deserção decretada em 
termos juridicamente certos. " (RTFR 146/45). 
AC 75.117 - SP 
Rel. Min. Pádua Ribeiro. 
"Processual Civil. Intimação. CPC, art. 236, § 1º Aplicação. 
I - Da publicação a que se refere o art. 236, § 1º, do CPC, não é preciso que conste o 
nome de todos os advogados da mesma parte, basta que conste o nome de apenas um 
deles. Precedentes do Excelso Pretório. 
II - Apelação desprovida. " 
(DJU de 08. 05. 86). 
Diante do exposto e dos precedentes invocados, nego provimento ao Agravo de 
Instrumento para manter a decisão agravada em todos os seus termos, considerando 
válido o decreto de deserção. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 414 - SE 
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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, 
II, a e b, da LEF, não há prazo fixo, bastando somente que não tenha havido licitantes no 
leilão. 
ll - Agravo provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
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. 
Custas na forma da lei. 
Recife, 11 de setembro de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária 
do Estado de Aracaju indeferiu pedido de adjudicação de bem levado a hasta pública, 
formulado pela UNIÃO FEDERAL, ao fundamento de que a alínea a, item II, do art. 24 da 
LEF previa que esta só poderia dar-se no momento exato em que o leiloeiro declarasse 
encerrado o leilão. 
Dessa decisão é que agora recorre a FAZENDA NACIONAL. por via de Agravo de 
Instrumento, entendendo que a interpretação judicial do dispositivo invocado chocava-se 
com a melhor jurisprudência e doutrina acerca do assunto, indicando no sentido de que, in 
casu, não havia prazo fixado para que a FAZENDA exercitasse o seu direito. 
Sem contraminuta, subiram os autos a esta Superior Instância, pelo que os converti em 
diligência a fim de que se informasse o valor da causa principal. 
Cumprida a diligência e presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo, pedi a 
sua inclusão em pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz agravado indeferiu o pedido de 
adjudicação formulado pela agravante, em despacho exarado nos seguintes termos: 
"Vistos, etc... 
Indefiro. 
A alínea a do inc. II, do art. 24, LEF fala no momento em que o leiloeiro declara encerrada 
a hasta pública. 
Ao pedido falta amparo devido. 
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I - se. 
.. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..·· 
Creio não assistir razão ao julgador de 1º Grau. E que o prazo estabelecido no art. 24 da 
Lei nº 6. 830/80 é singelo, correndo automaticamente da data do leilão. A propósito, aliás, 
em nota ao dispositivo mencionado, Theotônio Negrão, em seu Código de Processo Civil 
e Legislação Processual em vigor (19ª ed., 1989), comenta: 
"Não havendo licitantes, o pedido de adjudicação pode ser formulado mais de 30 dias 
após o leilão, ..." 
Outro também não foi o entendimento da egrégia Primeira Turma deste Tribunal quando 
do julgamento do Agravo de Instrumento nº 555 - SE, do qual foi Relator o eminente Juiz 
Francisco Falcão, que na ementa do acórdão de sua lavra ensinou: 
"EXECUTIVO FISCAL. BEM PENHORADO. LEILÃO NEGATIVO. ADJUDICAÇÃO. 
Findo o leilão, não havendo licitante, pode a FAZENDA NACIONAL adjudicar o bem pelo 
preço da avaliação. 
Inteligência do art. 24, Item II, alínea a e b, da Lei nº 6.830/80. 
Agravo provido. Decisão reformada." 
(DJU de 17.08.90). 
Nas razões de seu voto, aquele magistrado acolhe integralmente a lição de ANTÔNIO 
CARLOS COSTA E SILVA, em sua obra Teoria e Prática do Processo Fiscal, que diz: 
"A redação da alínea b, do Item II, do art. 24 da Lei nº 6. 830/80, não deixa margem a 
qualquer dúvida: se não houve licitante não há prazo fixo. Se houver, há o de trinta dias, 
dentro do qual a Fazenda Pública poderá exercitar o seu direito." (pág. 546). 
Diante do exposto, por concordar integralmente com a tese mencionada, conheço do 
agravo para dar-Ihe provimento, reformando a decisão do 1º Grau para deferir o pedido 
de adjudicação. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 510 - PB 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: UNIÃO FEDERAL 
Agravado: MANOEL PIRES BEZERRA 
Advogado: DR. GERSON MOUSINHO DE BRITO 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Dívida Ativa da Fazenda Pública. Concurso de Credores. 
Não se encontra a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, sujeita a 
concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, Iiquidação e inventário ou 
arrolamento. Comando do art. 29 da Lei 6.830/80. Agravo provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, dar provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 28 de agosto de 1990 
PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: A UNIÃO FEDERAL, nos autos da Execução 
Fiscal 5088 que a FAZENDA NACIONAL move contra MANOEL PIRES BEZERRA, 
agravou de instrumento do despacho do MM Juiz que indeferiu seu requerimento de 
penhora do dinheiro do devedor, que se encontra depositado no Juízo de Direito da 2ª 
Vara da Comarca de João Pessoa, destinado ao pagamento de dívidas privilegiadas. 
Insurge-se em suas razões pelo fato de, assim procedendo, a autoridade judicante 
submeter o crédito da Fazenda Nacional a um incomportável concurso de credores, 
ofendendo aos artigos 10, II, 15, I e II e 29 da Lei 6830/80. Argumenta em seu favor a 
Súmula 44 do extinto TFR e que o crédito da Fazenda Nacional goza de preferência em 
relação aos demais, com ressalva apenas do crédito trabalhista. Alega também que em 
Embargos de Terceiro proposto pelo Banco do Brasil, o MM Juiz julgou-os procedentes, 
declarando a validade da arrematação e tornando sem efeito a penhora realizada, sob 
fundamento que ao credor privilegiado interessa, apenas, receber seu crédito. 
Sem resposta do agravado. 
O parecer do Ministério Público, em 2ª Instância, opinou pelo provimento do agravo, por 
considerar que a decisão afronta o art. 29 da Lei 6830/80 e art. 109 da Constituição 
Federal. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): A Fazenda Pública se insurge contra 
o despacho do MM Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba que, ao invés 
de deferir o seu pedido de habilitação de crédito junto ao Juízo da 2ª Vara Cível da 
Justiça Comum Estadual daquela Comarca, onde, em uma ação de execução movida 
contra o agravo, foi arrematado um bem penhorado junto ao mesmo, decidiu que a 
Fazenda se habilitasse junto àquele Juízo. 
Traz à colação o Agravante, o comando do próprio art. 29 da Lei 6830/80, reportando-se, 
igualmente, a dispositivos da Carta Magna, que reservam à Justiça Federal, a 
competência para as causas onde há presente interesse da União. 
Teotônio Negrão, em comentando o art. 29 da Lei 6830/80, traz os seguintes 
entendimentos jurisprudenciais: 
"Basta a simples comunicação do crédito fiscal (RJTJESP 91/264, 92/265, 92/266). Se 
este for contestado, de acordo com o CTN 188 § 1º: "o Juiz remeterá as partes ao 
processo competente, mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito e 
seus acrescidos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância por outra forma. " 
"A preferência de que cuida o § único do art. 29 da Lei nº 6830, de 1980, diz com a renda 
apurada com a realização da praça (TFR 6ª Turma, A1 42.541 - SP, rel. Min. Miguel 
Jeronymo Ferrante, j. 27.06.83, negaram provimento, v.u., DJU 25.08.83, p. 12.624, 1ª 
col. , em). " 
Por tais razões, dou provimento ao Agravo para, reformando o despacho agravado, 
determinar ao Juízo da 3ª Vara Federal - PB que, nos autos da Execução Fiscal 5088 
movida pela Fazenda Nacional contra Manoel Pires Bezerra, se oficie ao Juízo Estadual 
da 2ª Vara da Comarca de João Pessoa, se tome as necessárias providências de modo a 
garantir a favor da União, o benefício constante do art. 29 da Lei nº 6830/80, procedendo-
se no rosto daqueles autos penhora ou se reservando nos mesmos autos valor de modo a 
garantir a dívida para com a Fazenda Nacional. 
É o meu voto. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 521 - SE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: FAZENDA NACIONAL 
Agravado: JOSÉ ROSA FELIPE 
Procurador: DR. HÉLIO ROBERTO SILVEIRA PAES 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. 
O acréscimo do Decreto-Lei 1025/69 substitui honorários de advogado. Por haver sido o 
percentual de 20% (vinte por cento), tarifado na própria Lei, não pode ser reduzido a 
critério do Juiz. 
Provimento do agravo. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento ao agravo, de acordo com o relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 31 de maio de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A Fazenda Nacional interpôs agravo de instrumento 
objetivando a correção da decisão do MM. Juiz federal da 2ª Vara da Seção Judiciária de 
Sergipe, proferido em execução fiscal, que fixara honorários advocatícios na hipótese de 
pronto pagamento em 5% (cinco por cento), e não no percentual estabelecido no Decreto-
Lei 1025/69. 
A r. decisão foi mantida pelo ilustre Juiz de primeiro grau sob o fundamento de que a 
fixação dos honorários em 5% (cinco por cento) é feita em caráter provisório, caso se dê o 
pagamento logo após a intimação do devedor, sem que se prolongue a execução e 
encontra amparo na jurisprudência do ex-TFR. Aduz, ainda, em sua decisão, o douto Juiz, 
que os arestos trazidos pelo agravante se referem a casos de processos que se 
avolumaram com o prosseguimento da execução, o que não ocorria com o caso em tela. 
O valor da causa era, à época da propositura, superior a 50 OTNs. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Dispõe o art. 1º do Decreto-Lei nº 
1.025/69: 
"Art. 1º - É declarada extinta a participação de servidores públicos na cobrança da dívida 
da União, a que se referem os artigos 21 da Lei nº 4.439, de 27 de outubro de 1964, e 1º, 
inciso II, da Lei 5.421, de 25 de abril de 1968, passando a taxa, no total de 20% (vinte por 
cento), paga pelo executado, a ser recoIhida aos cofres públicos, como renda da União." 
O acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre a condenação em ação de execução fiscal 
em que for vencedora a União, por ser parte integrante do crédito exeqüendo, não está 
sujeito a modificação por parte do julgador. 
O referido acréscimo, embora substitua os honorários advocatícios, tem percentual 
tarifado na própria lei, sendo vedado ao Juiz reduzi-lo, quer aplicando o § 3º ou o § 4º do 
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art. 20 do CPC. No caso, pouco importa que o processo de execução tenha ou não se 
prolongado ou, ainda, esteja no início. 
Desta forma, dou provimento ao recurso, reformando a decisão, para fazer incluir, na r. 
decisão agravada, a taxa de 20% (vinte por cento) de que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 
1.025/69, em lugar dos 5% (cinco por cento). 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 552 - PB 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DA PARAÍBA 
Agravado: ONALDO ROCHA DE QUEIROGA 
Advogados: DRS. VITAL DO REGO (AGRTE) e  

MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO (AGRDO) 
 
EMENTA 

Processual Civil. A Ordem dos Advogados do Brasil não goza de benefício de prazo (art. 
188, CPC), por não se tratar de autarquia (art. 139, parágrafo 1º, da Lei 4.215/63) e não 
se Ihe aplicar a regra do Dec. lei 7.659/45, art. 1º. Agravo 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 ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas que integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 12 de junho de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
LÁZARO GUIMARÃES- Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a agravante contra decisão que 
indeferiu apelação interposta pela OAB - PB em Mandado de Segurança, dada a 
intempestividade. Alega que a entidade impetrada goza do privilégio de prazo, tanto 
quanto as autarquias de caráter profissional ou corporativo. 
O recurso foi interposto como agravo retido e recebido como agravo de instrumento. 
O agravo apresentou contra razões, argüindo o descabimento de agravo retido contra 
decisão que indefere apelação, a intempestividade do agravo e, do mesmo modo, o 
oferecimento da apelação a destempo, ainda que se considerasse o prazo em dobro. 
Mantida a decisão recorrida, vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
Com vista, quando os autos ainda se encontravam no antigo Tribunal Federal de 
Recursos, o Ministério Público Federal, em parecer do Dr. João Batista de Almeida, 
manifestou-se pelo provimento. 
E o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A interposição de agravo retido 
inviabilizou a produção de prova. 
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O benefício de prazo previsto no art. 188, CPC, destina-se à Fazenda Pública, 
estendendo-se às autarquias por efeito do Dec. lei 7. 659/45, art. 1º. 
Ocorre que, por expressa determinação do art. 139, parágrafo 1º, da lei 4.215/63, não se 
aplicam à OAB as disposições legais referentes às autarquias ou entidades paraestatais. 
Ademais, o Dec. lei 7.659/45 somente estende aquela prerrogativa às "autarquias 
constituídas de patrimônio estatal..." o que não é o caso da OAB, cujo patrimônio não se 
confunde com o patrimônio estatal, tanto que as contas dos seus gestores não se 
submetem a controle pelo Tribunal de Contas da União (art. 70 e seu parágrafo único, da 
Constituição Federal). 
A Ordem dos Advogados constitui, segundo a cabeça do referido dispositivo, serviço 
público federal, gozando de imunidade tributária, possuindo franquia postal e telegráfica, 
mas não integra a administração, federal indireta, e nenhuma regra existe que Ihe confira 
prazo especial para contestar ou para recorrer. 
Tal benefício somente se admite quando haja o comando inequívoco da lei. De outro 
modo, prevalecem os prazos gerais. 
Por essas razões, nego provimento ao agravo. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 560 - SE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOClAL - INPS 
Agravado: AMÉRICO ALVES DOS SANTOS E OUTROS 
Advogados: DRS. VALTENOR SANTOS (AGRTE) e  

SIZENANDO AZEVEDO FARO E OUTRO (AGRDO) 
 
EMENTA 

Processual. Agravo de Instrumento. Valor da alçada. Lei 7.730/89 e Medida Provisória 
57/89 transformada na Lei 7.801/89. Instituído o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) em 
substituição à Obrigação do Tesouro Nacional (OTN), em termos de manutenção do 
equilíbrio orçamentário ou como índice para realização de operações de crédito, o valor 
da alçada de que cuida a Lei 6.825/80, é igual ao produto de NCZ$ 6,17 (o valor pelo qual 
foi congelada a OTN, em fevereiro/89) por 50, atendendo que se fixou em NCZ$ 1,00, 
para aquele mês, o valor do BTN. Sendo pois, o valor atribuído à causa, ajuizada no mês 
de fevereiro de 1989, inferior a NCZ$ 308,50 (o quanto somariam 50 OTN's, se não 
extintas), tem-se como não atingida, para efeitos recursais, a alçada, impondo-se a 
manutenção do despacho agravado, não fora, no entanto, de não se conhecer do mesmo 
por força da jurisprudência dominante do extinto TFR, que inadmitia Agravo de 
Instrumento em causa cujo valor restasse aquém da alçada. 
 
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, não conhecer do 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 junho de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
PETRUClO FERREIRA - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O INPS, nos autos da Ação Ordinária 
14251/89, que Ihe movem AMÉRICO ALVES DOS SANTOS e outros, agravou de 
instrumento de despacho que deixou de encaminhar apelação interposta, sob alegação 
de não haver valor de alçada, sendo, também o seu recebimento intempestivo como 
Embargos Infringentes. 
Argüi em suas razões que tendo a ação 28 autores e sendo a causa o valor global de 
NCZ$ 11.200,00, cabe, de per si, a cada autor, o valor de NCZ$ 400,00, isto em data de 
agosto de 1989. E, se a BTN de agosto/89 valia NCZ$ 2.0842, multiplicando-se a mesma 
por 50 (valor mínimo exigido para apelação), perfaz o valor de NCZ$ 104.21, inferior, 
portanto, ao valor individual encontrado por autor (NCZ$ 400,00), que está muito além do 
exigido para alçada. Esclarece que com o advento da Lei 7.730 de 31/01/89, a OTN foi 
extinta, passando a BTN a ser utilizada como referencial de indexação da economia. 
Resposta dos agravados, trazendo à colação o art. 4º da Lei 6825/80, que estabelece em 
50 OTN's o valor mínimo de alçada. 
Mantido o despacho agravado, fundamentando-se na falta de similaridade entre cálculos 
em BTN e OTN. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): A hipótese seria de aplicação da 
faculdade do artigo 30, § 1º, II do Regimento Interno desta Casa, no caso, via despacho 
deste Juiz, simplesmente negar seguimento a este recurso, por ser o mesmo incabível, 
vez que o valor da ação principal não atingiu a alçada necessária, a possibilitar o 
conhecimento em 2ª Instância, de qualquer recurso naqueles autos. 
Atendendo, no entanto, que na hipótese presente se chama para fixação do valor da 
causa, em termos de efeitos recursais, o, valor do BTN em agosto de 1989, e se pretende 
que a alçada seja fixada, não no valor equivalente a 50 OTNs, e sim em 50 BTNs, em 
uma simples operação de conversão daquele valor referência para este, passo a discutir a 
matéria nos seguintes termos: 
Através da Medida Provisória 57 de 22.05.89, foi autorizada a emissão do Bônus do 
Tesouro Nacional, cujo valor nominal, nos termos do artigo 5º, "c", daquela mesma 
Medida, foi fixado em NCZ$ 1,00, relativo ao mês de fevereiro de 1989. 
Com a extinção da Obrigação do Tesouro Nacional (OTN) pela Lei 7.730 de 31.01.89, o 
mesmo diploma legal que instituiu o Cruzado Novo, determinando o congelamento de 
preços e regras de desindexação da economia, se fixou para 1º de fevereiro de 1989 o 
valor da OTN em 6,17 cruzados novos. 
Ora, sendo estipulada a alçada, com base na Lei 6.825/80 em 50 OTNs para efeito de 
apelação e, sendo o valor referência criado em substituição à OTN, no caso, a BTN, em 
referência ao mês de fevereiro de 1989, NCZ$ 1,00, chega-se à conclusão puramente 
aritmética que a alçada, em fevereiro de 1989 era equivalente a 50 X NCZ$ 6,17, ou seja, 
NCZ$ 308,50, que era o quanto somariam, se não extintas, 50 OTNs. 
50 X 6,17 = 308,50 
No caso sub judice, o valor da causa, em termos individuais, vez que a hipótese é de 
pluralidade de autores que terão, divisível entre si, o pedido deduzido na inicial, somou, 
em se aplicando a operação acima referida, a 31 OTNs, valor aquém ao determinado para 
alçada. 
Chamo à colação a Apelação Cível número 900401357-1 RS, cujo Relator foi o Exmo. Sr. 
Juiz Osvaldo Alvarez, do Egrégio TRF - 4ª Região, Apelante o INPS e apelada Wilma 
Gularte Pinheiro e em cujo despacho se lê: 
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"Trata-se de causa de valor inferior à alçada deste Tribunal, porquanto, de acordo com o 
artigo 5º da Lei nº 7.801, de 11 de julho de 1989, chega-se ao valor de alçada pelo 
seguinte cálculo: 
1 - 1 OTN equivale a 6,17 BTN's; 
2 - 50 OTN's equivalem e 308,50 BTN's. 
3 - 308,50 BTN's multiplicados pelo BTN de abril/1989 (1,0991) nos conduz ao total de 
NCZ$ 339,08, ou seja, o valor de alçada. 
Assim, em decorrência da nova legislação as antigas 50 OTN's equivalem a 308,50 
BTN's. 
Desta forma, como o valor dado à causa foi de NCZ$ 315,00 (FI. 04), não atingido o teto 
para interposição de apelação, devendo ser aplicado o art. 4º, da Lei 6.825, de 22 de 
setembro de 1980. 
Nego, pois, seguimento ao recurso, facultando o recebimento na origem, como embargos 
infringentes do julgado, desde que respeitado o pressuposto da tempestividade." 
Por tais razões, o despacho há de ser mantido, sendo, no entanto, de não se conhecer do 
presente agravo, em face da jurisprudência dominante no extinto TFR, que caminhou no 
sentido de inadmitir Agravo de Instrumento em ação cujo valor da causa, não atingisse a 
alçada. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 564 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: ESCO EMPRESA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 
Agravado: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRª RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE e OUTROS 
 
EMENTA 

Processual. Agravo de Instrumento. Depósito requerido em medida cautetar para 
suspensão do crédito tributário enquanto se discute sua exigibilidade na Ação Principal. 
Inobstante a improcedência da Ação Principal, sujeita, no entanto, ao conhecimento pela 
2ª Instância, face a interposição da apelação, se reforma o despacho agravado para se 
permitir continue o agravante levando a efeito tal depósito, enquanto não transitada em 
julgado A decisão da última Instância, naquela Ação Principal. Agravo provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, dar provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 19 de junho de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: ESCO EMPRESA DE SERVIÇOS E 
COMUNICAÇÕES LTDA. agravou de instrumento contra despacho do MM. Juiz da 7ª 
Vara, proferido nos autos da ação cautelar nº 89.0004343-9, nos seguintes termos: 
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"Indefiro o pedido de fls. 60 visto que a medida provisória determinada por este Juízo, já 
não mais subsiste, diante da sentença de fls. 78/82 proferida na ação principal. 
Oficie-se à Fazenda Nacional esclarecendo que a exigibilidade do PIS está suspensa tão 
somente até a data do último depósito efetuado, ou seja 11 de agosto de 1989.'' 
Traz com a Inicial, por cópia. petição inicial da cautelar, procuração, requerimentos de 
depósitos, despacho agravado. 
Formado o instrumento, com vistas a agravada, requereu e teve trasladada as seguintes 
peças: 
"I - sentença de fls. 13; II - guia de depósito fls. 13/v; III - petição de fls. 14; IV - ofício de 
fls. 16; V - guias e petições de fls. 17/20; VI - contestação de fls. 23/31; VII - petição de fls. 
52; VIII - sentença de fls. 53; IX - petição e guias de fls. 57/58. " 
A agravada, às fls. 43/45, alegando que nenhum prejuízo houve para o agravante, pede 
que seja negado provimento ao agravo. 
É o relatório : 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Este Tribunal Regional Federal, tem 
se posicionado quanto ao depósito a ser efetuado por contribuinte para discutir a Dívida 
Fiscal, no sentido de considerar tal pretensão, um direito da parte que poderá ser 
exercitado pela mesma, independente de pedido, deduzido ou não perante o Juiz da 
causa. Neste sentido, inclusive foi expedido pela Corregedoria deste Tribunal uma recente 
Resolução, visando por fim as dificuldades criadas pelo próprio Judiciário a este direito 
das partes. 
Assim é que tem caminhado a jurisprudência desta Corte: 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 576 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: UNIÃO FEDERAL 
Agravada: MARIA DO CARMO R. DE OLIVEIRA 
Advogados: DRª ÍSIS TELLES PEDROSA E OUTRO 
 
EMENTA 

Processual Civil. Inicial que requer a citação de órgãos federais sem personalidade 
jurídica, deixando claro, no entanto, o intuito de litigar com a União Federal. Oportunidade 
de emenda, ou até de correção judicial, por se tratar de questão de direito. Argüição de 
ilegitimidade para a causa que o Juiz deixa para apreciar em sentença. Vinculação 
estreita da preliminar ao mérito da causa. Agravo 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 ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas que integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 26 de junho de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a União Federal contra decisão do 
MM. Juiz Federal da 4ª Vara de Pernambuco que, ao sanear processo, no qual a 
agravada postula revisão de pensão deixada por ex-funcionário do antigo Departamento 
Nacional de Correios e Telégrafos, remeteu para a sentença o deslinde das questões 
referentes à ilegitimidade para a causa da União e do INPS. 
Alega que a ação foi proposta originariamente contra o INPS, requerendo-se apenas a 
citação dos representantes dos então Ministérios das Comunicações e da Fazenda. O 
MM. Juiz determinou, por duas vezes, a emenda da inicial, por falta de personalidade 
jurídica de tais órgãos. Acentua que houve excesso no exercício do poder de polícia pelo 
magistrado. 
Formado o instrumento e não oferecendo a agravada contra-razões, manteve-se a 
decisão recorrida, vindo os autos. 
É o relatório 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A autora, na inicial, requereu, 
erradamente, a "citação dos representantes dos Ministérios das Comunicações e da 
Fazenda" e acentuou que o seu falecido esposo era funcionário do antigo Departamento 
Nacional de Correios e Telégrafos. 
Não precisava sequer emendar a inicial, porque evidenciada a manifestação de vontade 
de demandar a União Federal, a cuja estrutura se integravam aqueles órgãos. 
O art. 154, CPC, expressa a regra da liberdade da forma, exigindo-a nos casos previstos 
na lei, e dispensando-a quando, o desvio do modelo legal não obstacular o alcance da 
finalidade da norma. 
Poderia, assim, o Juiz receber a inicial e, jura novit curia, determinar a citação da União 
Federal, mas preferiu abrir prazo para a correção, que se fez, não importa se na primeira 
ou na segunda oportunidade. 
Quanto à não apreciação da preliminar de ilegitimidade, adiada para a oportunidade da 
sentença, decorre de estar tal condição da ação estreitamente ligada ao mérito da ação, o 
que enseja a dilação do exame da preliminar para o momento em que foi proferida a 
sentença. 
É que se discute a caracterização, ou não, de acidente do trabalho, do qual redundaria 
pensão especial, paga pela Previdência Social, com complementação pelo Tesouro 
Nacional. 
Por isso que, mesmo se não requerida na inicial a citação da União, o Juiz deveria abrir 
prazo para que promovesse a autora nesse sentido (art. 47 e seu parágrafo único, CPC), 
por ser a hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 
Por essas razões, nego provimento ao agravo. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 670 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: SEBASTIÃO LAGRECA CERQUINHO NUNES 
Agravada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. LUCÍDlO DE FIGUEIREDO GALVÃO 
 
EMENTA 

Agravo de Instrumento. 
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A primeira instância pode declarar a deserção - art. 527, § 1º, in fine. Exceção à regra do 
art. 528 do CPC. 
Inocorrência. Preparo Feito no prazo previsto no Art. 527 do CPC. 
O Regimento de Custas da Justiça Federal - Lei 6.032/74 - art. 10-II, ao referir-se a 
"recurso de sentença", alterou o prazo de preparo de apelação; não o de agravo. 
Suspensão do prazo recursal pela impossibilidade de retirada do processo durante o 
prazo de "inspeção" da Vara, seguido de dias feriados. 
Apelação tempestiva. Agravo provido para que a apelação seja recebida e processada. 

ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento ao agravo, de acordo com o relatório e voto anexos que passam a integrar 
o presente juIgamento. 
Recife, 06 de setembro de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 
Sebastião Lagreca Cerquinho Nunes contra decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 1ª 
Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que deixou de receber a apelação interposta 
na ação incidental de Embargos à Execução nº 198/88. 
A r. decisão foi precedida da seguinte informação da Vara - fls. 48: 
"Informo a V. Exª, em atenção ao despacho de fls. 61, que a petição de fls. 61/82, foi 
protocolada neste Juízo em data de 09/05/1989, portanto, intempestiva, haja vista que a 
sentença de fls. 57/59 fora publicada em data de 29/03/1989, tendo o prazo se expirado 
em 27/04/1989. É o que me cumpre informar". 
O pronunciamento judicial foi concebido nestes termos - fls. 48: 
"À vista da informação de fls. e do que se contém no ofício nº 55/89-TRF-GP. da 
Presidência do Eg. TRF - 5ª Região, deixo de receber o recurso por intempestivo. 
Intimem-se. 
Rec. 30.05.89." 
Diz o embargante ter havido obstáculo judicial ensejador da restituição dos prazos às 
partes, em face dos trabalhos da inspeção da vara, devendo ser reformada a decisão 
para que seja recebida e processada a apelação. 
A Fazenda Nacional ofereceu resposta ao recurso, fundamentando-se em decisão deste 
eg. Tribunal, que autorizou a prorrogação do prazo de inspeção da 1ª Vara - PE, mas sem 
suspensão dos prazos processuais - fls. 19. 
Seguiram-se o traslado, conta de custas, certidão de intempestividade do preparo do 
presente agravo e "despacho" de manutenção da decisão agravada, entendendo não 
caber à primeira instância aplicar deserção, por conta do seguimento obrigatório ordenado 
pelo art. 528 do CPC. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Ao presente recurso não foi dado o rito 
estabelecido nos artigos 524 e seguintes do CPC. Decorrido o prazo de cinco dias para a 
agravada indicar peças para traslado, ao invés de ser determinada a sua extração (art. 
525), foi feita a intimação para resposta. Depois desta é que foi concluída a formação do 
instrumento. 
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As partes nada alegaram quanto à inversão. Parece-me não ter havido prejuízo. 
Quanto à deserção, com todo o respeito ao culto Juiz a quo, entendo possível a sua 
declaração, mesmo no primeiro grau - art. 527, § 1º do CPC. Preleciona José Carlos 
Barbosa Moreira: 
"Decorridos in albis o decêndio, fica deserto o recurso, havendo-se por transitada em 
julgado a deserção no termo final do prazo de preparo. Dentre as possíveis causas de 
inadmissibilidade do agravo, a deserção é a única que ao órgão de primeiro grau compete 
declarar: o art. 527, § 1º, in fine, abre exceção à regra do art. 528" - (Coment. Forense, 4ª 
ed pág. 572). 
O mestre Moacyr Amaral Santos também comunga do mesmo entendimento : 
"Isso, a reforma ou a mantença da decisão agravada, no caso de haver sido efetuado o 
preparo, porque não tendo feito este, o Juiz declarará deserto o recurso (Cód. Proc. Civil, 
art. 527, § 1º, in fine)" - Primeiras Linhas, 9ª ed., 3º vol. , pág. 134. 
Nesse sentido, era o entendimento do ex-TFR, conforme aresto que transcrevo: 
"EMENTA 
Agravo de Instrumento - Deserção. A deserção, por falta de preparo, constitui exceção à 
regra do artigo 528 do Código de Processo Civil, ensejando ao Juiz negar seguimento ao 
agravo. Decisão com este conteúdo deve ser atacada por meio de outro agravo de 
instrumento. 
Mandado de Segurança não conhecido. " 
(MS 129.688 - SC, Rel. Sr. Min. Eduardo Ribeiro, publicado no DJ de 11.10.88, pág. 
25869). 
No caso, a inversão do procedimento, com a intimação para o preparo após a formação 
do instrumento, e não após a resposta (arts. 526 e 527), relevaria, no meu entender, a 
deserção. 
Mas, ainda que se não entenda assim, o prazo do preparo do agravo não se havia 
escoado, quando as custas foram recolhidas, data venia. 
Preceitua o art. 527 do CPC: 
"Art. 527. O agravante preparará o recurso no prazo de dez (10) dias, contados da 
publicação da conta, subindo os autos conclusos ao Juiz para reformar ou manter a 
decisão agravada. 
§ 1º O agravante efetuará o preparo, que inclui as custas do Juízo e do tribunal, inclusive 
do porte de retorno, sob pena de deserção." 
O art. 10, II do RCJF (Lei 6.032/74) alterou, ou âmbito da Justiça Federal, o prazo de 
preparo de apelação para 05 dias, não o de agravo, tanto que a lei menciona apenas 
"recurso de sentença", verbis: 
"Art. 10-II. Aquele que recorrer da sentença pagará a outra metade das custas, dentro de 
cinco dias, sob pena de deserção. " 
Ora, o preparo ocorreu no sexto dia. Obedeceu ao disposto no art. 527. 
Quanto ao mérito, a questão também não oferece dificuldades. 
Realizou a 1ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco sua inspeção ordinária em 1989, 
no período de 05 a 18 de abril, com suspensão dos prazos processuais, sendo a 
respectiva Portaria publicada no órgão oficial - fls. 13/14. 
Houve necessidade de prorrogação dos trabalhos até o dia 28. Nova Portaria foi expedida 
pelo MM. Juiz, com a mesma garantia de devolução dos prazos processuais - fls. 15. 
Este eg. Tribunal autorizou a prorrogação da inspeção, mas sem a suspensão dos prazos. 
A comunicação foi expedida no dia 21.04.89. O Juiz só a recebeu no dia 25 - fls. 16. 
Penso que as partes não podem ser penalizadas pelo fato, pois não consta ter sido 
retificada a Portaria. 
Demais disto, há certidão nos autos que comprova não ter o advogado podido receber o 
processo - fls. 50: 
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"Certifico, a pedido do advogado do Agravante, Dr. LUClDIO GALVÃO, que entre os dias 
05 e 28 de abril. de 1989, compareceu a esta Secretaria, o referido causídico, com a 
finalidade de retirar os autos dos Embargos à Execução nº 00.7329-6 (198/88-XII), 
apensos aos autos da Execução Fiscal nº 00.7328-8 (6987- III), movida pela FAZENDA 
NACIONAL contra SEBASTIÃO LAGRECA CERQUINHO NUNES, não tendo sido 
possível ser atendido em seu objetivo, em virtude de naquele período, ou seja, 05 a 28 de 
abril de 1989 estar a Vara sob Inspeção..." 
A r. sentença foi publicada no dia 29.03.89 (quarta-feira). Seis dias do prazo 
transcorreram antes da causa suspensiva, que perdurou até o dia 01.05.89, inclusive em 
face do fechamento do foro nos dias 29.04 (sábado), 30.04 (domingo) e 01.05 (feriado). 
A apelação foi interposta no dia 09 de maio; no 14º dia, portanto. 
Dou provimento ao agravo, para que a apelação seja recebida e processada. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 688 - RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MEDICA DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INAMPS 
Agravado: JOSÉ LINDOMAR DIÓGENES BEZERRA 
Advogados: DRS. LENI MARTINS GOMES E OUTROS (AGRTE.) e  

NEHEMIAS DE OLIVEIRA CUNHA (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Reclamação Trabalhista. Agravo de Instrumento. Recurso próprio das decisões que 
denegam a interposição de outros recursos - art. 891, b, CLT. Interposta apelação de 
sentença trabalhista no trigésimo dia, não poderia ser convertida no recurso adequado, 
por desobediência ao pressuposto da tempestividade. 
Subsiste o recurso de ofício do D.L. 779, de 21.08.69, no processo trabalhista, limitado às 
reclamações contra a União e Autarquias Federais, de valor superior a 100 OTNs - art. 2º, 
da Lei 6. 825/80. 
Reclamação de valor inferior. 
 
ACÓRDÃO 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso na forma do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recite, 13 de setembro de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O INAMPS interpôs agravo de instrumento contra 
decisão do MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que 
negou seguimento ao recurso interposto da sentença proferida na reclamação trabalhista 
movida por José Lindomar Diógenes Bezerra. 
O agravante alinha os seguintes fundamentos da sua inconformação: haver recorrido da 
sentença com apelação, e não com recurso ordinário, por força do hábito de 
acompanhamento de ações ordinárias na Justiça Federal; direito ao reexame necessário, 
em face do que dispõe o Decreto-lei nº 779/69, com apoio na meIhor doutrina e na 
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jurisprudência; tece críticas à posição adotada na sentença, pois, ao seu pensar, não 
existe vínculo empregatício, e, além disso, teria o reconhecimento gerado situações de 
acumulação ilícita de cargos. 
O Juiz Federal, Dr. Francisco Barros Dias, recebeu o agravo com efeito suspensivo, na 
forma do art. 897, § 1º da CLT. 
Os agravados ofereceram resposta ao agravo, pedindo a manutenção da decisão que não 
recebeu o recurso, por já haver ocorrido a preclusão, quando interposto - fls. 113/115. 
Mantida a decisão agravada, subiram os autos - fls. 120. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O agravo é, no processo trabalhista, 
também, o recurso próprio das decisões que denegarem a interposição de outros 
recursos - art. 897, b, da CLT. 
A decisão que não admitiu a apelação, no trigésimo dia, está correta. 
Não poderia o MM. Juiz Federal aplicar ao caso o princípio da fungibilidade, convertendo 
a apelação (imprópria) no recurso próprio (ordinário ou em embargos infringentes), por já 
haver fluído o prazo do recurso adequado, mesmo contado em dobro - art. 895, a, da CLT 
ou art. 4º, § 1º, da Lei 6.825/80. 
Quanto ao recurso ex officio, previsto no art. 1º do Decreto 779, de 21.08.69, ensina 
Eduardo Gabriel Saad: 
"V) O Juiz ex officio : quando as sentenças forem desfavoráveis à União e autarquias 
federais nas reclamações trabalhistas de valor superior a 100 Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional (art. 2º, da Lei nº 6.825, de 22 de setembro de 1980); quando, em 
ações de qualquer valor, a sentença for desfavorável total ou parcialmente aos Estados, 
Territórios, Municípios, autarquias ou fundações de Direito Público estaduais ou 
municipais que não explorem atividades econômicas (art. 1º, Dec.-lei nº 779, de 
21.08.69). De notar que o Código de Processo Civil, de 1973, no seu art. 475 inc. II dispõe 
estar sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de 
confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, o Estado e o Município. 
Como é menos abrangente que o art. 1º do Dec.-lei nº 779, pois deixou de fora as 
autarquias e fundações de direito público estaduais ou municipais, entendemos que, 
neste ponto, o Dec.-lei nº 779 conserva ,sua eficácia." 
(Consolidação das Leis Trabalhistas Comentada, 22ª edição, pg. 575) 
Por sua vez, dispôs o art. 2º da Lei nº 6.825, de 22.09.80: 
"Art. 2º Não ficam sujeitas ao recurso de ofício as sentenças desfavoráveis à União e 
autarquias federais, nas reclamações trabalhistas movidas contra essas entidades 
(Constituição, art. 110), de valor igual ou inferior a 100 (cem) Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional." 
Restou, assim, o recurso de ofício, nas reclamações trabaIhistas contra a União e 
Autarquias federais, limitado às causas de valor superior a 100 OTNs. 
Ora, à reclamação foi dado o valor de 78 OTNs (fls. 125), por reclamante na época do 
ajuizamento da ação. Incabível, pois, o recurso "necessário". 
Deixo de me pronunciar sobre a questão de mérito da reclamatória, por escapar aos 
limites do presente julgamento: o cabimento ou não do recurso denegado ou, ainda, a 
existência do recurso de ofício. 
Nego provimento. 
É o meu voto. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 756 - PB 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: ClCERO ARAÚJO TORRES 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS 
Advogados: DRS. JOSÉ CÂMARA DE OLIVEIRA E OUTRO (AGRTE.) E  

JARBAS DE SOUZA MOREIRA E OUTROS (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Processual. Competência da Justiça Federal. 
Ação de natureza previdenciária. Segurado domiciliado no interior do Estado. 
A norma prevista no art. 109, § 39 não atribui competência absoluta à Justiça Estadual 
para julgamento das causas ali mencionadas, mas, apenas, competência territorial, por 
delegação constitucional. 
Ajuizada a causa na Justiça Federal, na Capital, por escolha do segurado, e não tendo 
sido excepcionado o Juízo, prorrogou-se a competência da Justiça Federal. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, dar 
provimento ao recurso, de acordo com o relatório e voto anexos que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 13 de setembro de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cícero Araújo Torres intentou Ação Ordinária contra 
o Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, perante a 3ª Vara da Seção Judiciária 
da Paraíba, visando revisão da forma de cálculo dos proventos de sua aposentadoria. 
Entretanto, o MM. Juiz Federal Dr. Alexandre Costa de Luna Freire advertindo-se sobre 
ser o autor segurado da previdência com domicílio em cidade sede de Comarca da 
Justiça Estadual proferiu decisão embasada em arestos de diversos Tribunais, cuja parte 
conclusiva transcrevo: 
"Assim, declaro-me absolutamente incompetente para processar e julgar a presente ação, 
cujos autos deverão ser remetidos ao douto Juízo da Comarca. 
Conforme disposto no art. 109, § 3º da Constituição Federal, in verbis: 
'Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual. no foro do domicílio dos segurados ou 
beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, 
sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e se verificada essa 
condição a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas 
pela justiça estadual'. 
Caso discorde suscitará o pertinente conflito perante o Egrégio Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, por estar investido o Juízo de Direito de função judiciária federal e em 
afinidade com o que dispõe o art. 109, § 4ª sobre a competência recursal." 
Irresignado, agravou o promovente, invocando a Súmula 252 do ex-TFR e assegurando 
tratar o art. 109, § 3º da CF de competência relativa, pelo que não poderia ser declarada 
de ofício pelo magistrado. 
Ao seu ver, ainda na Sistemática Constitucional vigente, pode o segurado optar entre 
propor a ação na comarca em que é domiciliado ou na Justiça Federal. A competência 
seria concorrente. No caso, conveniências pessoais, como a localização do escritório do 
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seu advogado na Capital do Estado, levaram o promovente a escolher a última hipótese. 
Intimado a responder, o Agravado alinhou-se às razões do recurso, acrescentando ainda 
tratar-se de matéria de competência em razão do território, somente oponível por meio de 
exceção. Justificou seu interesse em não argüi-la, por não contar com recursos materiais 
para acompanhar as ações desta natureza, se fossem propostas em diversos pontos 
distintos do território do Estado. 
Pediu também o provimento do agravo. 
Com o despacho de fls. 27/31 foi mantida a decisão agravada, subindo os autos a este 
Tribunal. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Resumidamente, trata-se de controvérsia 
sobre a competência da Justiça Estadual para processar e julgar as causas 
previdenciárias cujo autor é domiciliado em cidade que não for sede de Vara da Justiça 
Federal: isto é, se de natureza absoluta ou relativa. 
jurisprudência no sentido de que a competência seria relativa, cabendo ao autor optar 
pelo Juízo de sua preferência. 
Esse entendimento foi, inclusive, erigido na Súmula 252 do ex-TFR. 
O texto constitucional anterior pouco se diferenciava do atual, verbis: 
"Art. 125. (...) 
§ 3º Processar-se-ão e julgar-se-ão na justiça estadual, no foro do domicílio dos 
segurados ou beneficiários, as causas em que for parte instituição de previdência social e 
cujo objeto for benefício de natureza pecuniária, sempre que a comarca não seja sede de 
vara do juízo federal. O recurso, que no caso couber, deverá ser interposto para o 
Tribunal Federal de Recursos. " 
A redação do § 3º do art. 109 da atual Constituição, assim como a da anterior, se nos 
apresenta, a priori, como de natureza impositiva, ao dispor que as ações de que cuida 
serão ajuizadas na Justiça Estadual: 
"...sempre que a comarca não seja sede de vara da Justiça Federal." 
Todavia, isso não nos autoriza a concluir que a competência do Juízo do Estado seja 
absoluta. Senão, vejamos. 
É evidente que a competência da Justiça Federal, por ser de Índole constitucional, é de 
natureza absoluta. 
Assim, se a ação da competência da Justiça Federal for ajuizada em Vara de Comarca do 
Estado, deverá o Juiz de Direito, de oficio, declarar-se incompetente. O mesmo ocorre se, 
na sistemática atual, for ajuizado dissídio trabalhista na Justiça Federal. 
É que, em razão da matéria ou das pessoas que sejam partes na lide, a competência será 
ou não da Justiça Federal, de acordo com o previsto, de modo absoluto, na Constituição 
Federal. 
Mas o mesmo não ocorre se uma ação de competência relativa da Justiça Federal for 
ajuizada, v. g., pela União Federal em Vara da Seção Judiciária do Estado em que não for 
domiciliado o réu. Se este não opuser execução declinatória fori, não poderá o 
magistrado, de ofício, remeter os autos ao Juiz Federal da jurisdição onde for o promovido 
domiciliado. 
Embora seja a competência da Justiça Federal de ordem absoluta, a jurisdição federal 
também está territorialmente repartida. 
O § 3º do art. 109 da CF não desloca, obrigatoriamente, a competência da Justiça 
Federal, nas causas previdenciárias, para a Justiça Estadual. 
O Juiz de Direito do Estado, em casos assim, exerce funções próprias da jurisdição 
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federal. Isso não significa que a causa tenha saído do âmbito da Justiça Federal, tanto 
que o recurso contra decisão nela proferida é para o Tribunal Regional Federal. 
Há mera delegação de função, como bem posto pelo eminente Ministro Aldir Passarinho: 
"O Juiz Estadual que o processa e julga se encontra no exercício de função delegada da 
Justiça Federal" (CC 6. 685-6-RS, in DJ U de 25.03.88, pág. 6. 373). 
Hipótese semelhante de delegação da função do Juízo Federal é o que ocorre com a 
Execução Fiscal, sobre a qual decidiu por diversas vezes o ex-TFR, no sentido da ementa 
que transcrevo: 
"Processual Civil. Competência. Execução Fiscal. Proposta a execução fiscal perante o 
Juiz Federal, não pode este declinar, ex officio, de sua competência, ao argumento de 
que o executado é domiciliado em comarca de que não é sede de Juízo Federal. Agravo 
provido. " 
(AG nº 54. 996-MT, Rel. Min. Ilmar Galvão, unân. da 4ª Turma do TFR, in DJU de 24. 03. 
88, pág. 6.254). 
No meu modesto entendimento, o MM. Juiz de Direito do Estado que conhece de ação 
previdenciária ou de execução fiscal presente a União ou Autarquias Federais, o faz no 
exercício de jurisdição federal, por delegação constitucional. Deste modo, o conflito de 
competência entre ele e o Juízo Federal equivale a conflito entre dois Juízes Federais. A 
incompetência de um ou de outro é relativa, eis que meramente territorial, em razão do 
domicílio do autor. 
Isso não contraria o caráter absoluto da competência federal, constitucionalmente 
prevista, já que ambos estão no exercício da mesma jurisdição federal. 
Comunga desse meu entendimento o eminente Juiz Federal Vladimir Souza Carvalho, em 
sua obra "Competência da Justiça Federal", ao esclarecer: 
"A norma inserida no § 3º do art. 109 retrata um caso de delegação de competência 
federal objetivando dar ao segurado ou beneficiário a faculdade de no próprio domicílio, 
no interior do Estado, onde não funciona Vara da Justiça Federal, Iitigar com o órgão 
previdenciário. Trata-se apenas de prorrogação de competência atendendo às 
conveniências dos segurados residentes no interior (ob. cit., ed. 1990, pág. 150/151). 
E, em outros trechos, cita vários precedentes: 
"A competência conferida ao Juiz Estadual da Comarca onde não tem Vara da Justiça 
Federal é relativa (Min. Costa Leite, AI 44.103-RGS, AI 44.109-RGN AI 119-RGN, DJU 
06.12. 84, pág. 20. 484; AI 44. 206-RGN, AI 44.377-RGN, DJU 06.12.84, pág. 20.849), 
não tendo caráter absoluto, mas relativo (Min. Gueiros Leite, AC 90.539-RGS, DJU 
30.08.84, pág. 13.811), prevista na Constituição, no interesse do demandado, que, por 
isso mesmo, pode renunciar a essa vantagem (Min. Bueno de Souza, CC 6.004-BA, DJU 
19.12.84, pág. 21. 945). É relativa, eis que determinada em razão do território (Min. Carlos 
Thibau, CC 6775-SC, DJU 06.08.87, pág. 15160) " (ob. cit., pág. 152). 
"A competência tanto da Justiça Federal, por força do inc. I, do art. 109, como é da Justiça 
Estadual do interior, onde não houver sede da Justiça Federal, com base no § 3º do art. 
109. 
Como bem salienta o Min. José Cândido, trata-se de competência paralela da Justiça 
Federal e da Justiça Estadual, ou seja, a opção é do segurado quanto ao Juízo (AI 43. 
302-MG, DJU 28.04.83, pág. 5.420), que, por isso pode ele ajuizar a ação tanto no foro 
estadual do seu domicílio como no foro federal, que são concorrentes (Min. Costa Leite, 
AI 49.308-BA, DJU 07.08.86, pág. 13.397, AI 49. 963-SP, DJU 30.10.86, pág. 20.752)" 
(ob. cit. , pág. 155). 
"A norma do § 3º, do art. 109, não transformou em causas da competência da Justiça 
Estadual as em que for parte instituição de previdência social. Apenas estendeu aos 
Juízes Estaduais a competência dos Juízes Federais para julgá-las. Pode o segurado 
escolher entre um ou outro Juízo, sem vulnerar a regra da competência (Min. Bueno de 
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Souza, CC 7.384-RJ, CC 7.451-SP, CC 7.361-SP, DJ U 02. 06. 88, pág. 13. 388) '' (ob. 
cit., pág. 155/156). 
Demais disto, o julgador, ao aplicar a lei, deve ter em vista os fins sociais a que ela se 
destina. 
A regra contida no art. 109, § 3º, certamente foi insculpida no texto constitucional para 
atender aos interesses do segurado, facilitando seu ingresso em Juízo. 
Sua interpretação não pode se apartar da realidade social brasileira. 
Se os profissionais especializados em direito previdenciário estão estabelecidos, no mais 
das vezes, nas capitais dos Estados, como acontece no caso em exame, não se pode 
impor ao promovente da Ação o ônus de custear a prestação dos serviços em Comarca 
do interior, o que muito agravaria a situação econômico-financeira do segurado, quase 
sempre precária. 
Os judiciosos argumentos que fundamentaram os julgados transcritos na decisão 
agravada não me convenceram. 
Isto posto, dou provimento ao agravo, para declarar relativa a competência prevista no § 
3º do art. 109 da CF, e, em conseqüência, reformar a decisão do MM. Juiz a quo que 
determinou de ofício a remessa dos autos à Justiça Estadual. 
É como voto. 
 
VOTO VENCIDO 

 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUCAS: "Sou voto-vencido." 
 
DECISÃO 

 
A Turma, por maioria, deu provimento aos recursos, nos vetos do voto do Relator. 
Vencido o Sr. Juiz Orlando Rebouças. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1065 - CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI 
Agravante: AGROVALE - COMPANHIA AGRO-INDUSTRIAL VALE DO CURU 
Agravada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRª NADJA MARIA DUMARESQ DE CARVALHO E OUTROS 
 
EMENTA 

Processual Civil. Medida liminar em procedimento cautelar inaminado (sem depósito), 
visando suspender a exigibilidade de crédito tributário. Impossibilidade. 
I - Em procedimento cautelar inominado, sem a efetivação do depósito do valor 
presumivelmente devido, é defeso ao Juiz suspender a exigibilidade do crédito tributário. 
II - Inteligência do art. 151 do CTN e do art. 38, da Lei nº 6830/80: 
III - Agravo de instrumento improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 1065 - CE, em que 
são partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao recurso, nos termos ,do Relatório e Notas Taquigráficas constantes 
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dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de novembro de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente 
FRANCISCO CAVALCANTI - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: AGROVALE COMPANHIA AGRO-
INDUSTRIAL VALE DO CURU, agrava de instrumento da decisão do MM. Juiz Federal da 
2ª Vara da Seção Judiciária do Ceará que, em procedimento cautelar inominado, Indeferiu 
medida liminar, que visava a suspensão da exigibilidade da seu adicional, de que tratam 
os Decretos-Leis nºs 308/67, 1712/79 e 1952/82. 
Defende, a agravante, a necessidade da reforma da decisão agravada, porquanto a 
cobrança do tributo indevido acarretar-Ihe-á grave dano ou prejuízo de difícil reparação. 
Regularmente instruído, subiram os autos, após haver o douto Juiz a quo sustentado a 
sua decisão. 
Peço inclusão na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator): A agravante, na inicial, do 
procedimento cautelar requereu fosse determinado à União Federal que se abstivesse de 
cobrar: 
"a contribuição e seu adicional, de que cogitam os Decs.-Leis nºs 308/67, 1712/79 e 
1952/82, bem assim de impor quaisquer sanções pela inocorrência do recolhimento de 
tais contribuições, visto que prestada a garantia através da caução fidejussória, cobrindo 
as quantias devidas vedando-se à União Federal a prática de quaisquer atos, 
notadamente os previstos no Decreto-Lei nº 2471 /88." 
O MM. Juiz, no despacho agravado (fls. 21 ), Indeferiu a liminar pretendida por entender 
não presentes os requisitos exigidos pelo art. 804, do C.P.C. 
Não merece censura o despacho agravado que negou a liminar requerida, sobretudo face 
ao disposto no C.T.N.: 
"Art. 151 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
I - Moratória; 
II - O depósito do seu montante integral; 
III - As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 
administrativo; 
IV - A concessão de medida liminar em mandado de segurança." 
A Lei nº 6830/80, em seu artigo 38, parte final, também poderia ser invocada. 
A prestação de caução, na forma pretendida pela agravante, não é meio processual 
adequado para a suspensão da exigibilidade de crédito tributário. 
Não é tecnicamente aceitável a utilização de medida cautelar inominada, quando o 
ordenamento jurídico aponta expressamente as vias processuais (nominadas) que 
poderiam ser utilizadas pela ora agravante. Nesse sentido, decidiu o ETFR. - 4ª Turma - 
A.C. nº 87791/CE, Relator Ministro Pádua Ribeiro - DJU 15.03.84 (ressaltado, inclusive, 
pela Agravada em suas bem lançadas contra-razões). 
Nesse sentido, tem decidido esta Egrégia Corte: 
"Apelação Cível nº 3.239 - PE Rel.: Juiz Petrucio Ferreira 2ª Turma - unânime: 
Processual. Medida cautelar inominada. Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. 
- Sem o depósito integral e prévio, de que trata o Decreto-Lei nº 1.737/79, que tem por 
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conseqüência suspender a exigibilidade do crédito e elidir a inscrição da dívida ativa, não 
há como se concluir pela procedência da cautelar inominada que tem tal objetivo. 
Apelação improvida." (Julg. 13.03.90). 
Pelo improvimento do Agravo, é como Voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 75 - RN 

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

ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS 
Apelado: PROTASIO PINHEIRO DE MELO 
Advogados: DRS. JOSÉ MARIA FERNANDES e EIDER FURTADO DE MENDONÇA E 

MENEZES 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Sociedade Cultural sem fins lucrativos. Limite de responsabilidade do 
sócio. 
I - O sócio responsável por sociedade cultural que não tenha fins lucrativos não responde 
pessoalmente pelos débitos desta. 
II - Tal tipo de sociedade, pela sua constituição, equipara-se a uma sociedade por quotas 
limitadas, ainda que não tenha por objetivo o lucro, de forma que a responsabilidade de 
seu dirigente restringe-se aos casos em que tenha ocorrido excesso de mandato. 
III - Sentença mantida. 
 
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, 
rejeitar as preliminares e 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, 28 de junho de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: A presente ação de execução foi movida contra a 
Sociedade Cultural Brasil Estados Unidos, figurando o sócio Protásio Pinheiro de Melo na 
época, seu representante, como co-responsável. 
O apontando co-responsável, após garantir a execução, ofereceu-Ihe embargos 
procurando demonstrar que, tratando-se de uma sociedade cultural, sem finalidade 
lucrativa, não poderia o sócio responder por débitos da sociedade. 
O eminente Juiz Araken Mariz hoje integrando esta Egrégia Corte, julgou procedentes os 
embargos para "exonerar o embargante, Protásio Pinheiro de Melo, de responder pela 
execução que Ihe foi proposta pelo Instituto Embargado, ficando, em conseqüência, 
desconstituída a penhora, prosseguindo-se a execução em relação à sociedade 
executada". 
Entendeu o Eminente Julgador que o Embargante não devia responder pelos débitos de 
uma uma sociedade que não tinha fins especulativos e que, pelas suas normas, os "seus 
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sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela sociedade". 
O Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - IAPAS - 
recorreu contra a sentença que julgou procedentes os embargos, reiterando as 
preliminares argüidas nas razões de impugnação aos embargos e, quanto ao mérito, 
insistindo na responsabilidade pessoal do representante legal da sociedade executada, 
pelos seus débitos. 
Sem contra-razões. 
Subiram os autos a este Tribunal, onde me foram conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Improcede a alegativa de intempestividade 
da apresentação dos Embargos, como já foi reconhecido pela sentença recorrida. 
Com efeito, como destaca o Professor Humberto Theodoro Júnior "a intimação da 
penhora, para efeito do prazo de embargos, sofreu também notáveis modificações pela 
Lei nº 6.830, a saber: a) onde houver órgão oficial, a intimação será feita mediante 
publicação do ato de juntada do termo ou auto de penhora (art. 12, caput). " (in Processo 
de Execução, 14ª ed. pág. 480). 
No caso, a juntada do mandado de penhora ocorreu juntamente com o auto de penhora e 
avaliação, no dia 01.08.86, uma sexta-feira, não havendo publicação deste ato no Diário 
Oficial, enquanto que os Embargos foram oferecidos em data de 01.09.86, portanto, 
dentro do prazo de trinta dias. 
Com relação à invocada insuficiência do valor dado aos bens penhorados, tenho que 
insubsiste a alegação. 
Assim, embora o valor dos bens, estabelecido pelo Oficial de Justiça Avaliador, não seja, 
rigorosamente, igual ao do débito, todavia foram os Embargos recebidos pelo Juízo a quo, 
o que presume-se sejam suficientes para garantia do débito. 
Este entendimento já foi chancelado pelo extinto Tribunal Federal de Recursos, como se 
vê do Acórdão citado por Theotônio Negrão, no seu Código de Processo Civil, 19ª ed. , 
pág. 683, que tem o seguinte teor: 
"Recebidos os embargos para discussão, presume-se que os bens penhorados e 
avaliados sejam suficientes para garantir a execução ajuizada (Lei nº 6.830/80, art. 16, § 
1º)." (RTFR 147/17). 
Rejeito, dessa forma, as preliminares que foram renovadas pelo recorrente nas razões de 
apelação. 
Com relação ao mérito, tenho que a sentença deva ser mantida pelos seus próprios 
fundamentos. 
Trata-se, no caso, de sociedade civil, eminentemente de fins culturais, sem qualquer 
objetivo de lucro, existente em inúmeras cidades do país e onde os sócios não 
respondem, pessoalmente, por seus débitos. 
O art. 1º, dos Estatutos da Sociedade, ora devedora, é expresso no sentido de que os 
seus sócios "não respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela 
sociedade". 
Adoto, neste particular, os fundamentos da sentença quando demonstrou que: 
"...não se pode atribuir ao embargante, a obrigação de responder pelas dívidas sociais de 
uma sociedade civil de finalidade não especulativa, principalmente quando o seu Estatuto 
exclui os seus dirigentes dessas obrigações e quando tem um Diretor Executivo a quem 
cabe a guarda e responsabilidade dos valores pertencentes à sociedade. 
Acrescente-se, também, que a penhora efetivada recaiu apenas nos bens do embargante, 
fugindo à regra de que antes de se penhorar os bens dos sócios, a constrição deve 
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abranger os bens da pessoa jurídica executada. Esta, apesar de ser uma sociedade sem 
fins lucrativos, pela sua constituição equipara-se a uma sociedade por quota limitada, e, 
assim sendo, a responsabilidade de seu dirigente restringe-se a casos de excesso de 
mandato dos atos que venha a praticar. " (fls. 50). 
Com estes fundamentos, nego provimento à apelação para confirmar a respeitável 
sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 989 - AL 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: AGRO-INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DR. EDILSON BRASILEIRO MEDEIROS E OUTRO 
 
EMENTA 

Tributário. Contribuições para o IAA Princípio da anterioridade. 
I - A alteração da hipótese de incidência das contribuições instituídas pelo Decreto-lei 
número 308/67 deu-se com o Decreto-lei nº 1712/79, a partir do qual o fato saída passou 
a ser juridicamente relevante, não apenas para determinar o prazo de pagamento. Já o 
Decreto-lei nº 1952/82, ao dar nova redação ao art. 1º, do Decreto-lei nº 1712/79, 
simplesmente restringiu a hipótese de incidência das contribuições em tela à saída do 
açúcar e do álcool da unidade produtora. 
II - Tributo fixo e tributo com alíquota específica não se confundem sendo admissível, em 
face da Constituição de 1967, com redação da Emenda 1/69, a alteração de alíquotas e 
bases de cálculos, nos casos indicados, sem a limitação da anterioridade tributária. 
III - A instituição de adicional equivale a alteração de alíquota ou base de cálculo. 
IV - Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 07 de dezembro de 1989 
HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Leio na sentença de fls. 262/271: 
"1. Controvertem-se nestes autos a Agro-Indústria do Vale do São Francisco S/A - 
AGROVALE, como Embargante, e o Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA, como 
Embargado, sobre a legalidade da cobrança do adicional instituído pelo Decreto-lei nº 
1.952 de 15 de julho de 1982, às contribuições anteriormente instituídas pelo Decreto-lei 
nº 308, de 28 de fevereiro de 1967, bem como no que pertine à mudança determinada 
pelo Decreto-lei de 1982 quanto ao momento da incidência das referidas contribuições, 
agora fixado no momento da saída do açúcar e do álcool da unidade produtora, no que 
importa em elevação do valor das contribuições, em face de novos preços dos produtos, 
atingindo, por isso, negócios jurídicos perfeitos de alienação desses produtos realizados 
antes da edição do indigitado decreto-lei, 
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2. A Embargante opõe-se a essas novas disposições, dizendo que tendo natureza 
tributária as contribuições e seu adicional não podem ser cobrados no mesmo exercício 
de sua instituição ou majoração, em face da vedação constitucional, e que dispondo o 
Decreto-lei nº 1.952 que a incidência das contribuições dar-se-á no momento da saída do 
açúcar e do álcool da unidade produtora atingiu negócio jurídico perfeito e acabado, tendo 
em vista que os produtos já haviam sido vendidos, não tendo havido apenas a sua saída 
física, pois no regime anterior admitia-se a tradição real ou simbólica da mercadoria. 
3. O Instituto do Açúcar e do Álcool sustenta que a mudança legislativa teve por objetivo 
evitar vazamentos tributários, através de conhecidos e nefastos expedientes do pré-
faturamento, por isso que enquanto não se der a saída física da mercadoria o produtor 
fica sujeito aos acréscimos das contribuições devidas e por lei amparadas, a fim de que 
não haja possibilidade de evasão do custeio necessário à intervenção na economia sucro-
alcooleira nacional; além disso, disse a Embargada que a Embargante já havia na via 
administrativa reconhecido o débito." 
Julgados procedentes os Embargos, a União Federal, em substituição processual. 
(Decreto nº 96.022, de 9 de maio de 1989) apela da sentença, com as razões de fls. 
277/287. 
Contra-razões às fls. 289/303. 
Dispensada a revisão (Regimento Interno, art. 30, IX). 
É o relatório 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A questão a ser aqui deslindada é muito 
mais simples do que pode parecer à primeira vista. Sua aparente complexidade talvez 
resulte do fato de haverem sido solicitados pronunciamentos de eminentes pareceristas, 
sem dúvida grandes autoridades não apenas como tributaristas, mas como juristas os 
mais acatados, entre os quais menciono os Professores GERALDO ATALIBA, CLEBER 
GIARDINO e SOUTO MAIOR BORGES. 
Os aludidos mestres elaboraram estudos notáveis, tentando demonstrar a procedência da 
tese sustentada pela apelada, a qual data máxima vênia, não me parece, no essencial, 
consagradora da solução jurídica mais acertada. 
A Constituição vigente à época dos fatos de que se cuida no presente processo admitia 
que o Poder Executivo alterasse as alíquotas e bases de cálculo das contribuições ditas 
de intervenção no domínio econômico (art. 21, item I, e § 2º, item I). Assim, as 
contribuições em questão ficaram ao desabrigo do princípio da anterioridade tributária, 
não sendo Iícito ao intérprete, a pretexto de aplicar corretamente a Constituição, atribuir 
menor valia ao preceito excludente. Da mesma forma que é importante o princípio da 
anterioridade tributária, é importante o alcance das exceções a tal princípio, 
constitucionalmente colocadas em razão de interesse público relevante. 
A pendência entre a empresa e o IAA, no caso de que se cuida, reside na inconformação 
desta com a exigência das contribuições ditas de intervenção no domínio econômico, nos 
termos do Decreto-lei nº 41.952, de 15 de julho de 1982, já naquele ano. Sustenta ter 
havido criação de tributo novo, em face do estabelecimento de nova hipótese de 
incidência, e assim, em face do princípio da anterioridade, esse tributo não poderia ser 
cobrado em 1982. 
As contribuições em questão na verdade são tributo. 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 
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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 serão obrigatoriamente feitos 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 art. 1º e seus parágrafos do Decreto-Lei nº 56, de 18 de novembro de 
1966." 
Sustentam os que defendem a tese da empresa, nas palavras do Professor SOUTO 
BORGES, que "entende-se, à Iuz 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 em que o primeiro, isto é, o § 1º, do art. 6º, do Decreto-lei nº 308/67, para definir o 
prazo de recoIhimento das contribuições em tela reporta-se à venda, empréstimo, 
permuta, doação ou destinação como matéria-prima para uso próprio ou de terceiro com 
tradição real ou simbólica da mercadoria, enquanto o último, isto é, o art. 1º, do Decreto-
lei nº 712/79, também para definir o prazo de recolhimento das nossas 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 da quantia monetária)". (PAULO DE 
BARROS CARVALHO - Curso de Direito Tributário, Editora Saraiva, São Paulo, 1985, p. 
210). 
As contribuições em causa sempre tiveram alíquotas e bases de cálculo. O que se deu 
com a mudança de regime jurídico, com a instituição de um adicional a ser calculado 
sobre os preços do açúcar e do álcool, foi simplesmente uma alteração dessas alíquotas, 
sendo de se destacar que o reajustamento do valor das contribuições em tela já era 
admitido pelo art. 3º, do Decreto-lei nº 1.712/79, ao amparo de dispositivo da Constituição 
então vigente. 
Realmente, como escreveu, com propriedade, AMILCAR DE ARAÚJO FALCÃO, "A 
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criação de um adicional, em última análise, representa uma forma especial de majoração 
do imposto principal a que ele se refere, através de indireta ampliação, seja da respectiva 
alíquota, seja da correspondente base de cálculo ou de ambas." (Fato Gerador da 
Obrigação Tributária, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1971, p. 139). 
Com estas considerações, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.227 - AL 

Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apelante: IAPAS 
Apelado: S/A LEÃO IRMÃOS - AÇÚCAR E ÁLCOOL 
Advogados: DRªS. SOLANGE DE MELO MARROQUIN (APTE.) E  

MARIA DO CARMO CARDOSO R. PRADO (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Empresa produtora de cana-de-açúcar e seus derivados. Contribuição para os 
Serviços Sociais. DL. 1.146/70, Art. 2º, § 1º não incidência. 
I - Tratando-se de empresa agro-industrial, produtora de cana-de-açúcar e que 
industrializa os respectivos derivados, - açúcar, áIcool e mel - para em seguida vendê-los, 
essa atividade de venda de seus próprios produtos, ainda que efetuada através de outro 
estabelecimento da empresa, não caracteriza o "comércio atacadista", nem Ihe retira, 
portanto, a natureza de suas atividades de produção e industrialização. Assim, não está 
ela sujeita à contribuição para os Serviços Sociais, prevista no Decreto-Lei nº 1.146/70, 
face à dispensa prevista no § 1º do Art. 2º, desse diploma legal. 
II - 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, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 16 de agosto de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente 
ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): Trata-se de apelação cível de 
sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal movida por S/A LEÃO 
IRMÃOS - AÇÚCAR E ÁLCOOL, contra o IAPAS. 
Nos fundamentos da sua decisão, o MM. Juiz sentenciante, entendendo que a ora 
recorrida não desenvolve atividade comercial, ainda que subsidiariamente, e aplicando ao 
caso a legislação que rege a espécie, decretou a Anulação do Lançamento Fiscal, 
porque, como empresa agro-industrial, a recorrida é dispensada do pagamento das 
contribuições do SENAI, SESC e SENAC. 
Em suas razões de apelo, o recorrente insiste que, paralelamente à atividade industrial, 
pratica, a usina, atos de comércio, uma vez que vende, em grosso, o produto por ela 
industrializado de forma habitual e com intuito de lucro, o que caracteriza uma atividade 
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comercial. 
Contra-razões às fls. 191/192. 
Subiram os autos ao extinto TFR, de onde, nos termos do Ato Regimental nº 02/89 
daquela Corte, foram remetidos a este Tribunal, a mim distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): A autora, ora apelada, teve julgada 
procedente em primeira instância ação ordinária que promoveu contra o IAPAS, 
objetivando a anulação de lançamento fiscal contra ela levado a efeito, sob a alegação de 
que teria deixado de pagar as contribuições de 1,5% e 1%, respectivamente, devidas ao 
SESC e SENAC, pelo fato de ter como atividade principal, segundo entendeu a Autarquia 
apelante, "o comércio atacadista de açúcar". 
A autora argumenta tratar-se de uma empresa cuja atividade preponderante é a industrial, 
ou seja, de produção de açúcar e álcool e, por conseguinte, dispensada das contribuições 
para os Serviços Sociais da Indústria (SESI) ou do Comércio (SESC) e Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI) ou do Comércio (SENAC), nos termos do disposto no 
§ 1º do art. 2º, do Decreto-Lei nº 1.146, de 31.12.70. 
Após a realização de prova pericial-contábil, o ilustre Juiz Federal FRANCISCO WILDO 
LACERDA DANTAS, da Seção Judiciária de Alagoas, julgou procedente a ação em bem 
lançada sentença de cujos fundamentos consta o seguinte: 
"Na verdade, a A. não desenvolve atividade comercial, ainda que subsidiária. É ela 
empresa agro-industrial, aplicando-se-Ihe a legislação do sistema sucroalcooleiro, que a 
dispensa do pagamento das contribuições do SENAI, SESC e SENAC, na forma do 
multicitado art. 2º, I e § 1º do Decreto-lei nº 1.146/70. 
É verdade que a A. desenvolve o plantio e o cultivo da cana, a fabricação do açúcar, do 
álcool e do mel e a venda dos seus produtos, como a própria Ré enumera (fls. 33). 
Mas isso, de maneira nenhuma implica que a venda dos produtos finais caracterize 
atividade comercial, ainda que subsidiária. 
Ora, a atividade de comércio, para o direito, se caracteriza pela movediça noção do ato de 
comércio ou da atividade comercial que, em qualquer caso, significa um conjunto de atos 
coordenados e dirigidos a uma finalidade ou, como querem alguns, com habitualidade a 
um determinado fim. Esse fim é a intermediação e a circulação de bens e serviços. 
O comerciante compra-e-vende as mercadorias que não produz: intermedia, facilita, 
financia, leva ao mercado, divulga, compra do produtor, quando não do intermediário e 
vende a outro intermediário ou ao consumidor final, mas não produz. 
O industrial adquire a matéria prima ou ele próprio a produz, como no caso da cana-de-
açúcar, beneficia industrialmente, transformando-a em novo bem o seu produto final. Não 
seria, portanto, razoável exigir-se que, a partir daí, colocando o seu produto no mercado, 
para a aquisição pelos comerciantes ou intermediários, ainda que, em venda pelo 
atacado, esteja a exercer a atividade subsidiária do comércio. Está apenas 
complementando o ciclo da indústria. Ou será que a Ré iria admitir que a produção de 
veículos deixará de ser indústria porque as fábricas vendem, por atacado, os carros que 
produzem às concessionárias? 
É de todo irrelevante que a A. tenha dois CGC, um em Utinga, onde se situa a refinaria e 
outro em Maceió, onde vende o seu produto. Afinal, trata-se de dois municípios diversos, 
um em Rio Largo, outro em Maceió, até porque ambos integram a atividade 
agroempresarial da produção de açúcar, álcool e mel, resultando tal fato de exigência da 
Receita Federal. 
Nesse caso, correta a resposta do Sr. Perito Oficial, ao quesito 1º (fls. 10) : 
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"Sim. De acordo com as exigências da Receita Federal, todos os estabelecimentos de 
uma empresa têm que ser inscritos no CGC/MF. O estabelecimento matriz, assim como 
todas as filiais, os escritórios e até os depósitos fechados, são obrigados a ter uma 
inscrição no CGC/MF. No caso em tela, a fábrica (usina) recebeu o nº 0001, depois do 
número principal, vindo em seguida os demais estabelecimentos inscritos, os quais 
receberam os números 0002 em diante." 
Discordo do Sr. Perito, no entanto, quando afirma, ao responder a questão 2ª da Ré, 
muito embora o faça com as ressalvas desnecessárias, que a A. desenvolve o comércio 
atacadista de açúcar. Na verdade, a A. apenas coloca o açúcar que produz no mercado. 
Isso não é atividade comercial, nem a transforma em comerciante. Isto é, simplesmente, 
atividade de venda do produto industrial. Se a A. comprasse e vendesse o açúcar, então 
se teria a atividade mercantil, pela intermediação de mercadorias, como o comprovaria 
com a documentação que acostara, de que o açúcar fora produzido pela própria Usina 
Utinga, quando respondeu à questão nº 6, da Autora (Cf. fl. 108). " 
Nada a acrescentar ou contrapor aos sólidos fundamentos da r. sentença recorrida. Na 
verdade, se a apelada é uma empresa agro-industrial, produtora de cana-de-açúcar e que 
industrializa os respectivos derivados, - açúcar, álcool e mel - para em seguida vendê-los, 
essa atividade de venda de seus próprios produtos, ainda que efetuados através de 
outros estabelecimentos da empresa, não caracteriza o "comércio atacadista", nem Ihe 
retira, portanto, a natureza de suas atividades de produção e industrialização. Assim, não 
está ela sujeita à exigência parafiscal questionada, face à dispensa expressamente 
prevista no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 1.146/70. 
Face ao exposto. nego provimento à apelação, para confirmar a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.338 - RN 

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

ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS 
Apelada: ORGANIZAÇÃO FAGUNDES LTDA. 
Advogada: DRª ZILMA SILVEIRA LEITE DA FONSECA 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Extinção do Processo por cumprimento da obrigação. Impossibilidade à 
vista de saldo devedor remanescente. Equívoco da Contadoria. Atualização do débito. 
I - A dívida inscrita somente é atualizada administrativamente até a data da emissão do 
demonstrativo respectivo. 
II - Incorre em equívoco a Contadoria se, ao efetuar a conta, toma como termo inicial para 
a atualização do débito a data da petição de juntada dos demonstrativos de dívida aos 
autos, quando, na verdade, deveria tomar a data de emissão destes últimos. 
III - Inadmissível a extinção do processo executivo com base no art. 794, I, do CPC, se 
remanescente saldo devedor, e, assim, não cumprida a obrigação em sua ;integralidade. 
IV - Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Custas na forma da lei. 
Recife, 22 de maio de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O Meritíssimo Juiz Federal da 2ª Vara da Seção 
Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, por sentença, com esteio no art. 794, Item I, 
do CPC, julgou extinta execução fiscal promovida pelo IAPAS contra a ORGANIZAÇÃO 
FAGUNDES LTDA., entendendo que já havia sido cumprida a obrigação pela devedora. 
É dessa sentença que recorre o IAPAS, argüindo, em preliminar, o cabimento da 
apelação e, no mérito, entendendo existir saldo devedor remanescente a ser quitado pela 
empresa executada, de forma a não poder ser extinto o processo executivo. 
Pede, diante disso, a reforma do decisum de 1º Grau, para que prossiga o feito pelo saldo 
remanescente de NCZ$ 541,24 (quinhentos e quarenta e hum cruzados novos e vinte e 
quatro centavos). 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte, tocando-me a distribuição. 
É o que tenho a relatar. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O Juiz de 1ª Grau extinguiu o presente 
processo entendendo pago o débito objeto da execução que promove o IAPAS contra a 
ORGANIZAÇÃO FAGUNDES LTDA. 
Assim procedeu o douto Juiz sentenciante à vista dos comprovantes de pagamento 
constantes dos autos. 
Ocorre que o pagamento foi efetuado, com base em cálculo equivocadamente efetuado 
pela Contadoria Judicial, como alega a apelante. 
De fato, o índice de que se valeu a Contadoria, para efetuar a conta, foi o do mês de 
março de 1988, data da petição de juntada dos Demonstrativos de Dívida Inscrita 
respectivos (fls. 43), quando, na verdade, deveria ter tomado por base os índices de 
dezembro de 1987, quando foram emitidos tais Demonstrativos, mormente sabendo-se 
que a dívida inscrita somente é atualizada administrativamente até a data da emissão da 
certidão respectiva. 
Evidente; pois, o equívoco da Contadoria quando aplicou os índices de março de 1988, 
em detrimento dos de dezembro de 1987, data de emissão do demonstrativo. 
Por outro lado, é certo que se o Magistrado a quo tivesse proporcionado à parte credora 
oportunidade de falar nos autos antes de prolatar a sentença extintiva do processo, tal 
equívoco teria sido notado ainda em Primeiro Grau e, certamente, teria sanado resultando 
em economia de tempo e dinheiro não somente para as partes, mas também para o 
próprio Judiciário. 
Diante do exposto, dou provimento à apelação para que, refeitos os cálculos com base 
nos índices de dezembro de 1987, prossiga-se a execução com relação ao que 
remanescer. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.631 - PE 
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Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: CIA. AÇUCAREIRA SANTO ANDRÉ DO RIO UNA 
Advogados: DR. RAMIRES COTIAS TEIXEIRA E OUTROS 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Pessoa Jurídica. SUDENE. Incentivo Fiscal. Leis 4.239/63 
e 5.508/68. 
I - Caso em que o lançamento do Imposto de Renda que deu margem à execução 
embargada se afigura inteiramente improcedente. Correta a sentença que assim decidiu, 
por guardar sintonia com a Súmula nº 164 do extinto TFR, segundo a qual "o gozo dos 
benefícios fiscais dos arts. 13 e 14 da Lei nº 4. 239 de 1963, até o advento do Decreto-lei 
nº 1.598, de 1977, não se restringia aos rendimentos industriais ou agrícolas do 
empreendimento". 
II - 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, 23 de agosto de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente 
ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Cuida-se de apelação cível de sentença que, 
acolhendo os embargos, julgou improcedente a execução fiscal nº 087/81 proposta pela 
Fazenda Nacional contra CIA. AÇUCAREIRA SANTO ANDRÉ DO RIO UNA. 
A sentença reconheceu que a embargante, quando fez a sua declaração de renda do 
exercício de 1977 o fez obedecendo às regras do art. 23 da Lei nº 5. 508/68, então 
vigente. 
A Fazenda Nacional apela da sentença, alegando que a apelada fez sua declaração de 
rendimentos com base no lucro tributável maior do que o amparado pelos arts. 14 da Lei 
nº 4.329/63 e 23 da Lei nº 5.508/68 
Contra-razões às fls. 73/75. 
Subiram os autos ao extinto Tribunal Federal de Recursos, onde o MPF opinou pela 
manutenção da r. sentença. 
Foram os autos remetidos a este egrégio Tribunal e a mim couberam, por distribuição. 
É o relatório 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): O lançamento suplementar do 
Imposto de Renda levado a efeito contra a pessoa jurídica embargante e ora recorrida 
partiu do entendimento do Fisco, segundo o qual o incentivo fiscal concedido pelo art. 23 
da Lei nº 5.508, de 11.10.68, conhecido como "depósito para investimento", somente 
alcançaria o imposto incidente sobre o lucro operacional tributável decorrente das 
atividades industriais, agrícolas e pecuárias, excluindo-se, por conseguinte, a parcela 
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devida sobre o lucro oriundo de suas demais atividades consideradas não operacionais. 
O ilustre Juiz Federal ADAUCTO JOSÉ DE MELLO, da Seção Judiciária de Pernambuco, 
assim apreciou a questão, concluindo peia improcedência do lançamento que resultou na 
execução embargada: 
"A embargante, com apoio na Lei nº 5.508, de 11 de outubro de 1968 e Decreto nº 
76.186, de 02 de setembro de 1975, defendeu-se afirmando que é ilegal o entendimento 
da embargada, segundo o qual 'o incentivo fiscal, ccnhecido como depósito para 
investimento concedido pelo art. 23 da Lei nº 5.508 de 1969, somente alcança o Imposto 
de Renda incidente sobre o lucro operacional tributável decorrente das atividades 
industriais, agrícolas e pecuárias, ao amparo do art. 14, da Lei nº 4.239/63'. 
O art. 23, da Lei nº 6.508/68 determinava que: 
"Art. 23 - As empresas industriais e agrícolas instaladas na região da SUDENE poderão 
depositar, para reinvestimento, no Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB), acréscimo de 
50% (cinqüenta por cento) metade da importância do Imposto de Renda devido, ficando, 
porém, a liberação dos citados recursos condicionada à aprovação pela SUDENE dos 
respectivos projetos técnicos-econômicos de modernização ou complementação de 
equipamento industrial. 
§ único - A SUDENE baixará normas especiais para a elaboração, o exame e a 
aprovação dos projetos referidos neste artigo, reduzindo as exigências para aceitação ao 
mínimo e estabelecendo prazos razoáveis para a sua tramitação em caráter especial. " 
Por sua vez o Decreto nº 76.185/75, em seu art. 262 repetiu o que dispõe o art. 23 da Lei 
5. 508/68. 
Essa situação legal permaneceu até quando foi editado o Decreto-lei nº 1.730/79. 
A execução fiscal refere-se a Imposto de Renda do exercício de 1977, isto é, anterior à 
vigência do Decreto-lei nº 1.730/79. 
Logo, quando a embargante fez a sua declaração de renda de 1977 - fez obedecendo às 
regras legais então vigentes, pelo que a pretensão da embargada não pode ser aceita, 
dado a sua ilegalidade. " 
Correta, assim, se afigura a r. sentença recorrida, mesmo porque prolatada em perfeita 
sintonia com a jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos condensada na 
Súmula nº 164 que assim reza: 
"O gozo dos benefícios fiscais dos arts. 13 e 14, da Lei nº 4.239, de 1963, até o advento 
do Decreto-lei nº 1.598, de 1977, não se restringia aos rendimentos industriais ou 
agrícolas do empreendimento. " 
Face ao exposto, nego provimento à apelação para confirmar a decisão apelada. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.659 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: BANCO REAL S/A E INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA 

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. JOAQUIM CORREIA DE CARVALHO JÚNIOR E THEREZINHA BELLO 

PAES DE BARROS 
 
EMENTA 

Administrativo. Despejo. Imóvel pertencente ao IAPAS. DL nº 04/66. Benfeitorias. Direito 
de retenção. Indenização. Sucumbência. 
I - Se ao tempo da locação questionada já vigorava o Decreto-lei nº 04 de 07.02.66, deve 
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este ser aplicado em se tratando de bem pertencente a autarquia previdenciária. 
II - Na reconvenção oposta à ação de despejo é admissível a invocação da existência de 
benfeitorias necessárias ensejando a retenção do bem até a sua indenização. 
III - Se autorizadas pelo proprietário do imóvel, as benfeitorias úteis não dão lugar à 
retenção do mesmo, sendo, no entanto, indenizáveis através de ação própria promovida 
com tal fim. 
IV - Não é de se aplicar as disposições do art. 21 do CPC, se o autor da ação restou 
vencido em parte substancial do pedido de reconvenção. 
 
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, 
rejeitar a preliminar de conhecimento da ação e, quanto ao mérito, dar parcial 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, 08 de agosto de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária 
de Pernambuco, à época do feito, o eminente Juiz Jatir Batista da Cunha, julgou 
procedente ação de despejo interposta pelo IAPAS contra o BANCO REAL S/A, que se 
encontra ocupando, com uma agência bancária, dependências do Hospital Getúlio 
Vargas, de sua propriedade. 
Por outro lado, aquele magistrado julgou procedente, em parte, o pedido de reconvenção 
formulado pelo BANCO REAL concedendo-Ihe indenização em razão das benfeitorias 
necessárias por ele realizadas no imóvel, tendo excluído da indenização as benfeitorias 
voluptuárias e as benfeitorias úteis, estas porque não houve expresso consentimento do 
locador. 
É desse decisum que recorrem o IAPAS e o BANCO REAL. 
O IAPAS apela com relação à parte da sentença que Ihe foi desfavorável, afirmando que 
o Banco locatário, em momento algum, fez prova de que houvesse realizado benfeitorias 
necessárias no imóvel e, assim ocorrendo, presume-se em seu favor que o imóvel foi 
entregue ao IAPAS em estado de servir ao uso, porque não juntou à inicial da 
reconvenção o documento de que trata o art. 1.207 do Código Civil Brasileiro. 
Apela, ainda, o Instituto no que se refere à condenação no pagamento de custas e 
honorários advocatícios em favor da Reconvinte, num montante de 10% sobre o valor das 
benfeitorias necessárias, ainda a ser apurado na liquidação da sentença. Invoca a seu 
favor o art. 21, parágrafo único do CPC. ' 
A seu turno, em suas razões de apelação, afirma o BANCO REAL S/A que as locações 
dos bens que integram o patrimônio das autarquias federais são regidas pelo Decreto-lei 
nº 9760/46 e não pelo Decreto-lei nº 04/66, como entendeu o Juiz monocrático. 
Com relação ao pedido de reconvenção, diz aquela entidade bancária que o juiz a quo, ao 
acatá-lo parcialmente, precipitou-se. julgando antecipadamente a lide, quando se fazia 
necessária a produção de prova técnica pericial, a fim de que fosse apurado em que 
espécies de benfeitorias se classificam as por ela realizadas no imóvel. 
Foram apresentadas contra-razões pelo IAPAS, às fls. 51 a 56, e pelo BANCO REAL S/A, 
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às fls. 60 a 62. 
No âmbito recursal, o Subprocurador da República lançou parecer, onde manifesta 
entendimento que, em razão do valor da causa, somente a apelação do IAPAS e a 
apelação do Banco Real, apenas na parte que se refere à reconvenção, devem ser 
conhecidas, pois o valor atribuído à causa era superior a 50 ORTN s, na data da 
propositura da ação de reconvenção. No que tange à apelação do Banco Real, na parte 
que ataca a decisão referente à ação de despejo, a mesma não deve ser conhecida, pois 
o valor atribuído àquela ação era inferior a 50 ORTN's, na data de sua propositura. 
No mérito, manifesta-se pela manutenção da sentença. 
É o relatório, 
 
VOTO PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O eminente Subprocurador-Geral da 
República, Dr. Paulo A. F. Sollberger, no seu parecer, entendeu que não devia ser 
conhecida a apelação do réu, Banco Real S.A., na parte em que atacou a sentença que 
decretou o despejo, por ser o valor dado à causa inferior a 50 ORTN's. 
Não procede, na verdade, a invocada argüição. Com efeito, o valor dado à ação de 
despejo, na inicial, foi de Cr$ 17.448,00 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e oito 
cruzeiros), à época da distribuição superior ao valor de 50 ORTN's que era de Cr$ 
17.098,50 (Dezessete mil, noventa e oito cruzeiros e cinqüenta centavos). 
Rejeito, assim, o pedido do não conhecimento da apelação requerido pelo representante 
do Ministério Público Federal. 
É como voto. 
Recife, 7 de agosto de 1990 
 
VOTO DE MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Alegou o ilustrado patrono do réu, nas suas 
razões de apelação, que as locações dos bens pertencentes ao IAPAS, são regidas pelo 
Decreto-lei nº 9.760/46 e não pelo Decreto-lei nº 4, de 07.02.66, fundamento da inicial e 
que foi acolhido na respeitável sentença a quo. 
Argumentou, assim, o réu, em seu prol, que a Lei nº 3. 807/60 havia dispensado aos bens 
dos institutos previdenciários o mesmo tratamento dos bens da União. 
Desta forma, sendo as locações dos bens da União, regidas pela Lei 9.760/46, o mesmo 
também acontecia com os bens das autarquias previdenciárias. 
Dentro, pois, desta linha de raciocínio não seria admissível a decretação do despejo, no 
caso de não mais convir a locação ao proprietário (denúncia vazia), posto que essa 
hipótese não estaria prevista na citada Lei nº 9.760/46, aplicável à espécie. 
Tenho, contudo, que não prospera o fundamento alegado pelo Banco Real S.A., ora 
apelante, residindo a razão, no caso, com o douto prolator da sentença recorrida. 
A propósito do tema assim se pronunciou o MM. Juiz sentenciante, no seu decisum: 
"16. Para deixar claro que iremos trabalhar com o Código Civil e o DL. 4/66, afastada a 
Lei atual de locação predial urbana, ainda resta expungir a assertiva do Réu-Reconvinte, 
que mencionou o DL. 9.760/46 como aplicável ao caso destes autos. Tal não ocorre, pois 
esse diploma só se aplica à União Federal, que tem personalidade jurídica distinta da de 
suas Autarquias (O Autor-Reconvindo é uma delas). Como que afastando qualquer dúvida 
nesse sentido, a nova Lei 6.649/79, tantas vezes citada, diz, no § 4º do art. 1º, que só a 
União fica fora do seu alcance. Ademais, é assente na jurisprudência do Egrégio TFR a 
aplicação do DL. 4/66 às autarquias. Isso a despeito de se saber que as autarquias 
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federais são uma longa manus da União Federal, mas isso no mundo fático; estamos no 
mundo jurídico, que usa ficções e presunções. 
17. O procedimento do Autor para retomar seu prédio foi correto: notificou; como o réu 
não desocupou o prédio espontaneamente no prazo da lei, ajuizou a ação de despejo, por 
não mais convir a continuidade da locação. A lei não exige mais que isso (art. 3º e seu 
parágrafo único, art. 4º, III e art. 5º, do DL. 4/66). Não carece motivar o pedido; basta o 
respaldo legal. Sobre isso, a jurisprudência é torrencial, basta que o prédio seja não 
residencial com locação não regida pelo Decreto nº 24.150, de 20.04.34; é verdade que a 
denúncia vazia não era admitida antes do advento do DL. 4/66. Todos esses 
pressupostos se apresentam nesta ação para autorizar o despejo. " 
Desta forma, se ao tempo da locação já se encontrava em vigência o Decreto-lei nº 4, de 
07.02.66, deve este ser aplicado às locações dos bens pertencentes às autarquias 
previdenciárias e não a Lei 9.760/46, que rege, exclusivamente, os bens da União 
Federal. 
No que tange à reconvenção, não concordo, data venia com o entendimento do réu, no 
sentido de que a caracterização do que sejam benfeitorias voluptuárias, úteis e 
necessárias constitui questão de fato, só aferível através de perícia. 
Entendo que refoge à competência do perito conceituar as aludidas espécies de 
benfeitorias. Na realidade, seu trabalho, deve Iimitar-se a demonstrar a existência das 
benfeitorias, o que, no caso, torna-se desnecessária, porquanto não há controvérsia 
quanto a sua existência. 
Na reconvenção, oposta na ação de despejo, é admissível a invocação da existência de 
benfeitorias necessárias, ensejando a retenção do bem até a sua indenização. 
As benfeitorias úteis não dão lugar à retenção, a não ser quando expressamente 
autorizadas pelo proprietário do imóvel. De qualquer forma, a reconvenção, na ação de 
despejo, deve limitar-se à análise da retenção do imóvel, não substituindo, todavia, a ação 
de indenização. 
Desta forma, com relação às alegadas benfeitorias úteis, que não foram autorizadas, a 
sua indenização só poderia ser discutida em ação própria e não no âmbito da 
reconvenção, que visou, tão somente, a retenção do imóvel. 
Admissível, todavia, no caso, a indenização das benfeitorias necessárias, cuja existência 
não foi negada pelo autor recovando. 
A indenização das benfeitorias necessárias pelo autor do despejo para afastar a retenção 
do imóvel pelo locatário, não pode ter como limite apenas o percentual estabelecido sobre 
o valor que dado à reconvenção para mero efeito fiscal, como entendeu o Juiz a quo. O 
valor dessas benfeitorias deverá ser estabelecido por ocasião da liquidação da sentença. 
Com referência, ainda, à apelação interposta pelo autor, irresignado com a parte da 
sentença que determinou o pagamento das benfeitorias necessárias, não tem qualquer 
razão o apelante. 
Essas benfeitorias, que foram alegadas pelo réu na Contestação, não foram negadas pelo 
autor, quando este contestou a reconvenção, posto que nela limitou-se a discutir a sua 
natureza, considerando-as, na hipótese, como benfeitorias voluptuárias. Daí porque o 
MM. Juiz sentenciante entendeu desnecessária a realização da perícia. 
Finalmente, deve ser mantida a condenação do Autor no pagamento dos honorários e 
custas, como ficou expresso na sentença, por não ser caso de aplicação do artigo 21, 
parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que o autor foi vencido em parte 
substancial do pedido de reconvenção, ou seja, a retenção do imóvel até a indenização 
das benfeitorias necessárias. 
Ante o exposto, dou provimento, em parte, à apelação do réu. tão somente para que o 
valor da indenização das benfeitorias necessárias, a ser apurado na liquidação da 
sentença, não fique limitado ao percentual sobre o valor dado por ele à reconvenção. 
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É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.739 - RN 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Remetente: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE MACAU - RN 
Apelante: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS 
Apelado: CIRNE - CIA. INDUSTRIAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
Advogados: DRS. JOSÉ DUTRA DE ALMEIDA LIRA e GILBERTO EDINOR CABRAL 

AVELINO 
 
EMENTA 

Previdenciário. Execução Fiscal. Contribuições ao Seguro de Acidente de Trabalho. 
Empresa Industrial. Classificação do Risco de seu Pessoal. 
I - A classificação do risco de pessoal empregado em empresa industrial pode ser 
diferenciada dependendo da atividade por ele desenvolvida dentro dela. 
II - Se o pessoal não se encontra diretamente Iigado à atividade de produção da empresa, 
como no caso dos empregados de escritório, que, inclusive, têm catalogação específica, 
para fins de recolhimento das contribuições do Seguro de Acidente de Trabalho a eles 
relativo, deve-se levar em conta a alíquota referente ao risco leve. 
III - Apelação e remessa oficial Improvidas para confirmar-se a desconstituição do crédito 
tributário. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação 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, 22 de maio de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de apelação interposta pelo IAPAS contra 
sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Macau - RN, que 
julgou procedentes embargos à execução, desconstituindo o crédito tributário, por 
entender que a executada, Companhia Industrial do Rio Grande do Norte, recolhera as 
contribuições do Seguro de Acidente de Trabalho, referentes ao período de 03/84 a 05/85, 
nos moldes do que a lei determinava. 
Insurge-se a autarquia contra o decisum, alegando que a embargante é uma empresa que 
exerce mais de uma atividade e, assim ocorrendo, de acordo com o art. 40, § 1º do 
Decreto 83.081, de 24.01.79, deve-se levar em consideração a sua atividade 
preponderante, que é estabelecida de acordo com o maior número de segurados. 
No caso vertente, a atividade preponderante da embargante se enquadra dentre aquelas 
cujo percentual, para efeito de cálculo do Seguro de Acidente de Trabalho, é de 2,5%. 
Daí, não acatar a autarquia embargada a maneira como foi efetivado o recolhimento 
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daquelas contribuições, pois, para o pessoal de escritório, que se enquadra no "grau 1 - 
risco leve", a embargante aplicou o percentual de 0,4% ; e, para o pessoal de produção, 
pertencente ao "grau 3 - risco grave", aplicou 2,5%%. 
As contra-razões foram apresentadas às fls. 58 a 67. 
É de salientar-se que, nos presentes embargos, existe um agravo retido, interposto pelo 
IAPAS contra o despacho do Juiz, que deferiu a realização de perícia (fls. 25 e 33), 
entretanto tal inconformismo não foi reiterado quando da interposição da apelação. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A controvérsia agitada no presente recurso 
restringe-se a saber se uma indústria de sal, como é o caso da embargante, por se 
encontrar classificada no risco grave (taxa de 2,5%), o seu pessoal de escritório para os 
efeitos do recolhimento das contribuições do seguro de acidente, também estaria sujeito 
ao mesmo percentual dos demais empregados da empresa. 
O eminente Juiz José Delgado, quando exercia a titularidade de uma das varas da Seção 
Federal no Rio Grande do Norte, prolatou sentença, em caso semelhante, que se 
encontra anexada aos autos, entendendo que, havendo a tabela estabelecido a 
catalogação do "escritório da firma industrial - Código 805 08 (0)" como de risco leve, a 
taxa de contribuição de 2,5%, só se aplica aos segurados que trabalham no setor de 
produção e não àqueles que se restringem unicamente à prestação de serviços nos 
escritórios. 
Este, sem dúvida, o entendimento que deve prevalecer e que foi adotado na sentença 
recorrida. 
Assim, na empresa industrial, a classificação do risco, para efeito de recolhimento das 
contribuições do seguro de acidente, pode ser diferenciada em relação ao pessoal que 
não esteja diretamente ligado a atividade de produção da empresa, como é o caso dos 
empregados do escritório, com catalogação específica. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.847 - SE 

Relator:  O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - SE 
Apelante: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS 
Apelada: SERGIPE COUROS LTDA. 
Advogados: DRS. EDNA MARIA REZENDE B. SOBRAL (APTE.) E  

JOSÉ FRANCISCO DA ROCHA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

FiscaI. Contribuição para o FUNRURAL. Adquirente de produto rural a intermediários. 
Não incidência. Inexistência de subrogação. 
I - Não está obrigado ao recolhimento das contribuições ao FUNRURAL de que tratam o 
art. 15, da L. C. nº 11/71 e o art. 76, do Decreto-lei nº 83.081 /79, o adquirente do produto 
rural se este não obtido diretamente do produtor, mas de intermediários. 
II - Apelação improvida e remessa oficial não conhecida por incabível. 
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ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
não conhecer da remessa oficial, por incabível, e 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, 21 de agosto de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: SERGIPE COUROS LDTA. propôs ação ordinária 
contra o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - 
IAPAS - objetivando fosse declarada a inexistência da obrigação de recolher ao IAPAS a 
contribuição prevista no art. 76, do Regulamento da Previdência Social, em face de não 
ser contribuinte direta ou subrogada, e fosse anulado todo o procedimento fiscal, 
consubstanciado na NFLD nº 188/84, com a devolução da importância depositada, mais 
acréscimos legais e ônus da sucumbência. 
O MM. Juiz a quo julgou procedente a ação, nos termos do pedido, ao entendimento de 
que, na espécie, fato gerador não havia que obrigasse à autora ao pagamento da 
contribuição exigida. A sentença foi submetida ao duplo grau de jurisdição. 
Irresignado, apela o IAPAS, alegando, dentre outras razões, merecer reforma a sentença 
a quo porquanto a autora, diversas vezes, comprava couro bovino diretamente ao 
produtor, ficando, assim, subrogada em todas as obrigações daquele, dentre as quais o 
pagamento da contribuição ao órgão previdenciário. 
Contra-razões às fls. 333 a 337. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz da 2ª Vara da Seção Judiciária 
de Sergipe, Dr. Antônio Ezequiel da Silva, analisou, em todos os seus ângulos, os fatos 
trazidos aos autos pelas partes, restando por julgar procedente a ação proposta. 
Destaco, pois, da bem fundamentada sentença, os seguintes excertos: 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: (Lê fls. 316 a 319). 
Dispõe o artigo 15, inciso I, da Lei Complementar nº 11, de 25.05.71, verbis: 
"Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural 
provirão das seguintes fontes: 
I -- Da contribuição de 2% (dois por cento) devida pelo produtor, sobre o valor comercial 
dos produtos rurais, e recolhida: 
a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam subrogados, para esse fim, em 
todas as obrigações do produtor; 
b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus produtos, vendê-los ao 
consumidor, no varejo, ou a adquirente domiciliado no exterior." 
Os termos do dispositivo citado na Lei Complementar nº 11 foram reproduzidos com 
redação quase idêntica ao art. 76, inciso I, do Decreto-lei nº 83.081, de 24.01.79. 
Observa-se, assim, que, na espécie sub judice, a empresa autora não adquiriu o produto, 
ou seja, o couro bovino, diretamente do produtor, mas de intermediários, não sendo, 
assim, considerada responsável tributário, pelo que se tornou indevida a exigência pelo 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - IAPAS - da 
contribuição do FUNRURAL, consubstanciada na Notificação Fiscal de Lançamento de 
Débito, NFLD nº 188. 
Assim, não está obrigado ao recolhimento da contribuição do FUNRURAL, prevista no art. 
15 da Lei Complementar e no art. 76, do Decreto-lei nº 83.081, de 29.01.79, o adquirente 
ao produto rural quando este não é obtido diretamente ao produtor rural. 
Com estes fundamentos, nego provimento à apelação e não conheço da REO. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.928 - AL 

Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apelante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO SUNAB 
Apelado: CHARMILLE MODAS LTDA. 
Advogados: DRS. JÂNEA B. RUFILO DE OLIVEIRA (APTE.) E  

SCHUBERT DE FARIAS MACHADO E OUTRO. 
 
EMENTA 

Embargos do Devedor. SUNAB. Multa. Portaria Super Nº 27/86. Fato atípico. 
- Tratando-se a autuada de empresa de comércio varejista autorizada pela Fazenda 
Pública a emitir cupons de máquina registradora em lugar de notas fiscais ao consumidor 
por processo manual, somente se achava obrigada a emitir essas notas "quando 
solicitada pelo consumidor ou usuário" (Portaria Super nº 27/86, art. 1º). Não existindo 
qualquer prova de recusa da empresa em fornecer nota fiscal a pedido de algum cliente 
seu, atípica se afigura a infração que Ihe foi atribuída e ilegal a multa em decorrência 
aplicada. 
- 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 ficam integrando o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de agosto de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente 
ORLANDO REBOUÇAS - Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Trata-se de apelação cível da sentença que 
julgou procedentes os embargos opostos por CHARMILLE MODAS LTDA. 
Entendeu o MM Juiz a quo não haver identidade entre a descrição do tipo legal previsto 
no art. 1º da Portaria Super nº 27/86, dispositivo no qual se fundamentou o Auto de 
Autuação, e o que foi considerado como sendo prática de infração pela autuada. Acolheu, 
pois, a tese da atipicidade da conduta do agente. Entende que só o fato típico, isto é, 
aquele descrito na norma positiva, pode dar causa à sanção punitiva, daí ser sem força 
legal a certidão de dívida baseada em auto de infração desconforme com a tipicidade 
estabelecida na norma. 
Em suas razões de apelação, fls. 48/50, insiste a SUNAB que houve violação de 
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dispositivo legal, daí a imposição da multa porque não foram expedidas as Notas de 
Venda e não estava à disposição da fiscalização a documentação exigida no ato 
interventivo desatendido. 
Sem contra-razões, subiram os autos ao hoje extinto TFR, de onde vieram, face à 
instalação deste Regional. 
É o Relatório. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): A r. sentença que julgou improcedentes os 
embargos, da lavra do eminente Juiz JOSÉ DELGADO, então respondendo pela Seção 
Judiciária de Alagoas, está assim fundamentada: 
"7 - Na espécie, a fiscalização não apurou a recusa da embargante em fornecer a nota 
fiscal ao cliente que a solicitara. Esta omissão praticada, a de não atender ao pedido do 
comprador, é que constitui o núcleo da infração, isto é, o tipo legal objetivo. O fato, por si 
só, da embargante não haver apresentado qualquer 2ª via preenchida aos agentes da 
embargada não foi, por regulamento específico, elevado à categoria de infração sujeita ao 
controle administrativo da SUNAB, nem de qualquer outro órgão. 
8 - Há de se considerar que a embargante, segundo demonstra às fls. 16, encontra-se 
devidamente autorizada pela Secretaria da Fazenda deste Estado a se utilizar do regime 
especial de anotações de vendas através de máquinas registradoras. Submetida a tal 
sistema, só estava obrigada, por força da Portaria da SUNAB, já mencionada, a expedir 
nota fiscal, se alguma solicitação Ihe fosse feita. Em tal caso, era do seu dever a guarda 
das 2ªs. vias, em seqüência numérica, para atender ao controle da fiscalização. Não 
havendo notícia de que a algum comprador foi negado o fornecimento da nota fiscal, não 
há que se falar em infração, por atipicidade de conduta. 
9 - Não se prestigia, em nosso ordenamento legal, qualquer função estatal punitiva que 
não tenha apoio no principio da legalidade. À autoridade administrativa não é concedida a 
atribuição de, do seu próprio conceito, tipificar comportamentos praticados pelos 
administrados como geradores de infração. Só a lei, em seu sentido genérico ou 
específico, pode fazê-Io. Além de tal limite há excesso de poder que se submete ao 
controle do Judiciário. 
10 - Registro, outrossim, que doutrinariamente a decisão prolatada no processo 
administrativo não se sustenta, por ser carente de qualquer fundamentação. O princípio 
do julgamento objetivo, obrigatório por parte do administrador, não foi seguido, o que 
importa em nulidade do que foi decidido. " 
Incensurável se apresenta a r. sentença apelada. Em verdade, não resultou tipificada a 
infração fiscal atribuída pela SUNAB, ora apelante, à empresa em referência. Tratando-se 
esta de uma revendedora de confecções no varejo, estava autorizada pela Fazenda 
Pública a emitir, quando das vendas, cupons de máquina registradora em lugar de notas 
fiscais ao consumidor. A emissão de nota fiscal propriamente dita só se faria "quando 
solicitada pelo consumidor ou usuário", conforme exigência da Portaria Super nº 27/86, 
que se diz infringida. Ocorre que a apelante não ofereceu prova de haver a apelada se 
recusado a emitir nota fiscal solicitada por qualquer cliente seu. Assim, não pode 
prosperar a autuação por tal motivo Ievada a efeito contra a pessoa jurídica em apreço. 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação, para manter a decisão recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.041 - PB 
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Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: ORLANDO GOMES DA SILVA 
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREV. E ASSIST. 

SOCIAL - IAPAS 
Advogados: DRS. SYLVIO DA SILVA TORRES FILHO, MARIA DO SOCORRO DE 

ANDRADE CAMPOS E OUTROS 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Embargos de Terceiro:. Penhora de Linha Telefônica vendida depois de 
ajuizada a ação. Fraude à execução. 
I - O simples pedido de transferência da linha ante a empresa telefônica não caracteriza 
nem a posse nem o domínio sobre o bem, não sendo, diante disso, possível ao 
adquirente socorrer-se dos embargos de terceiros com a finalidade de protegê-Io. 
II - Ocorrendo a venda do bem após já ajuizada a ação executiva fiscal fundada em título 
resultante de dívida regularmente inscrita, caracterizada resta a fraude à execução - 
Inteligência do art. 185, do CTN. 
III - Apelação improvida para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do 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, 22 de maio de 1990. 
JOSÉ DELGADO - Presidente. 
NEREU SANTOS - Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: ORLANDO GOMES DA SILVA opôs embargos de 
terceiros à execução que promovia o IAPAS contra GOMES VILAR CALÇADOS LTDA., 
ao entendimento de que houvera sido penhorada linha telefônica de sua propriedade. 
O MM. Juiz Dr. FRANCISCO BARROS DIAS, então no exercício da 3ª Vara da Seção 
Judiciária do Estado da Paraíba, rejeitou tais embargos, em sentença que guarda a 
seguinte ementa: 
"EMENTA: Embargos de Terceiro. Improcedência. O pedido de transferência de linha 
telefônica junto à TELPA - Telecomunicações da Paraíba S/A, não caracteriza domínio 
nem posse sobre o bem, pelo que seu possível titular não faz jus ao remédio jurídico dos 
embargos de terceiro para protegê-lo. 
Venda de bem depois de ajuizada ação de execução fiscal embasada em título cuja 
dívida foi devidamente inscrita, consubstancia fraude à execução, como se dessume do 
art. 185, do Código Tributário Nacional. Improcedência dos Embargos. Sucumbência." 
É contra tal decisum que se insurge o apelante ao entendimento de que à data da 
penhora (09.11.84), os direitos e ações inerentes à linha telefônica em disputa já haviam 
sido por ele adquiridos aos 08.11.84, quando requerera sua transferência ante a empresa 
telefônica competente. 
Contra-razões do Instituto Previdenciário às fls. 62 e 63, dos autos, onde, dando pela 
ocorrência de fraude à execução, pede a manutenção da sentença. 
É o Relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz Federal, Dr. Francisco Barros 
Dias, no exercício da 3ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, assim fundamentou a sua 
decisão para julgar improcedentes os embargos de terceiros interpostos: 
"Não prosperam os argumentos trazidos pelo Embargante como forma de acobertar um 
possível negócio que havia se realizado em 08 de novembro de 1984, um dia antes da 
realização da penhora do bem, a qual se deu em 09 de novembro daquele ano. Primeiro, 
porque uma simples solicitação de transferência de linha telefônica não consubstancia 
propriedade ou posse sobre o bem; Segundo, porque mesmo que viesse a ser 
considerada a hipótese de consumação do negócio daquela data, a execução já corria em 
Juízo há muito tempo atrás. 
Quanto ao primeiro aspecto, há de se verificar que os Embargos de terceiro senhor e 
possuidor, só são cabíveis quando a pessoa física ou jurídica não sendo parte no 
processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão 
judicial, nos casos, dentre outros, como o de penhora. 
Ora, não convence as razões aduzidas pelo Embargante de que a sua propriedade havia 
se consumado em 08 de novembro quando foi solicitada a transferência da linha 
telefônica. Aí reside um mero argumento retórico, pois mesmo depois de feita a 
transferência pela TELPA em 14 de novembro de 1984, a linha telefônica permaneceu no 
local da executada, ficando claramente demonstrado que uma pessoa ligada ou sócia da 
firma foi quem tentou burlar o Judiciário com tão sutil atitude, como demonstra o 
documento de fls. 27. 
Por outro lado, no que tange ao segundo fundamento desta decisão, a Empresa 
executada estava proibida de fazer qualquer transferência de seus bens, a não ser que 
reservasse outros para responder pelo débito, vez que, já tramitava execução fiscal 
embasada em título devidamente inscrito na Dívida Ativa, por se encontrar perfeitamente 
caracterizada uma fraude à execução, como deixa patente o art. 185, do Código Tributário 
Nacional, in verbis: 
"Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por 
sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente 
inscrito como dívida ativa em fase de execução. Parágrafo único. O disposto neste artigo 
não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas 
suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução. 
Como se verifica não só inexiste razão suficiente da transferência, como a mesma estaria 
proibida por lei face à caracterização da fraude como bem se encontra consubstanciado 
no dispositivo legal citado. Não há prova de que a empresa tenha reservado outros bens 
para cobertura total da dívida, o que deixa patente a vedação expressa do negócio que se 
havia entabulado. " 
Como se vê, não estando comprovado que o embargante fosse detentor do direito à linha 
telefônica, ao tempo da realização da penhora, mas já havendo execução fiscal 
aparelhada contra o assinante da dita linha telefônica, improcedem os embargos de 
terceiro. 
Adotando, assim, como fundamento deste voto, as razões expendidas na respeitável 
sentença recorrida, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N º 2.063 - PE 
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Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS 
Advogados: DRS. FERNANDO DE CASTRO (APTE.) E  

THEREZINHA BELLO PAES DE BARROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. 
I - Se a prova produzida com a inicial, contestação e reconvenção não elucida 
determinados pontos abordados nos autos, o Juiz se vê impelido a deferir a produção de 
outras provas, pois, em caso que tal, somente com a dilação probatória, onde se permite 
um exame mais aprofundado da causa, graças a novos elementos trazidos, encontrará 
resposta às suas indagações. Se, ao contrário, profere julgamento antecipado da lide, 
acarreta cerceamento de defesa. 
II - Sentença anulada para que o feito prossiga consoante o disposto no art. 531 do CPC. 
Apelação provida. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 2.063 - PE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento ao recurso, para anular a sentença, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 29 de março de 1990. 
RIDALVO COSTA - Presidente 
FRANCISCO FALCÃO - Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL - INPS, moveu contra ELIANE MARIA DE OLIVEIRA, Ação Ordinária de 
Repetição de Indébito, objetivando reaver a quantia de Cr$ 42.202,11 (quarenta e dois 
mil, duzentos e dois cruzeiros e onze centavos), que Ihe fora paga indevidamente, bem 
assim, gratificação adicional por tempo de serviço, férias, nos períodos compreendidos 
entre 16.11.66 a 17.07.73 e 18.07.73 a 18.08.73, na forma do que foi apurado em 
Inquérito Administrativo a que respondeu por abandono de cargo. Houve contestação e 
reconvenção, esta visando a anulação do Inquérito Administrativo, por vícios insanáveis. 
O MM. Juiz Federal do primeiro grau, considerando o processo maduro, julgou 
antecipadamente a lide, dando pela procedência da ação, apenas em relação aos 
"períodos de 17.11.70 a 16.12.70 e 17.12.70 a 17.12.72, à consideração de que se tratava 
de ausência sem fazer jus à remuneração", e improcedência da reconvenção, isso depois 
de haver rejeitado as questões preliminares. 
Inconformada, apelou a ré. Em preliminar, argüi a nulidade da sentença, por haver 
vulnerado o parágrafo único do art. 459, CPC, que veda proferir o Juiz: 
"...sentença Iíquida quando o autor tiver formulado pedido certo." 
No mérito, bate-se pela improcedência da ação e procedência da reconvenção. 
A Autarquia apelada, em tempo hábil, manifestou recurso adesivo, objetivando anulação 
da sentença, ao argumento de que, ,julgando antecipadamente o feito, desprezando as 
provas protestadas e requeridas, dentre as quais, a requisição do Inquérito Administrativo, 
resultou em cerceamento de defesa. 
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Em peça apartada, contra-arrazoa o apelo, reproduzindo os argumentos constantes da 
inicial e réplica. 
Subiram os autos. 
No Egrégio Tribunal Federal de Recursos (TFR), o douto Procurador da República emitiu 
o Parecer de fls. 92/94, pondo em destaque a UNIÃO FEDERAL, assistente no feito, 
subscreve, inicialmente, a preliminar de nulidade da R. sentença recorrida por 
cerceamento de defesa, suscitada por sua entidade assistida, fls. 79/80, porquanto o 
julgador, ao proferir o julgamento antecipado (art. 330, I, CPC), negou ao autor a 
produção das provas requeridas na inicial, dentre as quais, o próprio inquérito 
administrativo, que deu origem à presente ação. 
No mérito, tem como incontroverso o abandono do cargo. Pede seja dado provimento ao 
recurso adesivo, reformada a sentença e julgada procedente a ação nos termos da inicial. 
À revisão. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Senhor Presidente. Senhores Juízes. 
A questão preliminar posta pela douta Procuradora Geral da República, Drª IDUNA E. 
WEINERT, com o aprovo do ilustre Subprocurador Geral da República, Dr. JOÃO 
BOABAID DE OLIVEIRA ITAPARY, para mim merece acatamento. 
Na verdade, a prova documental produzida com a inicial, contestação e reconvenção, não 
elucida tudo. Não oferece ela subsídios esclarecedores de determinados pontos 
abordados nos autos, que somente com a dilação probatória, onde se permite um exame, 
mais aprofundado da causa, graças a novos elementos trazidos, o julgador encontrará 
resposta. É perigoso enveredar pelo caminho da "presunção de certeza" de certos fatos 
(Sentença fls. 62). 
Diante do exposto, acolho a Sentença de fls. 61/68, para que o posto no art. 531 do CPC, 
eis que nenhuma das hipóteses antecedentes a este artigo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.099 - SE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: VIRGlLIO FIGUEIREDO TAVARES E CÔNJUGE 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DR. CARLOS KLEBER NABUCO TEIXEIRA E OUTRO 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Embargos à Execução. Sociedade por cotas de responsabilidade 
limitada, dissolvida irregularmente. 
Responsabilidade pessoal do sócio gerente. Ressalva da meação - Súmula 112 - TFR. O 
simples sócio cotista não responde pelos débitos da sociedade. Apelação provida, em 
parte. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 21 de junho de 1990. 
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RIDALVO COSTA - Presidente e Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Virgílio Figueiredo Tavares e sua mulher, Maria 
Anita Leite Tavares, apelaram da r. sentença do MM. Juiz Castro Meira, digno integrante 
desta Turma Julgadora, à época titular da 1ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, que 
julgara improcedentes os Embargos à Execução Fiscal nº 11.520/86 - SETCD. 
Alegam em síntese: haver prova da existência de bens da sociedade e incorporados ao 
seu patrimônio por escritura pública; ditos bens estão gravados por outras penhoras; não 
ter havido dilapidação nem partilha dos bens societários; ter havido engano do Sr. Oficial 
de Justiça ao certificar a inexistência de bens da executada. Pedem, ao final, a reforma da 
r. sentença apelada. 
A União ofereceu resposta ao recurso, na qual pede o desprovimento da apelação - fls. 
182/184. 
Os autos subiram ao ex-TFR. A douta Subprocuradoria Geral da República, com apoio no 
art. 135 do CTN e na jurisprudência transcrita na sentença, manifestou-se pelo 
improvimento - fls. 189/193. 
Os autos me vieram conclusos por redistribuição - fls. 197. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Promovida execução fiscal pela Fazenda 
Nacional contra a sociedade comercial "Figueiredo Tavares Construções Ltda.", não 
tendo sido encontrados bens da executada, a execução prosseguiu contra Virgílio 
Figueiredo Tavares, na qualidade de sócio-gerente. Citado pessoalmente, na forma do 
art. 135, III do CTN, foi realizada a penhora de um imóvel particular. Intimados da penhora 
Virgílio Figueiredo Tavares e sua mulher, Maria Anita Leite Tavares, opuseram Embargos 
à Execução. 
A r. sentença não merece qualquer reparo quanto à responsabilidade do embargante-
varão - fls. 165: 
"Está provado à sociedade que o embargante-varão, sócio-gerente da executada 
Figueiredo Tavares Construções Ltda., como seu representante legal, intimado a indicar 
bens da executada a fim de garantir a execução declarou que a sociedade não possui 
bens. É verdade, porém, que essa pessoa jurídica já possuiu bens, como terrenos e 
automóveis (fls. 31/35). Ora, se a sociedade já não está em funcionamento e seu sócio-
gerente e representante legal proclama que ela não possui bens, impõe-se a conclusão 
que foi irregularmente dissolvida. 
É cediço que toda sociedade comercial submete-se a normas jurídicas próprias para sua 
instalação e extinção. Não podem os sócios liquidarem o acervo deixando a Fazenda 
Pública a ver navios. 
Não localizados bens sociais, cabe a penhora sobre os bens do sócio-gerente, é a 
tranqüila orientacão do Egrégio Tribunal Federal de Recursos. " 
"Em resumo: o embargante-varão é sócio-gerente da executada desde 10 de outubro de 
1979 (fls. 34) e, como tal, responsável-tributário (art. 135, III do Código Tributário 
Nacional); a sociedade comercial encerrou suas atividades e não mais dispõe de bens 
para garantir o crédito tributário da Fazenda Nacional (fls. 25, 26 e 27). " 
As razões trazidas na apelação em nada modificam a responsabilidade por substituição 
do sócio-gerente. Não há nos presentes autos qualquer prova da existência de bens da 
sociedade. 
Entretanto, com referência à segunda apelante, a situação se apresenta diferente. Era 
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sócia-cotista, mas não gerenciara a sociedade. 
Tem a doutrina, prestigiada pela jurisprudência dominante, proclamado ser a Ação de 
Embargos de Terceiro a via própria para que a mulher casada defenda a sua meação. 
Entretanto, quando intimada da penhora, como no caso em exame, pode usar da Ação de 
Embargos à Execução. 
De qualquer sorte, tem-se admitido o uso de uma pela outra ação, em prestígio da 
economia processual: 
"EMENTA: Tributário. Embargos do devedor acolhidos como de terceiro. Sócio cotista não 
dirigente da sociedade executada. Irresponsabilidade por obrigações fiscais. 
I - Somente o devedor, regularmente citado, poderá opor-se à execução, através dos 
embargos previstos no Titulo III, Capítulo I (arts. 736/740) do Código de Processo Civil. 
Acolhem-se, contudo, como de terceiro os impróprios embargos do devedor, em obséquio 
ao princípio da economia processual cristalizado no art. 250 e respectivo parágrafo único 
do referido estatuto processual. 
II - Não responde pelos débitos fiscais da sociedade por quotas de responsabilidade 
limitada o sócio quotista que não a gerenciava nem se vinculou, de modo algum, à 
ocorrência do fato gerador das contribuições devidas pela empresa executada. 
III - Remessa de ofício e apelação desprovidas. Sentença confirmada. " 
(AC nº 71.398 - RJ - Rel. Min. Geraldo Sobral de 20.10.83 - págs. 16202 e 16203). 
EMENTA: "Execução fiscal promovida contra sociedade - Embargos de terceiro opostos 
por sócio-gerente e sua mulher - Sendo inequívoca a responsabilidade do embargante 
varão pelo débito cobrado, confirma-se sentença que julgou os embargos procedentes em 
parte, para excluir da constrição a meação da esposa, mantida a condenação do 
exeqüente em honorários de advogado, em razão da sucumbência parcial. 
(AC nº 50.547 - SP - Rel. Min. Armando Rolemberg - DJ de 29.10. 82 - pág, 10993). 
Entendo que a responsabilidade do sócio-gerente não se estende a sua mulher, simples 
cotista. 
Tem aplicação o disposto na Súmula 112 do ex-TFR: 
"Em execução fiscal, a responsabilidade pessoal do sócio-gerente de sociedade por 
quotas, decorrente de violação da lei ou excesso de mandado, não atinge a meação de 
sua mulher." 
Com estas considerações, dou parcial provimento à apelação para ressalvar da execução 
a meação da segunda apelante. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.234 - SE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: NELSON VIEIRA DE ARAÚJO E CÔNJUGE 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: GERALDA ALMEIDA DE ABREU E CÔNJUGE 
Advogados: DRS. SIZENANDO DE MENEZES FARO E OUTROS (APTES.) E  

FERNANDO EURICO ALMEIDA DE ABREU (APDOS. ) 
 
EMENTA 

Demarcatória. Terreno de Marinha. Ocupante. Ilegitimação ativa ad causam. Extinção do 
processo, sem exame do mérito. Apelação conhecida e desprovida. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
conhecer e negar provimento à apelação, de acordo com o relatório e voto anexos que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, .31 de maio de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente e Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Nelson Vieira de Araújo e sua mulher, D. Leonor 
Hora de Araújo, apelam de sentença que nos autos da ação de demarcação, cumulada 
com divisão ou somente demarcação parcial, declarou extinto o processo sem julgamento 
do mérito. 
Os apelantes propuseram a mencionada ação para que fossem divididas e demarcadas 
ou, como alternativa, demarcadas parcialmente as terras do imóvel denominado "Sítio 
Robalo", anteriormente conhecido como "Fazenda Nova", por nunca terem sido fixadas as 
linhas divisórias do referido imóvel e, em virtude disso, ser o mesmo objeto de esbulho 
por diversas pessoas que Ihe alteraram os limites e extensões. Afirmam que o imóvel é 
constituído por terrenos de marinha e acrescidos, além de terras alodiais que não foram 
incluídas na escritura que possuem os apelantes. 
O MM. Juiz prolator da sentença julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, sob 
o fundamento de que a proposição de Ação Demarcatória só pode ser feita pelo 
proprietário e, sendo os apelantes meros ocupantes do terreno de marinha, não teriam 
legitimidade ativa ad causam, vez que cabe ao Serviço de Patrimônio da União a 
demarcação das mencionadas terras (Decreto-Lei nº 9.760/46). 
Nas suas razões, alegam os apelantes não serem meros ocupantes, pois teriam direito ao 
aforamento e seriam parte legítima para promoverem a divisão e demarcação das terras 
em questão. Dizem, ainda, que, pela Lei 3.081/56, cabe ao IBRA proceder à 
discriminação dos terrenos federais e que, havendo dois tipos possíveis de discriminação, 
a administrativa e a judicial, não impediria à Justiça apreciar casos de demarcação e 
divisão entre condôminos. 
A União Federal ofereceu contra-razões pugnando pela manutenção da sentença, por não 
possuírem os apelantes legitimidade para propor ação demarcatória de terrenos de 
marinha. Sustenta, ainda, que não há prova nos autos de que o apelante seja condômino 
dos apelados Geralda Almeida de Abreu e seu marido, Jesuíno Moioli Pereira de Abreu e 
Silva, sendo também incabível a divisória, por ser esta ação especifica do condômino. 
Geralda Almeida de Abreu e seu esposo contra-arrazoaram a apelação alegando que 
ação de divisão e demarcação de áreas só incide sobre terras particulares, e não sobre 
terrenos de marinha. Acrescentando não serem suas terras ligadas pelo condomínio às 
dos apelantes, pugnam pela manutenção da sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A ação de demarcação, pelo disposto no 
art. 946, I do CPC, cabe ao proprietário pleno ou limitado do imóvel demarcando. 
No presente caso, as terras que os apelantes querem ver demarcadas são terrenos de 
marinha, do domínio da União. 
Segundo o disposto no Decreto-Lei 9760/46, compete ao Serviço de Patrimônio da União 
proceder à demarcação dos referidos terrenos, não tendo legitimidade ad causam o mero 
ocupante. 
Em tese, é cabível a ação demarcatória de terras públicas, desde que não devolutas (H. 
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Theodoro Júnior - Terras Particulares - 2ª Tiragem - págs. 174/175). 
Mas, no caso, como salientou o ilustre prolator da sentença, os autores são meros 
ocupantes, não sendo, portanto, enfiteutas. 
Merece ser transcrita a decisão do ex-TFR a que se reportou o MM. Juiz a quo: 
"O direito de demarcar emana do domínio ou propriedade sobre o imóvel demarcando. Ao 
mero ocupante de terreno de marinha falece legitimidade para intentar ação de 
demarcação." (AI nº 28.677 MA, rel. Min. Moacir Catunda, RTFR nº 26, pág. 04). 
Na mesma linha, entendeu o eminente Ministro Carlos Thibau, ao julgar a AC nº 50.837 - 
RN: 
"EMENTA: Processual Civil. Ação de demarcação de terras particulares tendo por objeto 
terreno de Marinha. Cumulação com pedido possessório. 
I) Carece da ação de demarcação de terra particular quem não seja proprietário, tanto 
mais que, por se tratar de aforamento de terreno de Marinha regido pelo Decreto-lei nº 
9.760/46, a ocupação respectiva não gera direito ao domínio útil oponível pela via 
processual escolhida, pois aos bens da União não se aplicam as regras do Código Civil 
sobre a enfiteuse. 
II) Como não foi empregado o procedimento ordinário é inviável a cumulação dos pedidos 
demarcatório e possessório, pois não é adequado a este tipo de procedimento daquele 
(CPC, art. 292, III e § 2º). 
III) Improvida a apelação da autora e não conhecidos os agravos retidos e o apelo da ré, 
porque não foi a parte que sucumbiu (CPC, art. 499)." (DJ de 02. 06. 88 - pág. 13398). 
Pelas razões acima expostas, nego provimento à apelação e mantenho a r. decisão 
recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.884 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: JOANA TORRES DA SILVA 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogada: DRª NILZA RIBEIRO DA SILVA 
 
EMENTA 

Processual civil. Argüição de coisa julgada acolhida em ação movida pela curadora de 
militar que postula pedido de reforma, idêntico ao da ação anterior, em que pronunciada a 
prescrição. Fato novo caracterizado pela interdição. Causa de pedir diferente que 
descaracteriza a coisa julgada. Apelo provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas que integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 19 de junho de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
LÁZARO GUIMARÃES - Relator. 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
acolheu objeção de coisa julgada, em ação que promoveu, na qualidade de curadora de 
Heleno Torres da Silva, interdito, visando obter a reforma deste na graduação imediata, 
ou seja, como sargento da Aeronáutica, porquanto atingido por doença mental 
incapacitante, em conseqüência de acidente no serviço militar. 
Afirma que os fundamentos da ação diferem daqueles que basearam postulação anterior 
que não foi apreciada em razão da pronúncia de prescrição. 
Com contra razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. 
Com vista, o Ministério Público Federal, em parecer do Dr. Ivaldo Olímpio de Lima, 
manifestou-se pela inexistência de coisa julgada mas pela ocorrência de prescrição. 
Dispensei revisão por ser a matéria predominantemente de direito (art. 30, IX, RITRF/5ª). 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUlMARÃES (Relator): O só fato de a ação ser proposta pela 
curadora do militar, após sua interdição, acrescenta um fundamento novo à causa, capaz 
de afastar a própria motivação da sentença proferida na ação anterior, promovida pelo 
interessado direto. 
Acórdão do Supremo Tribunal Federal, citado no lúcido parecer da douta Procuradoria 
Regional Federal, indica com precisão: 
"Decretada a Interdição, é indiscutível que a partir desse pronunciamento surge a suspeita 
de que a doença mental existia anteriormente, e este pormenor pode ser provado por 
qualquer meio, inclusive pela perícia feita no processo de interdição..." 
Ora, a prescrição não corre contra os incapazes (art. 169, I, do Código Civil). O dado novo 
da interdição altera completamente a causa de pedir, já que, por si só, implica em afastar-
se a prescrição reconhecida na sentença que extinguiu o processo anterior. 
Discordo do parecer do ilustre Procurador Ivaldo Olímpio no ponto em que, com base 
simplesmente no relatório final do inquérito sanitário a que se submeteu o curatelado, 
conclui pelo reconhecimento da prescrição. 
É que, como acentua a ementa do acórdão acima referido, a prova do termo inicial da 
alienação mental se pode fazer por qualquer meio, no curso desta ação, inclusive, por 
empréstimo, utilizando-se a perícia realizada no procedimento de interdição. 
Por essas razões, dou provimento à apelação para anular a sentença, a fim de que, 
afastada a preliminar de coisa julgada, prossiga o processo, e, após produção de prova, 
seja apreciado o mérito da causa. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 3.107 - CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: COMPANHIA BRASILEIRA DE ARMAZENAMENTO - CIBRAZEM 
Apelada: MACHADO S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
Advogados: DRS. HERON COSTA BICA E OUTROS (APTE.) E  

WASHINGTON LUIS B. DE ARAÚJO E JOSÉ EUGÊNIO COLLARES MAIA 
(APDO.) 

 
EMENTA 

Comercial. Obrigação contratual. A oferta de mercadoria de qualidade diversa da 
constante do contrato de compra e venda configura descumprimento de obrigação 
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contratual, gerando responsabilidade para a parte inadimplente pelos danos daí 
decorrentes. 
Despesas de armazenamento da mercadoria não aceita pelo comprador, por ser de 
qualidade diversa da por ele comprada, são de responsabilidade do vendedor. 
Sentença que se confirma. Apelo improvido. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 3.107 - CE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à Apelação, para confirmar a sentença apelada, nos termos do 
Relatório e Notas Taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 03 de maio de 1890. 
RIDALVO COSTA - Presidente. 
FRANCISCO FALCÃO - Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: MACHADO S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA - 
promoveu ação contra a Comissão de Financiamento da Produção (CFP) e a CIBRAZEM, 
ambas, empresas públicas federais, alegando: 
a) haver adquirido, da primeira, pó cerífero de carnaúba, tendo, aquela empresa, posto à 
sua disposição material de qualidade inferior; 
b) que, após diversos entendimentos infrutíferos, requereu e obteve cautelar de produção 
antecipada de provas, que comprovou a qualidade da referida mercadoria, após o que a 
recebeu; 
c) que a primeira promovida não cumpriu sua obrigação de entregar à promovente a coisa 
vendida, posto que a mercadoria que Ihe fora posta à disposição era de qualidade inferior, 
descumprindo o aventado; pediu, pena de responder por perdas e danos. 
Pediu, ainda, nos termos do art. 206, do Código Comercial, para atribuir-se à vendedora 
as despesas necessárias ao armazenamento. 
Pediu, também, que fosse condenada a primeira promovida a entregar-Ihe a quantidade 
de pó cerífero necessária a compensar a diferença de qualidade daquela que Ihe foi 
entregue, ou a restituir a diferença do preço paga a maior. 
Quanto à segunda promovida, solicitou fosse ela condenada a abster-se de cobrar da 
autora as despesas de armazenamento, custas e honorários advocatícios. 
Contestou a CIBRAZEM às fls. 58/61 dos autos, alegando nada ter a ver com a contenda 
entre a autora e a primeira promovida. 
O MM. Juiz Federal, Dr. Hugo de Brito Machado, hoje Vice-Presidente desta Corte, julgou 
a ação procedente, nos termos da petição inicial. 
Irresignada, apela a CIBRAZEM com as razões de fls. 84/89. Peço inclusão do feito na 
pauta de julgamento. 
É o Relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Senhor Presidente. Senhores Juízes. 
O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, Dr. Hugo de Brito Machado, 
bem decidiu a questão a teor do disposto no art. 197, c/c o art. 206 do Código Comercial, 
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determinando à primeira promovida (CFP) a entrega de diferença qualitativa, ou a 
restituição da parcela proporcional do preço respectivo, bem como ao pagamento da 
indenização pelos danos daí decorrentes. 
Por outro lado, em relação à segunda promovida (CIBRAZEM), tendo em vista que a 
retirada das mercadorias do armazém deveu-se a fato imputável à primeira promovida, 
condenou-a ao pagamento das despesas correspondentes com o dito armazenamento. 
Não se justifica que o Estado, através de suas múltiplas empresas públicas, assuma 
posturas sustentando que à autora caberia pedir indenização à Comissão de 
Financiamento da Produção. Admiti-lo seria violar os postulados constitucionais 
garantidores da liberdade de iniciativa econômica. 
Com essas considerações, deve ser mantida a sentença por seus jurídicos fundamentos, 
negando-se provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 3.127 - PB 

Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apelante: INSTITUTO JURÍDICO DAS TERRAS RURAIS - INTER 
Apelado: HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA 
Advogados: DRS. NELSON FERNANDES ARAGÃO (APTE.) E  

PAULO AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Executivo fiscal. Imposto territorial rural. Incra. Pagamento. Encargo do DL nº 1.025/69. 
Exigência. 
- Não obstante ser o INCRA uma autarquia federal, está agindo na condição de mero 
agente arrecadador, de vez que está a exigir imposto cuja competência é da União 
Federal (CF, art. 153, VI). Assim, quando do pagamento do Imposto Territorial Rural em 
juízo, deve o contribuinte sujeitar-se aos acréscimos legais em decorrência da mora, a 
que estão sujeitos os tributos federais. 
- Apelação provida. Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas: 
Decide a Primeira Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas como de lei. 
Recife, 03 de maio de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente 
ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Apela o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA da sentença que indeferiu pedido de condenação em 
honorários advocatícios. 
Em sentença de fls. 16, o MM Juiz a quo extinguiu o processo por ter o exeqüente pago o 
débito, não constando os honorários; e indeferiu o pedido dos honorários sob o 
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argumento de que o DL 1025 não se aplica às autarquias. 
Razões de apelação às fls. 19/22. 
Contra-razões às fls. 34/36. 
Subiram os autos a este Egrégio Tribunal e a mim couberam por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): Nos termos do disposto no art. 153, 
inciso VI, da Constituição de 1988, o Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural é da 
competência da União, e assim já era na conformidade do art. 21, inciso III, da Carta 
anterior. 
A Execução Fiscal cujo débito foi pago sem os honorários advocatícios foi promovida pelo 
Instituto Jurídico das Terras Rurais - INTER, agora novamente INCRA, a quem compete 
lançar e arrecadar o Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural. E é este tributo o 
objeto da cobrança efetuada através da Execução Fiscal em referência. 
O ilustre Juiz Federal a quo, na sentença em que julgou extinta a Execução pelo 
Pagamento, indeferiu o pedido de condenação do executado em honorários advocatícios, 
por entender que o Decreto-Lei nº 1.025/69 não se aplica às autarquias. 
Ocorre que, não obstante ser o Instituto exeqüente uma autarquia federal. está agindo na 
condição de mero agente arrecadador da União, uma vez que, conforme autorizado por 
Lei, está a exigir imposto cuja competência é da mesma União Federal. Assim, quando do 
pagamento do Imposto Territorial Rural, deve o contribuinte sujeitar-se aos acréscimos 
legais a que estão sujeitos os tributos federais, quando não pagos nos prazos 
regulamentares. 
Inscrito que foi o Imposto Territorial Rural na Dívida Ativa e cobrado judicialmente, deve o 
contribuinte, ao pagá-lo em Juízo, sujeitar-se não só aos juros, multa e correção 
monetária devidos, como também aos honorários de que trata o Decreto-Lei nº 1.025/69. 
Isto posto, dou provimento à apelação para, reformando a sentença recorrida, condenar o 
executado, ora apelado, ao pagamento dos honorários advocatícios devidos nos termos 
do Decreto Lei nº 1.025/69. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 3.212 - PB 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
Procuradores: DRS. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA (APTE.) E JUAREZ DO 

NASCIMENTO CÉZAR DE CARVALHO (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Atentado. Construção, pela Prefeitura, de bares e lanchonetes na orla 
marítima de João Pessoa. Inexistência de ordem judicial proibitiva. Exercício, em tese, de 
competência municipal. 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 
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notas taquigráficas que integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 23 de outubro de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
LÁZARO GUIMARÃES - Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de medida cautelar de atentado, na 
qual o Ministério Público Federal pede a interdição ou embargo preventivo, para que 
fiquem suspensas as obras de construção de novos bares e lanchonetes nas praias de 
Tambaú e Cabo Branco, em João Pessoa. 
A sentença julgou improcedente a demanda, daí o apelo, no qual o douto Procurador da 
República afirma que a construção de novos barracos na beira-mar, depois da propositura 
de ação pública constitui atentado. Invoca o art. 10 e seu parágrafo 1º, da Lei 7.661, que 
estabelece o livre acesso às praias e ao mar, além de ofensa ao art. 216, CF. 
Sem contra-razões, vieram os autos, tocando-me a distribuição. Dispensei revisão, por se 
tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): As hipóteses que configuram atentado 
estão definidas nos três incisos do art. 879, consistindo em: 
1 - violação de penhora, arresto, seqüestro ou imissão na posse; 
2 - prosseguimento em obra embargada; 
3 - prática de outra qualquer inovação ilegal no estado de fato. 
Na ação civil pública a que se reporta a inicial, foi inicialmente concedida liminar para 
sustar a construção de bares e lanchonetes na orla marítima de João Pessoa e Cabedelo, 
mas houve suspensão de execução pelo Tribunal Federal de Recursos. Por isso, não se 
há falar em descumprimento de ordem judicial. 
Estão afastadas, portanto, as hipóteses dos dois primeiros incisos do art. 879. 
Resta verificar se caracterizada inovação ilegal do estado de fato da lide. 
A Administração Pública Municipal, em princípio, tem poderes para construir em local de 
uso comum. Se o faz com violação da legislação de proteção do patrimônio cultural, essa 
questão deve ser decidida na ação principal. 
A respeito, ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: 
"A inovação há de ser contra direito - ilegal - como afirma o texto do Código. 
Se não houver expressa vedação judicial, simples continuação da atividade ou exploração 
econômica normal do bem, sem comprometer-Ihe a essência (como colheitas e 
benfeitorias necessárias) não deve ser entendida como atentado" (in "Processo Cautelar", 
4ª ed., EUD, pág. 374). 
No mesmo sentido, a lição de GALENO LACERDA e CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE 
OLIVEIRA: 
"Inovações legais na situação jurídica não induzem atentado..." (in "Comentários...", vol. 
VIII, tomo II, Forense, pág. 573). 
A sentença merece confirmação por seus próprios fundamentos. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 3.431 - PE 
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Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
apelada: ODETE PESSOA BERNARDO CARNEIRO DA CUNHA 
Advogados: DR. VICENTE SOTTO-MAYOR E OUTRO 
 
EMENTA 

Execução fiscal. Embargos de terceiros. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 
Anistia fiscal. Condenação em honorários. Cabimento. Juros. Incidência. 
I - No caso de extinção do processo executivo em virtude de anistia, incabe a condenação 
em honorários do advogado, sem que tal repercuta nos embargos opostos por terceiro 
porquanto estes últimos se constituem em ação autônoma. 
II - Assim, cabível é a condenação do embargo em honorários advocatícios em ação de 
embargos de terceiros, ainda que a execução tenha sido extinta em decorrência de anistia 
fiscal. 
III - Aquele que sem razão de ser ocasiona a vinda de terceiro a Juízo deve ser 
responsabilizado pelas custas e honorários por este despendidos. 
IV - Constituindo-se a condenação apenas em verba honorária sobre esta devem incidir 
juros moratórios e a partir do trânsito em julgado do decisum. 
V - Apelação e remessa oficial parcialmente providas. 
 
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 
parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos e que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Custas na forma da lei. 
Recife, 22 de maio de 1890. 
JOSÉ DELGADO - Presidente. 
NEREU SANTOS - Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Em embargos de terceiros que opôs ODETE 
PESSOA BERNARDO CARNEIRO DA CUNHA contra a FAZENDA NACIONAL, o 
eminente Juiz Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco prolatou sentença 
extinguindo o processo sem julgamento do mérito, condenando a FAZENDA NACIONAL a 
ressarcir à embargante as custas processuais e a pagar-Ihe honorários advocatícios no 
valor de dezesseis mil cruzados, sujeitando o decisum ao duplo grau de jurisdição em 
virtude do valor da causa superar 100 OTN's na data do seu ajuizamento. 
Daí é que se insurge a FAZENDA pedindo a reforma da sentença na parte em que 
condenou a UNIÃO ao pagamento de honorários de advogado, por entender que, 
havendo o processo sido extinto sem julgamento do mérito em virtude da extinção da 
execução por motivo de anistia fiscal, não poderia a apelante-embargada responder por 
tal condenação. Acresce, ademais, em suas razões, que, descabida de amparo legal a 
incidência de juros sobre honorários advocatícios, como sentenciara o Juiz de 1º Grau, 
pediu por Tim a dispensa da UNIÃO do pagamento de honorários e custas. 
Sem contra-razões, subiram os autos a este Tribunal, sendome conclusos mediante 
distribuição. 
É o relatório. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Destaco como razão de decidir o seguinte 
trecho da sentença apelada: 
"Às fls. 48/49 dos autos da Execução Fiscal acima mencionada, a FAZENDA NACIONAL 
de fato peticionou pela liberação da penhora, argumentando que não houvera indicado 
aquele imóvel como de propriedade do sócio da Executada. Todavia, essa petição só foi 
protocolada nos autos principais, em 25.02.85 e estes Embargos de Terceiros foram 
propostos em 06.12.83, tendo a Embargada sido citada em 28.01.85 (fls. 32v). E aquela 
petição da FAZENDA NACIONAL só foi protocolada nos autos da Execução Fiscal nº 
599/82, após ter sido certificado, naqueles autos, que foram propostos estes Embargos de 
Terceiros. Visível, portanto, a tentativa da FAZENDA NACIONAL de preparar, nos autos 
principais, sua defesa nestes Embargos, no que não logrou êxito. Não há pois como 
afastar a responsabilidade da FAZENDA NACIONAL pelo ressarcimento das custas 
dispendidas pela Embargante e pelo pagamento de honorários de advogado. 
Como se vê, a embargante recorreu à Justiça para excluir da constrição judicial bem 
indevidamente penhorado. 
A FAZENDA NACIONAL, por sua vez, somente após o oferecimento dos presentes 
embargos, é que pediu a liberação daqueIe bem, reconhecendo o direito da embargante. 
A extinção da execução em conseqüência da edição do Decreto-Lei nº 2.303/86, 
nenhuma repercussão poderia ter nos presentes embargos, no que tange à condenação 
em honorários advocatícios. O precedente jurisprudencial invocado pela apelante, no 
sentido do incabimento de honorários em casos de anistia fiscal, deve-se limitar tão-
somente ao processo executivo e não a embargos de terceiros, ação autônoma. 
Com razão, pois, o Juiz sentenciante ao reconhecer a responsabilidade de quem 
ocasionou a vinda de terceiro à Juízo, sem razão de ser. A embargante, efetivamente, 
constituiu advogado e recolheu custas, para fazer prova, em Juízo, de que seu bem não 
poderia ser objeto de penhora em processo onde outro era executado. 
Reconheço, dessa forma, a responsabilidade da FAZENDA NACIONAL pelo 
ressarcimento das custas antecipadas pela embargante, bem como pelo pagamento de 
honorários de advogado, conforme estipulou a sentença apelada. 
Entretanto, no que tange à condenação em juros, entendo devam estes incidir a partir do 
trânsito em julgado da decisão, e não como determinou a sentença, a partir da data de 
sua prolação. 
Assim, dou provimento parcial à remessa oficial e à apelação, tão-somente para que os 
juros incidam apenas a partir do trânsito em julgado do decisum e não da data da 
sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 3.506 - CE 

Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apelante: WICAR PARENTE DE PAULA PESSOA S/A AGRICULTURA E COMÉRCIO 
Apelado: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. LÚClO GAIÃO TORREÃO BRAZ E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ SOBRAL FILHO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Desapropriação. Interesse social. Reforma agrária. Ação de nulidade do decreto 
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declaratório. Empresa rural. Função social da propriedade. 
I - Há provas nos autos de que a autora se trata de uma Empresa Rural, pois assim foi 
cadastrada pelo INCRA, que não poderia desclassificá-la posteriormente por ato 
unilateral. Não somente o laudo pericial, como os relatórios do próprio INCRA dão conta 
das benfeitorias e atividades produtivas existentes na propriedade questionada, incluindo-
se culturas permanentes e temporárias e a criação de mais de dez mil animais (bovinos, 
ovinos e caprinos). A mata nativa existente é considerada área de preservação ambiental 
e, como tal, deveria ter sido incluída no cálculo do Grau de Utilização da Terra (GUT). 
Enfim, nos termos do disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 554/69 e das disposições 
supervenientes dos arts. 184, 185, II e 186 da Constituição de 1988, o imóvel em questão 
não é "latifúndio por exploração", mas uma Empresa Rural produtiva que cumpre função 
social, sendo, portanto, insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária. 
II - Apelação provida. Sentença reformada, para julgar-se procedente a ação. 
 
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 apelo, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 13 de setembro de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente 
ORLANDO REBOUÇAS - Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Trata-se de Apelação Cível apresentada por 
Wicar Parente de Paula Pessoa S/A Agricultura e Comércio - contra sentença que julgou 
improcedente ação ordinária de Anulação de Decreto Presidencial. (Decreto de 
Desapropriação). 
Pretende a apelante ver anulado o Decreto que declarou de interesse social, para fins de 
desapropriação, o imóvel rural denominado Fazendas Reunidas São Joaquim, situadas 
no município de Quixeramobim, no Estado do Ceará. 
O fundamento do Decreto Desapropriatório foi a classificação do imóvel aludido como 
"latifúndio por exploração", justamente sobre o que se opõe a apelante, afirmando que a 
classificação correta será a de "empresa rural", vez que o imóvel se enquadra no disposto 
do art. 22, III do Decreto 84.685/80, alíneas a e b, que conceitua na legislação agrária; a 
empresa rural. 
Afirma que, originariamente, inclusive fora o imóvel classificado como "empresa rural" pelo 
próprio INCRA, como consta até do documento de fls. 25. 
Diz que, se desclassificação houve para latifúndio por exploração, deveriam os apelados 
demonstrar a legalidade da desclassificação. 
Outro aspecto que entende a apelante deva ser considerado é em relação ao Grau de 
Utilização da Terra, que, segundo ela, conforme o laudo do perito, atinge o índice de 92%, 
superior ao exigido por lei, que é de 80%, até porque ai se incluem, consoante o Estatuto 
da Terra, as matas naturais preservadas, nos seguintes termos: 
"Art. 4º - Para efeito desta lei, definem-se: (...) 
VI - "Empresa Rural" é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
que explore econômica e racionalmente o imóvel rural, dentro de condição de rendimento 
econômico. ...Vetado...da região em que se situe e que explore área mínima agricultável 
do imóvel segundo padrões fixados, pública e previamente, pelo Poder Executivo. Para 
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esse fim, equiparam-se às áreas cultivadas as pastagens, as matas naturais e artificiais e 
áreas ocupadas com benfeitorias" (g.n.) 
O decisum da primeira instancia entendeu demonstrado que a classificação do imóvel 
como "latifúndio por exploração é perfeitamente correta, desde que não atendidas as 
exigências do art. 22, III a, b e c do Decreto 84.685/80 que caracterizaria o imóvel como 
empresa rural. E, como latifúndio por exploração, passível de Decreto expropriatório, daí 
incensurável o Decreto desapropriatório. 
Contra-razões do INCRA, às fls. 391/400. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): A questão posta em julgamento 
consiste, em síntese, em saber-se se o imóvel declarado de interesse social para fins de 
desapropriação pelo Decreto nº 92.875, de 30 de junho de 1986, cuja nulidade é 
postulada pela autora, é uma EMPRESA RURAL, como ela o defende, ou um 
LATIFÚNDIO IMPRODUTIVO ou LATIFÚNDIO POR EXPLORAÇÃO, como sustentou o 
INCRA e foi reconhecido pela r. sentença apelada. 
O imóvel rural em referência é denominado FAZENDAS REUNIDAS SÃO JOAOUIM. Tem 
a área total de 16.345,4147 ha, dos quais 13.500 ha são de matas nativas preservadas. 
Consoante o laudo pericial de fls. 181 a 225 destes autos, esse imóvel apresenta mais as 
seguintes características: 
a) contém 1.000 hectares de terras inundadas pelas águas de 10 (dez) açudes 
construídos pela autora, ora apelante; b) possui benfeitorias edificadas que ocupam área 
de 20 hectares; c) são nele criadas 10.168 cabeças de gado bovino, ovino e caprino; d) 
existem 140 hectares de culturas permanentes; e) o grau de eficiência na exploração 
atinge a 111% (cento e onze por cento); f) o imóvel cumpre função social, tendo o perito 
verificado haver perfeito equilíbrio entre proprietários e colonos, sendo de ressaltar-se que 
são destes últimos 5.000 dos animais existentes ali (vide fls. 303). 
A apelante vem sustentando, com veemência, tratar-se de uma EMPRESA RURAL que 
cumpre sua função social e é produtiva, tendo assim sido cadastrada no INCRA, que 
depois, ao arrepio da apelante, sem o seu conhecimento, desclassificou-a para 
LATIFÚNDIO POR EXPLORAÇÃO. 
O MM. Juiz monocrático, entretanto, aceitou os argumentos do INCRA, apelado, de que o 
documento de fls. 25 não se refere a EMPRESA RURAL, e sim a EMPREGADOR 
RURAL, duas coisas em que existe grande distinção. Segundo o INCRA, a autora, no que 
concerne à área objeto da desapropriação, nunca foi classificada como EMPRESA 
RURAL. 
O documento de fls. 346 dos autos, oriundo do próprio INCRA, de vez que se trata da 
cópia de um ofício datado de 24 de maio de 1967, destinado ao já falecido proprietário 
das Fazendas Reunidas São Joaquim, é o bastante para provar que essa propriedade foi 
classificada como Empresa Rural. Assim se infere do item b desse documento: 
"A propriedade pelas características apresentadas foi classificada como 'Empresa Rural' 
independente de sua incorporação a uma Sociedade Anônima." 
A apelante foi, portanto, classificada pelo INCRA como EMPRESA RURAL. Se 
posteriormente ocorreu a desclassificação para LATIFÚNDlO POR EXPLORAÇÃO, isto 
se deu de forma unilateral e, conseqüentemente, ilegal, pois não há prova de que tenha a 
recorrente sido notificada, para que pudesse exercer o seu direito de defesa. 
Outro importante aspecto da questão, do qual se prevalece o INCRA para imputar à 
apelante a condição de LATIFÚNDIO POR EXPLORAÇÃO, é o de que, dos quase 16.500 
hectares da área das terras atingidas pelo Decreto expropriatório, cerca de 13.500 
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hectares são cobertos por matas nativas. 
O INCRA alega que os terrenos cobertos por essas matas estão sendo preservados pela 
recorrente para fins de especulação. Esta, por sua vez, sustenta que a preservação se faz 
por razões de ecologia, e que a lei ampara a pretensão de considerar-se essa área de 
matas como aproveitável, elevando-se, assim, o Grau de Utilização da Terra (GUT) e 
restando, por conseguinte, provado o cumprimento da função social da propriedade em 
apreço. 
A propósito, vale a pena transcrever um trecho do bem lançado parecer de fls. 405/410, 
da ilustre Procuradora Regional Federal - Drª Armanda Soares Figueiredo -, que 
examinou minuciosamente o assunto: 
"Seria um entendimento cruel considerar-se o imóvel como latifúndio improdutivo. Não 
somente o Iaudo pericial, como os relatórios do INCRA, dão conta das benfeitorias e 
atividades existentes nas Fazendas: casas para os moradores; vários açudes que 
armazenam milhões de metros cúbicos d'água, numa região seca do Ceará; produção de 
muitas toneladas de peixe ao mês, ficando um quarto dessa produção para consumo 
interno; liberdade para os moradores criar gado e terem leite para alimentação; pomares, 
culturas permanentes e temporárias; estradas interligando as dependências do imóvel; 
implementos agrícolas; redes de canalização para irrigar a lavoura. 
Também não se há de dizer que a preservação da mata seria para fim de especulação, 
porque em março de 1980, em relatório de engenheiro agrônomo do INCRA Iê-se o 
seguinte (fls. 74): 
"Todo este progresso está sendo tolhido por simples capricho do Sr. Wilcar Parente de 
Paula Pessoa, cuja decrepitude acentuou o fanatismo ecológico. ' 
Descontada a veemência da linguagem utilizada nesse relatório, vê-se que o chamado 
'fanatismo ecológico' em linguagem atual corresponde a 'preservação da natureza' que 
encontra amparo no art. 186 da Constituição Federal e no § 1º, art. 2º, do Estatuto da 
Terra. 
A área ocupada pela mata natural deve ser considerada como aproveitável. É uma prova 
insuspeita o testemunho do engenheiro do INCRA referido antes (fl. 74). E de se notar, 
ainda, que a juntada do doc. de f. 140/149 foi incompleta porque não foi acompanhado do 
anexo referido no rodapé da página, ou seja, a xerox do laudo do IBDF, comprovando a 
preservação da área. É natural que esse laudo não fosse apresentado, porque o INCRA 
não iria juntar documento útil à pretensão da Apelante. Mas, a f. 254/256 tem-se a cópia 
de laudo do IBDF, datado de 28 de setembro de 1973, aludindo à área de 13.000 (treze 
mil) hectares, a ser gravada com ônus de perpetuidade e à sua importância para a 
preservação da flora-fauna silvestres daquela região. E a f. 252/253 tem-se a notícia de 
ter o INCRA movido ação de atentado contra a Apelante, fato que não foi objeto da 
instrução, mas que poderia ter sido explorado, uma vez existente a alegação de uma das 
partes acerca da necessidade de ser considerada a mata natural como área aproveitável, 
como permite a lei. 
Restaria indagar se as relações de trabalho são satisfatórias nas terras das Fazendas. O 
perito não atesta a existência de conflito. E o tumulto feito em Fortaleza, com invasão da 
sede do INCRA não infirma a prova testemunhal colhida (f. 262/269), porque as relações 
de trabalho o são no contrato-realidade e se alguma falha formal houver, não deverá 
servir de óbice ao reconhecimento de estar sendo cumprida a função social da 
propriedade. " 
Assim, está cabalmente demonstrado que a mata nativa que ocupa 13.500 hectares das 
terras em questão é considerada área de preservação ambiental e, por conseguinte, 
equiparada às áreas aproveitáveis ou cultivadas, para fins de aferição do Grau de 
Utilização da Terra (GUT), nos termos do disposto na parte final do inciso VI, do art. 4º da 
Lei nº 4.504/64 (Estatuto da terra). 
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Entendo, pois, que a r. sentença recorrida, além de não haver incluído a área de matas 
preservadas para o fim do cálculo do GUT, também não levou em conta a existência de 
10.168 cabeças de gado de várias espécies, que evidentemente não poderia ser mantido 
em 520 hectares, quando tal área é recomendável para 4.062 animais. 
Do exame de todas essas provas, documental, pericial e testemunhal, não restam dúvidas 
de que as denominadas FAZENDAS REUNlDAS SÃO JOAQUIM reúnem todas as 
características e requisitos legais de EMPRESA RURAL. Dispõem de culturas 
permanentes; de benfeitorias, tais como as casas de moradores, açudes e estradas; de 
gado bovino, ovino e caprino, que soma mais de dez mil cabeças; de área de pastagem e 
de mata nativa considerada área de preservação ambiental; enfim, é uma propriedade 
produtiva que cumpre função social, eis que nela residem e trabalham várias famílias, 
sem que se tenha registrado qualquer conflito entre moradores e proprietários, segundo 
informam o laudo pericial e as testemunhas. 
Há de observar-se, por fim, que, prolatada em data de 05 de junho de 1989, a r. sentença 
apelada é superveniente à Constituição Federal de 1988, através de cujo art. 184 o imóvel 
objeto de desapropriação para fins de reforma agrária deixou de ser "toda propriedade 
rural, como referia a Carta anterior art. 161 mas o imóvel rural que não esteja cumprindo 
sua função social". Além do mais, o art. 185, inciso II, da nova Constituição declara 
insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária "a propriedade, produtiva". 
Assim é que, segundo o art. 186 da mesma Constituição, parece-me que a propriedade 
em apreço atende aos requisitos constantes dos incisos I a IV deste artigo para o 
cumprimento da função social. É que, conforme as provas dos autos, as Fazendas 
Reunidas São Joaquim apresentam aproveitamento racional adequado; utilizam 
adequadamente os recursos naturais disponíveis e preservam o meio ambiente; não 
registram conflitos nas relações de trabalho entre proprietários e moradores; tudo 
demonstra que uns e outros beneficiam-se, a si e a seus familiares, da exploração do 
imóvel. 
Em face do que preceitua o art. 2º do Decreto-Lei nº 554, de 25 de abril de 1969, e em 
consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Federal, concluo que o 
imóvel rural descrito nos autos é insuscetível de desapropriação por interesse social para 
fins de reforma agrária. Em conseqüência, é nulo e ineficaz o Decreto nº 92.875, de 30 de 
junho de 1986, pelo que procede a Ação intentada pela ora apelante contra a União 
Federal e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 
Isto posto, dou provimento à apelação, para reformar a sentença apelada e julgar 
procedente a ação conforme o pedido, declarando nulo e de nenhum efeito o Decreto nº 
92.875, de 30 de junho de 1986. As apeladas ressarcirão as despesas processuais e 
pagarão honorários de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, pro rata. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 3.518 - PB 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 
Apelado: TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO 
Advogado: DR. AGNALDO JURANDIR SILVA E OUTRO 
 
EMENTA 

Execução fiscal. ITR. Honorários. Decreto-Lei nº 1.025/69. 
I - Anteriormente à Constituição de 1988, o produto Integral da arrecadação do Imposto 
Territorial Rural era destinado ao Município. 
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II - Indevida, pois, a cobrança da taxa de 20% de que trata o art. 1º, do DL 1.025/69, sobre 
os débitos relativos ao ITR, porquanto constituídos estes no regime da Constituição 
anterior, quando tal tributo não constituía renda da União. 
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, por unanimidade, 
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, 22 de maio de 1990. 
JOSÉ DELGADO - Presidente. 
NEREU SANTOS - Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de apelação interposta pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA contra sentença prolatada pelo MM. 
Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, que julgou extinta execução fiscal 
face ao pagamento do débito e das custas processuais, com base nas guias de 
recolhimento de fls. 13. 
É de salientar-se que, antes de proferir o julgamento, aquele magistrado determinou que 
fosse dado vista ao exeqüente, ora apelante, das guias de recolhimento, que, 
devidamente intimado, não se pronunciou a seu respeito (fls. 15 e 16). 
Recorre o INCRA desta decisão, sob o fundamento de que o executado não pagou os 
honorários advocatícios requeridos na lnicial e que, portanto, o presente feito não poderia 
ter sido julgado extinto, vez que não fora satisfeita a obrigação do executado in totum. 
Não houve contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Consoante estabelecia o artigo 24, § 1º, da 
Constituição Federal de 1967 (Emenda Constitucional nº 1/69), o produto da arrecadação 
do imposto referente à propriedade territorial rural cabia, na sua integralidade, ao 
Município. 
Ao INCRA, como substituto do antigo IBRA, competia tão-somente a cobrança do 
mencionado tributo (artigo 47 do Decreto-lei nº 55.891, de 31.03.65, combinado com o 
artigo 2º do Decreto-lei nº 1.110/70). 
Com a Constituição de 1988 é que ficou estabelecido que apenas cinqüenta por cento do 
produto da arrecadação do ITR pertence ao Município. 
No caso, o Imposto Territorial Rural refere-se aos exercícios de 1984 e 1986, quando o 
produto integral de sua arrecadação era destinado ao Município. 
Indevida, portanto, parece-me a cobrança da taxa de 20%, que seria paga pelo Executado 
e recolhida aos cofres públicos por não se tratar, na espécie, de renda da União. 
Inaplicável, assim, a cobrança da taxa de 20% (vinte por cento), estabelecida no artigo 1º 
do Decreto-lei nº 1.025, de 21.10.89, aos débitos referentes ao imposto territorial rural, no 
regime da Constituição anterior. 
Com estes fundamentos, nego provimento à apelação. 
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É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 3.726 - AN 

Relator:  O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - RN 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelante: JOSÉ CABRAL PEREIRA FAGUNDES E CÔNJUGE 
Apelado: OS MESMOS 
Advogados: DR. JOSÉ ARNO GALVÃO E OUTROS 
 
EMENTA 

Administrativo. Responsabilidade civil. Anulação de ato judicial. Reparação de danos. 
- Muito embora a Constituição imponha às pessoas jurídicas de direito público a 
responsabilidade civil por danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros 
(arts. 107 da CF de 1969 e 37, § 6º da de 1988), em se tratando de atos jurisdicionais, 
emanados da soberania interna do Estado, o cometimento de responsabilidades por 
danos que tais atos possam causar a terceiros está condicionado a disposições 
específicas, atualmente inseridas nos artigos 49 da Lei Complementar n º 35/79, 133 do 
CPC e 630 e parágrafos do Código de Processo Penal. Assim, responde por perdas e 
danos não a Fazenda Pública, mas o Juiz, quando, no exercício de suas funções, 
proceder com fraude ou dolo; recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência 
que deva ordenar de ofício, ou a requerimento das partes. E responderá a União se, 
acolhido pedido de revisão criminal, o Tribunal concluir pela ocorrência de erro ou 
injustiça na condenação, caso em que, a pedido do interessado, poderá reconhecer em 
seu favor o direito e uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. 
- No caso em concreto, porém, não se verificou qualquer das hipóteses em referência, 
capazes de dar ensejo à reparação pretendida pelos autores. 
- Apelação da ré provida. Sentença reformada. Prejudicada a apelação dos autores. 
 
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, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de agosto de 1990. 
RIDALVO COSTA - Presidente. 
ORLANDO REBOUÇAS - Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Cuida-se de sentença que julgou procedente a 
ação ordinária de reparação de dano movida por José Cabral Pereira Fagundes e sua 
mulher, contra a União Federal, acolhendo a tese da responsabilidade objetiva do Estado 
por atos jurisdicionais. 
O Juiz sentenciante, convencido de que a dívida é de dinheiro, deu a correção monetária 
a partir do ajuizamento, nos termos da Lei nº 6.899/81. 
Apela a União no tocante à responsabilidade objetiva do Estado por atos jurisdicionais 
típicos por entender que a responsabilidade objetiva do Estado se refere apenas ao Poder 
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Executivo. 
Os autores contra-arrazoaram alegando que a doutrina e a jurisprudência têm acatado a 
tese da responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciários. 
Apelam, também, os autores, da sentença, na parte que considerou a dívida de dinheiro, 
tendo por conseqüência a correção apenas a partir da propositura da ação; e na parte dos 
juros de mora a partir da citação inicial, quando seja contado a partir do ato danoso. 
Contra-arrazoou a União, às fls. 111/113. 
Subiram os autos ao extinto TFR, onde o MPF opina pelo provimento do recurso de 
apelação da União. 
Foram os autos remetidos a este Tribunal e a mim couberam, por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): Nos fundamentos da r. sentença 
apelada, S. Exª o DR. JOSÉ DELGADO, então Juiz Federal no Rio Grande do Norte, 
assim sintetizou a questão de fato de que tratam estes autos: 
"a) - Em 1º de julho de 1971, a Justiça Federal de 1º grau, em processo de execução 
fiscal, fez penhorar, no rosto dos autos da falência de José Cabral Fagundes, um imóvel 
de propriedade do mesmo, o qual, levado à praça, foi arrematado por Celso Dutra de 
AImeida; 
b) - Em conseqüência do ato acima indicado, o arrematante, em 21.08.72, imitiu-se na 
posse do referido bem, por força da carta de arrematação e adjudicação que em seu favor 
foi expedida; 
c) - A referida alienação judicial do bem apontado foi anulada, conforme decisão do 
Egrégio Tribunal Federal de Recursos, por reconhecer ter havido erro de instrução, o que 
determinou a devolução, em 10 de março de 1983, do supra mencionado imóvel à posse 
dos Autores; 
d) - Durante o período da data da adjudicação do imóvel, 21 de agosto de 1972, até o da 
sua devolução, os autores não perceberam quaisquer frutos, pelo que pretendem ser 
indenizados. " 
Ao julgar procedente a ação, assinalou o eminente Juiz que, "em decorrência do sistema 
constitucional brasileiro no tocante ao Instituto da responsabilidade civil do Estado", filia-
se à corrente dos que entendem que os atos jurisdicionais em seu sentido amplo são 
"atos do Estado no exercício de funções a si inerentes, e sobre tais atos pode incidir, em 
qualquer caso, a responsabilização estatal por atos defeituosos dos seus agentes" (Edmir 
Netto de Araújo, in Responsabilidade do Estado por Ato Jurisdicional, pg. 85, RT, SP, 
1981). 
Entendeu, portanto, a sentença recorrida que, por haver o Egrégio Tribunal Federal de 
Recursos, cerca de dez anos depois, decidido pela anulação do ato judicial de 
arrematação e adjudicação de imóvel pertencente aos autores, penhorado pela Fazenda 
Nacional em Execução Fiscal, deve a mesma Fazenda Nacional indenizá-los pelas 
perdas sofridas em decorrência do tempo em que estiveram desapossados do referido 
bem. 
Há de ressaltar-se que a anulação dá arrematação se deu por haver, entre a data da 
intimação da praça e a da realização da mesma, mediado prazo inferior a dez (10) dias. 
Em contrapartida, o ilustre Procurador da República GETÚLIO RIVERA VELASCO 
CATANHEDE, no parecer de fls. 122/127, em que opina pelo provimento da apelação, 
transcreve o seguinte escólio do grande administrativista HELY LOPES MEIRELLES, 
constante, de sua obra Direito Administrativo Brasileiro (Ed. de 1978, pg. 610): 
"O ato judicial típico, que é a sentença, não enseja responsabilidade civil da Fazenda 
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Pública, salvo na hipótese única do art. 630 do Código de Processo Penal, uma vez 
obtida a revisão criminal. Nos demais casos, as decisões judiciais, como atos de 
soberania interna do Estado, não propiciam qualquer ressarcimento por eventuais danos 
que acarretam às partes ou a terceiros. Essa doutrina é tradicional no direito pátrio e está 
remansada na jurisprudência de nossos tribunais em atenção à coisa julgada e à 
liberdade decisória dos magistrados, que não poderiam ficar à mercê de 
responsabilizações patrimoniais pela falibilidade humana de seus julgamentos. Ficará, 
entretanto, o Juiz, individual e civilmente responsável por dolo, fraude, recusa, omissão ou 
retardamento injustificado de providências de seu ofício, nos expressos termos do art. 133 
do Código de Processo Civil, mas essa responsabilidade não se transmite nem solidariza 
a Fazenda Pública." 
Mostra, ainda, o parecer de fls. 122/127, que a posição majoritária da jurisprudência 
"sustenta a irresponsabilidade do Estado em matéria de atos judiciais a não ser nos casos 
determinados em lei". E a propósito, traz à colação o julgamento do SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL proferido no Recurso Extraordinário nº 70.121- MG, onde foram 
vencidos os Ministros ALIOMAR BALEEIRO, BILAC PINTO e ADALICIO NOGUEIRA, que 
defendiam a responsabilidade estatal com base na culpa anônima do serviço público. O 
V. Acórdão respectivo tem a seguinte Ementa: 
"No acórdão objeto do recurso extraordinário ficou acentuado que o Estado não é 
civilmente responsável pelos atos do Poder Judiciário, a não ser nos casos 
expressamente declarados em lei, porquanto a administração da Justiça é um dos 
privilégios da soberania. Assim, pela demora da decisão de uma causa, responde 
civilmente o Juiz, quando incorrer em dolo ou fraude, ou ainda sem justo motivo recusar, 
omitir ou retardar medidas que deve ordenar de ofício ou a requerimento da parte (art. 
121 do C. Pr. Civ. ). Além disso, na espécie não se trata de responsabilidade civil 
decorrente de revisão criminal (art. 630 e seus parágrafos do C. Pr. Penal). 
Impõe-se a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público quando funcionário seu, 
no exercício das suas atribuições ou a pretexto de exercê-las, cause dano a outrem. À 
pessoa jurídica responsável pela reparação é assegurada a ação regressiva contra o 
funcionário, se houve culpa de sua parte. 
In casu, não se caracteriza negativa de vigência da regra do art. 15 do C. Civ., nem 
tampouco ofensa ao princípio do artigo 105 da Lei Magna. Aferição de matéria de prova 
(Súmula 279). 
Recurso extraordinário não conhecido." 
(As referências são ao CPC de 1939 e à Constituição de 1967). 
Acosto-me à lição do mestre HELY LOPES MEIRELLES, bem como ao entendimento do 
Pretório Excelso, constante do V. Acórdão supra mencionado. 
Muito embora a regra constitucional imponha às pessoas jurídicas de direito público a 
responsabilidade civil pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros (art. 107 da Const. de 1969 e art. 37, § 6º da de 1988), em se tratando de atos 
jurisdicionais, emanados da soberania interna do Estado, o cometimento de 
responsabilidades por danos que tais atos possam causar a terceiros está condicionado a 
disposições legais especiais, atualmente inseridas nos artigos 133 do Código de Processo 
Civil, 49 da Lei Complementar nº 35, de 14.03.79 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) 
e 630 e parágrafos, do Código de Processo Penal. 
Assim, responde por perdas e danos, não a Fazenda Pública, mas o magistrado, quando, 
no exercício de suas funções, proceder com fraude ou dolo; recusar, omitir ou retardar, 
sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício, ou a requerimento das partes. 
E responderá a União se, acohido pedido de revisão criminal de sentença condenatória, o 
Tribunal concluir pela ocorrência de erro ou injustiça na condenação, caso em que, a 
pedido do interessado, poderá ser-Ihe reconhecido o direito a uma justa indenização 
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pelos prejuízos sofridos. 
No caso dos autos, porém, não se verificou qualquer das hipóteses previstas nos 
dispositivos legais acabados de mencionar, para dar ensejo à reparação pretendida pelos 
autores. Não houve a ocorrência de fraude ou dolo, e muito menos de erro ou injustiça na 
penhora do imóvel a eles pertencente, a requerimento da Fazenda Nacional. Na verdade, 
o autor-varão era devedor da quantia tributária que Ihe estava sendo exigida em 
execução fiscal. E não a tendo pago oportunamente, teve penhorado o referido bem no 
rosto dos autos da falência contra ele decretada. À penhora seguiu-se a arrematação com 
a entrega do imóvel ao arrematante. E a única falha ocorrida no curso da execução, qual 
seja o prazo inferior a dez (10) dias entre a intimação da praça e a realização desta, 
considerada como motivadora de nulidade do procedimento pelo hoje extinto Tribunal 
Federal de Recursos, anos mais tarde, não decorreu de dolo ou culpa do aparelho 
judiciário, de vez que se tratava de matéria atinente a publicação do expediente judiciário 
no órgão oficial. Contra essa irregularidade verificada no procedimento de arrematação, 
poderia o executado ter interposto o recurso cabível no prazo legal, a fim de saná-la. 
Entretanto se omitiu. Portanto, o fato de ser ele parte legítima no pólo passivo daquela 
execução fiscal, e de não haver oportunamente recorrido da insuficiência do prazo entre a 
publicação da intimação e a praça, já é o suficiente para demonstrar a sua parcela de 
responsabilidade no evento e, por conseguinte, a carência do direito à pretendida 
indenização. 
Demonstrado, assim, que não houve da parte do Poder Judiciário, na espécie, 
infringência aos artigos 133 do Código de Processo Civil, 49 da Lei Complementar nº 
35/79 e 610 do Código de processo Penal, não há como prosperar a decisão recorrida, 
que deve ser reformada julgando-se improcedente a ação. 
Em conseqüência, resulta prejudicada a apelação dos autores, que visava modificar tão-
somente o critério da correção monetária incidente sobre a indenização. 
Isto posto, dou provimento à apelação da Ré, para julgar improcedente a ação, 
invertendo-se o ônus da sucumbência, e julgar prejudicada a apelação dos autores. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 3.995 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelantes: MARIA LÚCIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 
Apelados: OSCAR FERREIRA COSTA - ESPÓLlO E OUTRO 
Advogados: DRS. VICTOR JOSÉ PAES BARRETO FILHO (APTES.) E  

MARIA DO SOCORRO MUNIZ COSTA (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Usucapião. Terrenos de Marinha. Impossibilidade. 
I. Os terrenos de Marinha não podem ser adquiridos por usucapião. 
II. À União Federal não cabe provar se imóvel é de sua propriedade ou do particular. A 
este é que cabe demonstrar, por títulos hábeis, se exerce o pleno domínio sobre o bem 
questionado. 
III. A propriedade só se comprova através do Registro Imobiliário e por uma cadeia 
sucessória que se origina no desmembramento da terra pública. 
IV. A prova que enseja a aquisição do domínio por usucapião há de ser inconteste. Se o 
imóvel pretendido ser adquirido por usucapião tem seus limites indefinidos, por se afirmar 
parte ser de terreno de Marinha, parte ser de particular, enquanto não se definir a sua real 
característica, não pode a sua aquisição ser declarada. 
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V. Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos entre partes acima assinaladas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
em dar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Relator e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 06 de fevereiro de 1990. 
JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de ação de usucapião do domínio útil de um 
terreno com casa residencial situado na Av. Cláudio José Gueiros Leite, nº 1350, Praia do 
Janga, Recife-PE, com os seguintes limites: de frente com o Oceano Atlântico; de fundo 
com a avenida já referida; ao lado direito com posse de Sebastião da Silva em 
condomínio com Rosana Maria Castro da Silva; e pelo lado esquerdo com a divisa do 
Maceió. 
O Juiz julgou procedente, em parte, o pedido, afastando do mesmo uma área de 400 
metros quadrados somados à área usucapienda, por considerá-las como terras de 
Marinha. 
Os apelantes sustentam que são os proprietários do imóvel questionado, o que leva a se 
considerar improcedente a ação de usucapião. A União Federal contestou. Na 
oportunidade, disse que terreno de Marinha não pode ser adquirido por usucapião. 
O Ministério Público Federal, em segundo grau, ao ofertar parecer, opinou pelo 
provimento da apelação, por entender que toda a área é imprescritível. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A sentença apelada merece ser reformada. 
Na verdade, os documentos que cita como sendo prova de propriedade não o são, uma 
vez que tal só se demonstra através do Registro Imobiliário e por uma cadeia sucessória 
que se origina, no caso em espécie, no desdobramento de terra pública. 
Os autores juntaram, apenas, planta, cópia de documento de arrecadação fiscal, de dívida 
ativa e de processo de ocupação. 
Estão bem distantes da conceituação de título dominial os documentos acima referidos. 
Não encontro demonstrado nos autos, de modo inequívoco, que a parte da propriedade 
do imóvel questionado dita particular tenha se originada de desmembramento de terra 
pública. Enquanto essa prova não for feita, de modo satisfatório, os terrenos identificados 
na presente ação serão considerados como de Marinha e acrescido de Marinha. 
Há de se considerar que, na espécie, quem tem de provar a privatização da propriedade é 
o particular e não o Poder Público. 
Em conseqüência, permanece a área descrita na inicial como sendo de natureza pública, 
insuscetível, assim, de ser adquirida por usucapião, por ser considerada imprescritível. 
A conclusão acima exposta está sustentada no total das provas vindas para os autos, 
conforme passam a ser examinadas. 
A certidão de fls. 10 (apresentada pela parte autora) esclarece, com muita clareza, que a 
área descrita na inicial era usada sob o regime de ocupação, por ser terreno de Marinha. 
O documento de fls. 18, em papel timbrado do SPU, não se apresenta com requisitos de 
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ser considerado válido, haja vista se encontrar sem assinatura. 
Os documentos de fls. 24 registram, também, que um dos lotes ali descritos é terreno de 
Marinha. 
Existindo a prova acima descrita, a sentença não podia, simplesmente, sem qualquer 
outro elemento de convicção, reconhecer o domínio útil do particular sobre tal imóvel, uma 
vez que não se definiu onde começa a área dita como sendo não pertence ao poder 
público. 
Ocorre, também, que os réus apresentaram cinco documentos (fls. 101) que se 
relacionam com a área questionada onde está revelado não ser mansa e pacífica a posse 
alegada pelas partes promoventes e que taxas foram pagas pelos réus à União Federal 
por causa de sua ocupação. 
A douta sentença apelada não considerou, também, as informações prestadas pela 
Fazenda Nacional, na peça contestatória, onde está assinalado que: 
"Estrutura o Autor o seu pedido partindo da falsa premissa de que o imóvel que pretende 
usucapir está, em parte, na que se constitui terreno de Marinha, aforado aos Réus. 
Labora, porém, em lamentável equívoco, como se constata às fls. e a informação do 
Serviço do Patrimônio da União e dos documentos que a acompanha, onde consta que do 
imóvel em questão foi doada aos Réus a OCUPAÇÃO com direito preferencial ao 
aforamento. 
"Inexiste, pois, o direito dos Réus pleiteado pelo Autor. É que, a ocupação não gera 
nenhum direito ao ocupante, salvo no caso de 'ocupantes inscritos' até o ano de 1940 e 
que estejam quites com o pagamento das devidas taxas, quanto aos terrenos de Marinha 
e seus acrescidos," quando Ihe é reconhecido o direito ao aforamento. (Dec-lei nº 
9.760/46, arts. 131 e 105, inciso IV). Ora, não tendo os Réus exercido o seu direito, têm 
os mesmos, com relação ao aforamento, direito futuro não deferido, subordinado a fatos e 
condições falíveis. (Cód . Civil, art. 75, inc. III e parágrafo único in fine)." 
Certo é que, como visto, se o imóvel descrito na inicial não foi aforado, continua a União a 
ter sobre ele o domínio pleno. Acrescenta, ainda, que a propriedade de terrenos de 
Marinha pela União decorre do contido no artigo 1º, a, do Decreto-Lei nº 9.760/46, sendo 
que a ocupação, mesmo com direito de preferência, não gera a obrigação de aforar, haja 
vista o disposto nos artigos 99, 100 e 104 do diploma legal acima referido. 
De outro modo, também, não se pode negar vigência ao artigo 12, § 2º do Decreto-Lei nº 
710, de 17.09.38 que dita: 
"Não pode ser igualmente adquirido por usucapião o domínio útil ou direto dos terrenos de 
Marinha ou quaisquer outros sujeitos a aforamento." 
Em sentido igual explicita o artigo 200 do D.L. nº 9.760/46: 
"Os bens da União, seja qual for a sua natureza, não são sujeitos a usucapião." 
Por fim, há de se prestigiar o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, in "Direito 
Administrativo Brasileiro, RT, 1976," sobre o assunto: 
"Os bens públicos são, em regra, imprescritíveis, impenhoráveis e não sujeitos a 
oneração. Vejamos  a razão de ser desses atributos que têm fundamentos constitucionais 
e legais, além de encontrarem plena justificação na prática administrativa. 
A imprescritibilidade dos bens públicos decorre como conseqüência lógica de sua 
inalienabilidade originária. E é fácil demonstrar a assertiva: se os bens públicos são 
originariamente inalienáveis, segue-se que ninguém os pode adquirir enquanto guardarem 
essa condição.  Daí não ser possível a invocação de usucapião sobre eles. É princípio 
jurídico, de aceitação universal, que não há direito contra direito, ou por outras palavras, 
não se adquire direito em desconformidade com o Direito. 
A despeito disso, por longo tempo; lavrou fundo a divergência jurisprudencial, até que os 
Decretos federais nºs 19.924, 22.785 e 710, respectivamente, de 27.04.1931, 31.05.33 e 
17.09.1938, cortaram a dúvida, reiterando a imprescritibilidade dos bens públicos, seja 
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qual for a sua natureza (art: 2º do Decreto nº 22.785). Hoje  é  remansosa a jurisprudência 
nesse sentido, quer do Supremo Tribunal Federal, quer das cortes estaduais. -  RDA 
1.159, 4/203; 22/22; RF 109/104, 113/392, 131/415, etc. in Direito Administrativo Brasileiro 
- Ed . RT., 1976)." 
Considerando, portanto, a impossibilidade de se adquirir terreno de Marinha por 
usucapião; 
Considerando não ter havido prova suficiente dos pressupostos necessários para a 
usucapião na parte do bem dito pertencente a particulares, não só por a posse não ter 
sido provada e por não ter sido feita a distinção onde termina a área considerada terreno 
de Marinha e onde se inicia a área do imóvel dita pertencente ao particular; 
Dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 4.686 - PB 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: MARIA DO CARMO LIMA E OUTROS 
Apelados: UNIÃO FEDERAL E OUTRO 
Advogados: DRS. MANUEL BATISTA DE MEDEIROS (APTES.) E  

WAGNER JEFFERSON MEIRA (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo . Previdenciário. Pensão militar. Constando de acordo da ação de divórcio 
a obrigação do militar de pensionar a ex-esposa, tal obrigação se projetará na proporção 
acordada. 
 
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, 14 de março de 1990. 
JOSÉ DELGADO - Presidente . 
PETRUCIO FERREIRA - Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: MARIA DO CARMO LIMA por si e seus filhos 
menores impúberes Macy Lima da Silva e Marcílio Lima da Silva propôs ação ordinária de 
revogação de ato público, cumulada com cobrança de parcelas financeiras vencidas e 
vincendas contra a UNIÃO FEDERAL e a litisconsorte passiva Jolinda Angélica da 
Trindade, objetivando o restabelecimento do pagamento das cinco sextas partes de 
pensão militar deixada pelo seu ex-marido. 
Argüi em sua inicial que foi casada civilmente com o de cujus João Rodrigues da Silva, 2º 
Tenente reformado do Ministério da Guerra, restando desta união dois filhos menores. Por 
sua vez, o falecido João Rodrigues da Silva era divorciado, desde dezembro de 1980, de 
Jolinda Angélica Trindade, com a qual houvera três filhos e, por ocasião do seu 
passamento ficou como única beneficiária, entre eles, Geracilda Rodrigues da Silva, com 
1/6 da referida pensão, ou seja, 25% . Restou para si e seus dois filhos 5/6 partes, ou 
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75%, da pensão militar a que faziam jus como beneficiários. Que em outubro de 1987, 
estranhamente e sem qualquer tipo de comunicação ou oportunidade de defesa, sofreu 
decréscimo no pagamento da pensão militar, em virtude de desabilitação de Geracilda e 
habïlitação de Jolinda, ex-mulher, divorciada, do de cujus. Que jurisprudência recente 
ensina que ex-mulher de militar falecido não concorre à sua pensão militar com a viúva 
supérstite. 
Em sua contestação, a litisconsorte passiva esclarece que quando do seu divórcio, ficara 
decidido, por declaração de vontade que, em caso de falecimento do cônjuge varão, 
continuaria a ex-esposa (no caso Jolinda) a perceber a pensão instituída quando da 
separação consensual (doc. fls. 40v). 
Contestando a inicial, a União Federal posiciona-se pela improcedência da ação, levando 
em conta que a jurisprudência admite a repartição de pensão militar entre ex-companheira 
e esposa, mesmo que culpada por separação e que não percebia pensão alimentícia. E 
que, o próprio Tribunal de Contas, verificando o engano cometido, determinou o 
pagamento do benefício. É de atentar- se, ainda, as Súmulas 64 e 159 do extinto TFR. 
Na sentença, o MM Juiz considerando o voto emitido no processo TC 003.663/86-8 pelo 
eminente Ministro Thales Ramalho (fls. 88/89), favorável à divisão da pensão entre viúva 
e ex-esposa e parecer da União Federal no mesmo sentido, julgou improcedente a ação. 
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença posto que, nem na conduta, nem 
tampouco na perda de pátrio poder, ficou provado contra si qualquer fato que autorizasse 
a divisão de sua pensão. Nula, pois, é a sentença que deixou na orfandade dois filhos 
menores, esclarecendo que, se a mãe perde a pensão deixada pelo marido, quem é 
chamado para compor a lide são os filhos menores. Ademais, jurisprudência recente 
ensina que ex-mulher de militar falecido não concorre a sua pensão militar. 
Sem contra-razões . 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Atacando a decisão recorrida, nas 
razões da apelação se afirma que nos termos do artigo 23 da lei 3.765/60, para que a 
mãe venha a perder a pensão a que faz jus, necessário que tenha comprovada má 
conduta ou perdido o pátrio poder, isto em se referindo ao pedido da autora que se 
insurgiu na presente ação contra o ato administrativo que resultou em admitir a primeira 
esposa de seu marido e dele divorciada, a concorrer com a pensão deixada pela morte do 
mesmo. 
Em relação ao direito pretenso daquela, traz à apelação jurisprudência do extinto TFR 
assim exposta: 
"EMENTA: - Administrativo, militar, divórcio, segundas núpcias, ação rescisória. Pensão 
por morte. Não atente contra o Artigo 402 do Código Civil, implicitamente afetado pelo 
sobrevindo Artigo 23 da Lei nº 6.515, de 1977 o acórdão que remete os herdeiros do 
alimentante por divórcio, a cobrança do dever da pensão acordada. Por seu turno, em 
tema rescisório estreito por natureza, não há dizer-se viável a divisão da Pensão Militar, 
com a ex-esposa do divorciado que veio a casar em segundas núpcias, se a Lei de 
regência é literal em contemplar apenas a viúva do instituidor do benefício (lei nº 5.774, de 
1971, Artigo 77, a)." 
Cumpre ressaltar o Voto do  Sr.   Ministro,  quando afirma: 
"Não há confundir-se a prestação alimentícia, (contratada, segundo a autora) e a Pensão 
Militar regida esta última por dispositivo legal que não contempla expressamente a ex-
esposa" - página 9 da revista citada." 
Reporto-me, igualmente, nesta oportunidade, ao julgamento do REO 81.390 - RJ, cujo 
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Relator foi o Ministro Costa Lima, julgada pela 2ª Turma, com resultado unânime, 
conforme se vê no Ementário de Jurisprudência do extinto TFR, de nº 95, pág. 189 e em 
cuja ementa se Iê: 
"Administrativo - Militar - Pensão. Separação consensual convertida em divórcio. 
EMENTA: 1. O divórcio extingue o vínculo conjugal, não podendo com a sobrevinda da 
morte de um dos ex-cônjuges, falar em viuvez do outro. A mulher divorciada de militar que 
veio a falecer não é viúva, conseqüentemente, não pode, nessa qualidade, habilitar-se a 
pensão militar. Se, todavia, pelo acordo de dissolução da sociedade conjugal ou do 
casamento, ou por decisão judicial, o militar se obrigou a pensionar a ex-esposa, essa 
obrigação se projetará, com a mesma natureza jurídica e mesma proporção que houver 
sido fixada, sobre a instituição da pensão militar. 
2. Inexistência de outros beneficiários." 
Verifica-se, por outro lado, destes autos fls. 39 e v. - onde presente se encontra um termo 
de Audiência de Instrução e Julgamento, nos autos de conversão em divórcio promovida 
por João Rodrigues da Silva contra Jolinda Angélica da Trindade, que tal conversão foi 
feita com acordo de continuar o divorciado concorrendo com a pensão alimentícia a favor 
da divorciada, em 42% e em caso de falecimento do mesmo, estabeleceu-se no mesmo 
acordo, que a divorciada teria direito a perceber 35% da pensão militar, a título de 
benefício a ela concedido. Tal se lê, igualmente na certidão de fls. 41 e verso destes 
autos. 
É de concluir-se pois, à vista da própria jurisprudência trazida a colação pela apelante 
que, tendo constado do divórcio tal acordo, inegável o direito da esposa divorciada, 
primeiramente à pensão e, após morte do divorciado, à concorrência na pensão militar por 
ele deixada, nos percentuais estabelecidos em tal acordo, restando irreparável a sentença 
que assim decidiu. 
Nego provimento pois, à apelação. 
É o meu voto . 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.370 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: ERNANI TERTULIANO DE OLIVEIRA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS 
Advogados: DRS. MANOEL RAMIRO DE OLIVEIRA (APTE.) E  

SEBASTIÃO RAMOS DA SILVA (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Aposentadoria especial. D.L. 83.080/79. Recebidos os documentos 
acostados à inicial pelo Instituto Réu com força probatória e não inquinados de falsidade 
nem contestada a autoria de alguns deles da parte de funcionário da própria Autarquia, 
como assim se afirma na inicial, hão de se ter como comprovados os alegados 25 anos 
de serviço em atividade profissional perigosa, insalubre ou penosa, prestados pelo Autor 
que, assim faz jus a tal benefício previdenciário. Apelação provida. 
 
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 
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do presente julgado. 
Recife, 05 de junho de 1990. 
JOSÉ DELGADO - Presidente. 
PETRUClO FERREIRA - Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: ERNANI TERTULIANO DE OLIVEIRA propôs 
ação ordinária contra o INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, objetivando 
aposentadoria especial que Ihe foi negada. 
Argüi em sua inicial que vem contribuindo para a Previdência Social desde janeiro de 
1947 e, totalizando 28 anos, 4 meses e 24 dias de trabalho, dos quais 28 anos, 1 mês e 
24 dias em atividades insalubres, requereu aposentadoria especial, conforme os termos 
do art. 60 do RBPS (Dec. 83.080/79), tendo-Ihe sido negado tal benefício, sem sequer ser 
protocolizado, sob alegação de que o tempo de serviço comprovado não autorizava o 
pretendido benefício. Por não ter o INPS protocolizado ou fornecido cartão de protocolo 
do requerimento de aposentadoria especial; informado qual ou quais períodos de trabalho 
não foram aceitos e computados na soma do tempo de serviço e anotado na CTPS o 
pedido de benefício e a solução dada ao mesmo, pretende, via judicial, a condenação do 
réu a Ihe conceder a aposentadoria especial, com renda inicial de 95% do salário 
benefício, a partir de dezembro de 1980. 
Na contestação, em preliminar, o Instituto alega inépcia da inicial, por não ter o autor 
provado que requereu a pretendida aposentadoria. No mérito esclarece que a contagem 
de tempo que o mesmo apresentou soma 24 anos e 18 dias de serviço. Quanto ao tempo 
de serviço que alega ter, mas que teve sua CTPS destruída, não foi feita a prova quer 
administrativa, quer judicial. Pela improcedência da ação. 
Na sentença, o MM Juiz Monocrático embora superando a preliminar de inépcia da inicial, 
mas considerando insuficiente a prova referente ao período em litígio (03.01.47 a 
05.12.50 - a declaração de fls. 09 não referendada por testemunhas) que não preenche 
os requisitos do § 3º, art. 57 do RBOS e ainda que por revés, se extraviaram, da nova 
CTPS justo as folhas que comprovariam o recolhimento no período questionado, julgou 
improcedente a ação. 
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença e sustenta a veracidade dos seus 
alegados nos seguintes fatos: a) o documento de fls. 16 comprova que houve manuseio 
do INPS, posto que consta assinatura e carimbo datado de 08.01.81; b) que cada CC-IAPI 
correspondia a 6 anos de contribuição (72 meses) e era fornecida ao se esgotarem os 
contra-recibos de cada. Assim, é de se ter por verdadeiro o período 01.01.47 a 05.12.50 
pois, conforme informação na CC 993.857, ela foi expedida em substituição a CC 
2.393.728 que, logicamente teve os seus contra-recibos esgotados. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Na sentença recorrida, da lavra do 
MM Juiz Francisco Queiroz, após transcrever ipsis literis o disposto no art. 57 do 
Regulamento de Benefícios da Previdência Social que estabelece que a prova de tempo 
de serviço é feita através de documentos que comprovem inequivocadamente o exercício 
de atividade remunerada nos períodos a serem contados, devendo tais documentos ser 
contemporâneos dos fatos a comprovar e mencionarem com precisão as datas de início e 
término ou a duração do trabalho prestado, a natureza dele e a condição em que foi 
prestado, o valor da remuneração recebida ou o das contribuições recolhidas, aquele 
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Magistrado textualmente assim afirma: 
"Ter-se-ia, de indagar se o início da prova documental produzida pelo Autor, seria 
suficiente para suprir a exigência legal. Constata-se, de logo, que o documento de fls. 09, 
não preenche os requisitos do parágrafo do art. 57 do RPBS, podendo-se enquadrar no 
parágrafo 4º do citado artigo, quando necessitava o Suplicante de provas outras para 
demonstrar o direito de que seria titular. Ocorre que a "prova" do Autor é precária e de 
validade duvidosa. Observe-se por exemplo na Caderneta expedida em 11.02.60 consta 
nas últimas folhas "observações a cargo do Instituto" o número de contribuições 
recolhidas com a caderneta anterior (72), com indicação do período 02/54  a 01/60. Nessa 
expedida em 1954, as folhas de "observações a cargo do Instituto" não são encontradas, 
ou foram retiradas (o que parece possível face as folhas terem sido regrampeadas) ou por 
azar do Autor, se extraviaram... exatamente as folhas que comprovariam os recolhimentos 
anteriores. Poderia, ainda, o Autor ter complementado sua insuficiente prova com 
testemunhas, inclusive o próprio declarante de fls. 09. O ônus da prova era seu e nada 
produziu em termos de complementação de provas." 
Observe-se por outro lado que da inicial textualmente, como se vê das fls. 04, consta: 
"havendo, porém como prova de que o Autor se dirigiu ao Posto do INPS, com a 
finalidade de requerer o benefício de Aposentadoria Especial, e ali deixou os documentos 
para tanto exigidos, a seguinte anotação feita por funcionário do Posto da Encruzilhada, 
nos docs. de fls. 12 e 13 se lê: 
"Confere com o original, em 08.01.81 Ass) - Maria Madalena X. de Lira Ag. Administrativo 
- Mat. 813.791." 
E os esboços de cálculo do tempo de serviço realizados por funcionários do INPS (docs. 
23/26), pelos quais se verificam que não foram computados na soma do tempo de serviço 
do Autor todos os períodos a que se referem os documentos apresentados. 
Por outro lado (continua o Autor às fls. 05 de sua inicial), como se vê das anotações em 
sua CTPS, os 04 (quatro) últimos contratos de trabalho do Autor foram cumpridos os três 
primeiros em cidades do interior do Estado de São Paulo, e o último, na capital daquele 
Estado, constando às fls. 32 de sua CTPS as seguintes anotações de variação salarial: 
"a) - Aumentado em 01.03.78 para Cr$ 7,50 p/hora; 
b) - Aumentado em 01.05.78 para Cr$ 7,50 p/hora; comissão de produtividade; 
c) - Aumentado em 01.08.79 para Cr$ 17,29 p/hora; 
d) - Aumentado em 01.11.80 para Cr$ 32,00; (admitido com Cr$ 28,00/hora)." 
Atente-se igualmente que, em sua contestação de fls. 30 a 31, o INPS em nenhum 
momento negou que os esboços presentes às fls. 23 a 26 fosse de autoria de um 
funcionário de seus Quadros, como se afirma na inicial. 
Igualmente não se argüiu qualquer incidente de falsidade em relação aos documentos 
que instruem a peça exordial. Ao contrário, como observa o apelante em suas razões de 
fls. 62 a 64, o INPS em sua contestação, se socorre daqueles esboços exatamente para 
afirmar que a contagem do tempo de serviço prestado do Autor "alcança apenas 24 anos 
e 18 dias de serviço, tempo insuficiente para deferimento de serviço". 
Aqui vale observar: a) se ao próprio Instituto Réu se apresentaram com força probatória 
os esboços que instruem a inicial, não se negando caiba a sua autoria a um funcionário 
do próprio INPS, ao MM Juiz sentenciante falecia o direito de discutir a eficácia probatória 
de tais documentos; b) se o INPS admitiu como prova os esboços com que o Autor 
instruiu a inicial e em momento algum, nestes autos, negou caber a autoria dos referidos 
esboços a um de seus funcionários, nem inquinou de falsidade tais esboços ou qualquer 
um outro documento trazido aos Autos pelo Autor, não podia deixar de atentar à soma 
totalizada às fls. 26 que, em relação ao tempo de serviço do suplicante encontrou 24 
anos, 54 meses e 114 dias, que equivalem a exatamente a 28 anos, 06 meses e 24 dias, 
ou, mais precisamente, levando-se em conta o demonstrativo presente às fls. 63, que teve 
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como base o tempo efetivamente provado como de serviço prestado pelo Autor, 27 anos, 
01 mês e 01 dia. 
Lembra ainda o apelante em suas razões que prova ter o mesmo requerido sua 
aposentadoria em 08 de janeiro de 1981 o "confere com o original em 08.01.81 " aposto 
no documento de fls. 16 por Maria Madalena X. de Lira - ag. Adm. Mat. 873.797, onde 
presente se encontra igualmente um carimbo do INPS. Por final argüi ainda o Autor que a 
própria caderneta de contribuinte junta aos Autos e de nº 14.450.660 foi expedida pelo 
INPS com a seguinte observação: 
"CC anterior - 9.938.057 
CR (contra-recibo) destacado: 72 
Período: 02/54 a 01/60" - e argumenta que, desde que cada caderneta de contribuinte do 
IAPI corresponde a 72 meses (6 anos). tendo a CC 9.938.057 - também junta aos Autos - 
fls. 08, sido em substituição à CC 2.393.728, é de concluir-se existir um tempo anterior de 
serviço prestado pelo Autor de 72 meses correspondente exatamente ao período 
abrangido pela CC 2.393.728. 
De modo diverso pois, como entendeu o MM Juiz sentenciante se me apresenta como 
provado pelo Autor no curso da ação um tempo de serviço prestado superior a 25 anos e 
no desempenho em atividade profissional perigosa, insalubre ou penosa, no caso, 
colhedor de vidro no forno para as máquinas de fabricação, ou colhedor e maquinista, 
tendo por tarefa retirar o vidro do forno em estado pastoso. colocando-o no bloco para o 
maquinista executar a manipulação do vasilhame como se verifica dos documentos 
acostados à inicial - fls. 08 a 26. Nos termos pois da Legislação Previdenciária meu voto é 
pelo provimento da apelação para ter como procedente o pedido - para condenar o INPS 
a conceder ao Autor a aposentadoria especial com renda mensal inicial de 95% do seu 
salário benefício (art. 53, I do RBS) e a partir de 08 de dezembro de 1980, com 
pagamento das prestações vencidas e vincendas a partir daquela mesma data, 
considerando que a ação foi ajuizada em 19.10.84, inexistindo assim parcelas atingidas 
pela prescrição progressiva, corrigindo-se monetariamente aqueles valores que serão 
acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês. Honorários advocatícios em 15% sobre os 
valores encontrados como devidos ao Apelante, já atualizados e corrigidos. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.526 - CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: JOSÉ AURIZ PINHEIRO BARREIRA E INSTITUTO NACIONAL DA 

ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INAMPS 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. ZEFERINO  PINHEIRO  BARREIRA  E  ZENAIDE FRANKLIN E OUTRO 
 
EMENTA 

Previdenciário. Reembolso de despesas: médico-hospitalares. Inobstante tenha sido 
determinado administrativamente o reembolso das despesas médico-hospitalares 
decorrentes de viagem ao exterior para tratamento médico urgente, sobre tais valores 
incidem correção monetária nos termos da Súmula 71 do extinto TFR. Não provadas a 
urgência ou excepcionalidade de uma segunda viagem ao exterior, mesmo que tenha sido 
para continuidade do tratamento antes iniciado em terra alienígena, não está o Instituto 
Previdenciário obrigado a reposição das despesas efetuadas pelo segurado. Apelações 
Improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
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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 às apelações, 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, 05 de junho de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente. 
PETRUCIO FERREIRA - Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: JOSÉ AURIZ PINHEIRO BARREIRA, na 
condição de segurado obrigatório da Previdência Social, propôs ação ordinária contra o 
INSTITUTO NACIONAL DE ASSlSTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 
INAMPS. objetivando ressarcimento de despesas decorrentes de tratamento médico 
realizado no exterior. 
Argüi em sua inicial que portador de "retinose pigmentar" necessitou submeter-se, por 
duas vezes (14 .07.83 a 04.08.83 e 06.08.84 a 17.08.84) a tratamento médico 
oftalmológico no exterior (Moscou - URSS), em centro especializado, devido a 
inexistência de congênere nacional. Das despesas decorrentes logrou ressarcimento 
referente a 1ª viagem, em 02.12.85, porém sem juros nem correção monetária, 
contrariando a Súmula 71 do extinto TFR. Quanto às despesas decorrentes da 2ª viagem, 
não teve reconhecido o seu direito ao reembolso, além de ter cerceado o seu direito de 
defesa. 
Em sua contestação o réu esclarece que efetuou o reembolso das despesas referentes à 
primeira viagem (doc. fls. 27) e, quanto à segunda viagem, não o fez por não ter sido 
observado o processo administrativo normal e em tempo hábil. 
Em sua sentença, o MM Juiz Monocrático considerando o teor da Súmula 71 do extinto 
TFR aplicável, por extensão às prestações previdenciárias, em geral, com referência ao 
pedido de correção monetária do reembolso já efetivado mas, sem guarida o pedido de 
reembolso com correção, referente à segunda viagem, por ter descumprido as exigências 
do art. 60 da CLPS (aprovada pelo Dec. 83.312/84), julgou parcialmente procedente a 
ação, condenando o INAMPS, desde 23.11.83 e enquanto existente o débito, ao 
pagamento da correção do valor efetivado em 02.12.85, na forma da Súmula 71 e da Lei 
6.899/81 além de ressarcimento de 50% das custas processuais . Sucumbência recíproca 
. 
Sustentam as peças recursais: do autor a reforma da sentença, na parte que Ihe foi 
desfavorável, sendo devidamente contra-arrazoada e, ao INAMPS, a improcedência da 
ação posto que efetuado o pagamento devido, não poderia sobre o mesmo incidir a 
correção monetária a que foi condenado, por tratar-se de dívida pecuniária que não está 
mais sujeita a juros ou correção monetária. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Na sentença recorrida o MM. Juiz ao 
decidir pela procedência do primeiro pedido, que objetivava a correção monetária sobre o 
montante que foi pago ao autor, administrativamente pelo INPS, a titulo de reembolso das 
despesas médicas relativas à 1ª viagem, ocorrida entre 20.07.83 a 04.08.83, o fez 
aplicando à hipótese, a Súmula 71 do extinto TFR. 
Já em relação ao segundo pedido, assim se houve: 
"Já a segunda súplica, a do ressarcimento das despesas da segunda viagem, não me 
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merece acolhimento. O autor nenhuma prova produziu de haver solicitado a prévia 
autorização do INAMPS para continuar o tratamento em Moscou ou de impedido de fazê-
lo em razão de força maior, desatendendo, conseqüentemente, as exigências do art. 60 
da CLPS aprovada pelo Decreto 89.312, de 28.01.84, in verbis: 
"A previdência social urbana não se responsabiliza por despesa de assistência médica 
realizada por beneficiário sem sua prévia autorização. Mas quando razão de força maior, 
a seu critério, justifica o reembolso, este é feito em valor igual ao que ela teria despendido 
se tivesse prestado diretamente o serviço." 
Com acerto decidiu o MM. Juiz, tanto à aplicação da Súmula 71, no tocante à correção 
monetária dos valores pagos administrativamente pela Autarquia apelada, a titulo de 
reembolso da 1ª viagem do autor, como em relação a improcedência do segundo pedido, 
que objetivava o reembolso das despesas médico-hospitalares, decorrentes da segunda 
viagem do autor. 
O extinto TFR, sobre a matéria, assim se posicionou: 
"Previdenciário - Reembolso de despesas médico-hospitalares. 
EMENTA: Previdência Social. Reembolso de despesas médico-hospitalares. 
A excepcionalidade e a urgência excluem a alegada forma efetiva quanto ao nosocômio, 
obrigando o instituto à reposição das despesas efetuadas pelo segurado. Precedentes do 
Tribunal Federal de Recursos. (AC 41.116 - RJ. Rel.: Min. José Cândido. 2ª Turma. 
Unânime. DJ 31.05.82). E. 35 - p. 33. 
"Apelação Cível nº 2.300 - PE (89.05.02692-3). 
Relator: O Exmo. Sr. Juiz Castro Meira 
Apelante: INAMPS 
Advogado: Dr. Celivaldo Varejão Ferreira de Alcântara 
Apelado: Vicente Pascaretta 
Advogados: Dr.  Brenno Affonso de Amorim e outro. 
EMENTA: Previdenciário. Despesas médicas. Transplante de medula realizado no 
exterior. Reembolso. Falta de autorização prévia. Urgência. Honorários advocatícios 
reduzidos. 
- Caracterizada a urgência para o atendimento médico e na impossibilidade de 
atendimento no território nacional, poderá o segurado reembolsar-se das despesas 
realizadas no exterior, nos limites do art. 60 da CLPS. 
- Tratando-se de causa de pouca complexidade, deve a verba honorária ser reduzida ao 
mínimo legal. 
- Apelação parcialmente provida. 
(Publicado no DJ nº 33 de 17.02.90, pág. 30). 
No caso sub-judice, a segunda viagem realizada pelo autor, mesmo que tenha sido 
efetuada para fins de continuidade do tratamento a que antes se submetera o autor, não 
restou provada ter sido em caráter de urgência ou de excepcionalidade, de modo, 
inclusive, a não permitir ao autor pedir autorização prévia da Autarquia Previdenciária, 
para autorização daquela viagem, não se enquadrando, pois, a hipótese, à enfocada pela 
jurisprudência. 
Por tais razões, tendo como razão de decidir a própria sentença que entendo deva ser 
confirmada pelos seus próprios fundamentos, nego provimento às apelações. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.591 - CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
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Apelados: EMANUEL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO E OUTROS 
Advogados: DRS. FRANClSCO EVERARDO CARVALHO CIRINO (APTE.) e  

JOÃO BATISTA PEREIRA E OUTRO (APDOS.). 
 
EMENTA 

Ação cautelar.  Exoneração ex-officio de servidor público estável. Ausência de inquérito 
administrativo para apurar o animus de abandonar o cargo. Presentes o fumus boni juris e 
o periculum in mora. 
I - Tem aparência de bom direito a apuração, em inquérito administrativo regular, do 
animus em abandonar o cargo por parte de servidor público estável. 
II - Suficiente que estejam presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, para 
provimento de pedido do Requerente em Ação Cautelar. 
III - Apelação improvida . 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre partes acima relacionadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, em 
negar provimento ao recurso, nos termos do relatório, voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 28 de junho de 1990 
JOSÉ  DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A apelante interpõe o presente recurso contra 
sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Cautelar Atípica e que no 
Juízo a quo mereceu o seguinte relato: 
"EMANUEL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO qualificado às fls. 02, juntando os 
documentos de fls. 15 usque 28, propõe MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA, portanto, 
preparatória de Ação Principal, contra a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 
alegando, em resumo, o seguinte: 
a) foi nomeado para exercer o Cargo de Professor, em caráter efetivo, a partir de 
20.09.60, conforme Portaria nº 309, de 11.10.60; 
b) por força de reclassificação passou ao cargo de Professor Catedrático; 
c) por imperiosas razões de ordem pessoal afastou-se do referido cargo, obtendo uma 
licença extraordinária (sem remuneração) e indo residir no Rio de Janeiro; 
d) ao retornar daquela Capital foi surpreendido com a sua exoneração, ex officio, portanto, 
sem que Ihe fosse  assegurada ampla defesa em Inquérito Administrativo, tudo conforme 
Portaria nº 0174, .de 15 de março de 1984, do Reitor da Universidade Federal do Ceará, 
pelo que requer, cautelarmente, seja decretada a suspensão provisória dos efeitos 
administrativos do ato declaratório  do cargo e da conseqüente exoneração ex officio, até 
que o assunto seja melhor examinado em Ação Principal a ser proposta no prazo legal. 
Emanuel Oliveira .de Arruda Coelho Filho e Daniel Miranda Arruda que julgavam-se 
litisconsortes ativos, desistiram do pleito (fls. 32), em face do despacho de fls. 30/31. 
Pagas as custas (fls. 29v.) e, citada, a Universidade Federal do Ceará (fls. 36 usque 39), 
juntando os documentos de fls. 40 usque 70, confirma que realmente não houve 
instauração de inquérito para a exoneração do Autor, porque, segundo sua Procuradoria, 
era dispensável (tal procedimento) em face de orientação do DASP e da Consultoria 
Geral da República em vários pareceres que menciona, entre outros, o 575, H/67, 1-011 
/70. 
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Concitadas a produzirem provas, as partes entenderam desnecessárias (fls. 34 e 71), o 
que enseja o julgamento na forma do art. 330, I, do CPC, por ser caso de mera 
interpretação de lei." 
Nas razões do apelo, a recorrente ratifica todos os termos da contestação de fls., e dá 
ênfase à legalidade do ato administrativo praticado. 
Contra-razões oferecidas  defendendo a justeza do decisum atacado . 
É o relatório: 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Presentes, indubitavelmente, os 
pressupostos fundamentais que justificam o provimento do pedido cautelar, quais sejam, 
o fumus boni juris e o periculum in mora. 
Ao se pronunciar sobre o pleito o MM Juiz de 1º grau, fundamentou com acerto o decisum 
do qual extraio os seguintes pontos: 
"O que se discute no processo cautelar é: se há aparência do bom direito (fumus boni 
juris) a socorrer o Requerente e se pela demora na efetivação da prestação jurisdicional 
(periculum in mora) há possibilidade de dano que não possa ser suportado pelo 
demandante até o julgamento da Ação Principal. 
No caso de que se cuida, o Autor, tendo regressado do Rio de Janeiro, inclusive com dois 
filhos universitários, tinha quase certeza de retornar imediatamente a lecionar na UFC e 
daí, então, obter o sustento da família, o que não aconteceu. 
As  medidas cautelares contentam-se com a "aparência" do bom direito. Não exigem, 
para que se Ihes conceda, evidência retumbante do direito alegado." 
Com efeito, o requerente, embora configurado o ilícito administrativo, não teve 
assegurados os seus direitos à ampla defesa e recurso por via da instauração de inquérito 
administrativo regular, uma vez que sua exoneração ocorreu ex officio. A própria UFC 
admite a não instauração do inquérito para apuração do animus de abandonar o cargo 
(fls. 64). Correta, portanto, a assertiva do insígne Juiz de 14 grau, e que passo a 
transcrever: 
"O fato de entender a Consultoria Geral da República, bem como a jurisprudência do 
DASP, que "prescrita a pena disciplinar do abandono do cargo não é lícita a instauração 
do inquérito para o fim de se aplicar a demissão", tal exame não se comporta numa Ação 
Cautelar Preparatória, onde apenas se examinam os requisitos do fumus boni juris e do 
periculum in mora, nem sujeita o Judiciário ao mesmo entendimento . 
Segundo entende a jurisprudência do extinto TFR com o qual concorda este Juiz, a 
prescrição e decadência repousam em dados fáticos (AC 137.110 - SP, Rel. Min. Mário 
Velloso - 6ª. T, un, 14.12.87, TFR, DJU de 18.10.84, pág. 17.391). 
Apurar dados fáticos não convenientemente comprovados, mormente quando as partes 
intimadas (fls. 34 e 71), não os entenderam necessários e em uma ação em que se 
averiguam apenas os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora é uma 
incoerência. Nada mais correto a apuração na Ação Principal que deverá ser promovida 
no prazo de trinta (30) dias, a contar da efetivação da medida. Na Ação Principal, 
portanto, única adequada, é que se discutirá a prescrição, com ou sem causa interruptiva, 
impeditiva ou suspensiva, bem como a necessidade de, in casu, ser ou não instaurado 
Inquérito Administrativo para a demissão de um Professor, onde se apurará, finalmente, o 
animus de abandonar o cargo." 
Dessa forma, demonstrados estão, enfaticamente, o "temor do dano" e a "possibilidade do 
direito invocado". 
Por tudo o que acima foi exposto, nego provimento à recurso. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.637 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: HÉLIO GALVÃO  PEIXOTO DE VASCONCELOS E OUTROS 
Apelado:  INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS 
Advogados: DRS. MARIA LÚCIA SOARES DE ALBUQUERQUE E OUTRO (APTE.) e  

LAURA DUBOURCO (APDO.). 
 
EMENTA 

Previdência Social . Revisão de benefícios. Correção Monetária. Juros de mora. 
Confirma-se  sentença que aplicou a Súmula 260 para revisar benefícios de 
aposentadoria. Sendo a situação da autora que teve improcedente o seu pedido de 
revisão de proventos de aposentadoria, idêntica aos demais autores que restaram 
vencedores na lide, se modifica a sentença para julgar procedente o pedido, igualmente, 
àquela autora. Aplicam-se os juros de mora sobre o principal, corrigido monetariamente, 
inclusive, no tocante às prestações vencidas há menos de 5 anos do ajuizamento da 
ação, a partir da citação. Inteligência da Súmula 71 do extinto TFR. 
 
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, 5 de junho de 1990. 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: HÉLIO GALVÃO PEIXOTO DE 
VASCONCELOS, MARIANA CARVALHO GARCEZ FERREIRA e PAULO FIRMO PIRES 
DE SOUZA, propuseram ação Ordinária contra o INPS, objetivando revisão dos seus 
benefícios de aposentadoria, para que os tenha corrigidos desde o primeiro reajuste após 
a aposentadoria. 
Argüem em sua inicial que aposentados por invalidez, velhice e tempo de serviço, tiveram 
seus benefícios reajustados com percentuais aplicados na proporção dos meses, entre o 
da aposentadoria e o do mês do advento do reajuste, em especial, a partir de novembro 
de 1979, em discrepância com a Lei 3.807/60 com a redação do DL 66/66 e lei nº 
5.896/73, importando em verdadeiro achatamento das prestações de suas 
aposentadorias. Que a Portaria 1901/79 estabelecendo fatores de redução, adotou para 
fins do reajuste o salário mínimo anterior e não o novo, perdurando esta situação até maio 
de 1984. 
Na sentença, o MM Juiz julgou improcedente a ação, no tocante a autora MARIANA 
CARVALHO GARCEZ FERREIRA, por considerar que a mesma não foi prejudicada pela 
aplicação do fator de  redução, em virtude de ter obtido seu benefício em 01.11.85, ou 
seja, após entrar em vigor o D.L. 2.171/84. Quanto aos autores HÉLIO GALVÃO 
PEIXOTO DE VASCONCELOS e PAULO FIRMO PIRES DE SOUZA, julgou parcialmente 
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procedente a ação por entender que a utilização dos índices do salário mínimo para 
reajustes dos benefícios previdenciários, não tem amparo legal, condenando o INPS a 
aplicar o índice integral, sem fator de redução, no 1º reajuste dos benefícios desses 
autores, com reflexo nos reajustes subseqüentes, com pagamento das diferenças 
decorrentes, vencidas e vincendas. 
Em suas razões de apelo, pedem os apelantes que sejam revisados seus benefícios 
corrigindo-os a partir de maio de 1979, data em que começou a defasagem; adequar os 
reajustes subseqüentes a maio de 1979, no mesmo percentual de aumento do salário 
mínimo; que sejam pagas as diferenças das parcelas vencidas até o  ajuizamento da ação 
na forma da Súmula 71 e a partir dal nos termos da lei nº 6.899/71 e, ainda, o pagamento 
dos honorários advocatícios à base de 20% sobre o valor da condenação . 
Sem contra-razões . 
É o Relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Na inicial  se pede que se condene o 
INPS a revisar os benefícios das aposentadorias dos suplicantes, corrigindo-se o primeiro 
reajuste após a aposentadoria e adequando-se os reajustes subseqüentes ao primeiro, 
ano a ano, no mesmo percentual de aumento do salário mínimo, com pagamento das 
diferenças em relação às parcelas vencidas e vincendas, com juros e correção monetária. 
O MM Juiz após observar que: 
"Quanto ao primeiro item do pedido, em princípio, procede a Ação. Pacífica é a 
jurisprudência a esse  respeito. V.G: 
"REAJUSTE DE PROVENTOS. CÁLCULO. O cálculo de reajuste dos proventos da 
aposentadoria previdenciária não pode sofrer reduções, resultante de critério 
administrativo. se não autorizado em ordenamento da natureza legislativa, principalmente 
para estabelecer distinções entre situações iguais. Preliminares de cerceamento de 
defesa, sentença extra-petita  e prescrições rejeitadas (TFR - 1ª Turma; AC 115.017 - PR 
(7926421) - DJU, 30.10.86 pág. 20.755. 
Inúmeras sentenças já foram proferidas nesta 5ª Vara reconhecendo a ilegalidade da 
aplicação de  fator de redução previsto na Portaria MPAS  nº 1.901/79. 
O achatamento sob esse aspecto (como ressaltam os Autores)... "perdurou até a 
promulgação do Decreto-Lei nº 2.171, de 13 .11. 84", nesse caso, a Autora MARIANA 
CARVALHO GARCEZ FERREIRA, não foi prejudicada pela aplicação do fator de 
redução, pois tendo obtido seu benefício em 01.11.85, já o foi após a entrada em vigor do 
Decreto-Lei nº 2.171/84. Esse item prospera em relação aos dois Autores. 
Quanto à utilização dos índices de reajuste do salário mínimo para revisão dos benefícios 
previdenciários, embora tal represente, sem dúvida, um critério extremamente justo (a não 
ser quando está a recompor o valor do S.M. acima do  índice utilizado para  as demais 
faixas salariais), não tinha amparo legal, de acordo com o Ordenamento Jurídico vigente 
sob a égide da Constituição Federal de 1967 c/a E. C. nº 01/69", julgou procedente "em 
parte, a ação em  relação a HÉLIO GALVÃO PEIXOTO DE VASCONCELOS e PAULO 
FIRMO PIRES DE SOUZA para condenar o INPS a aplicar integral (sem fator de redução)  
nº 1 reajuste dos benefícios desses Autores, com reflexo nos reajustes subseqüentes, 
com pagamento das diferenças decorrentes, vencidas e vincendas (excluídas as parcelas 
alcançadas pela prescrição qüinqüenal), com acréscimo de correção monetária e juros de 
mora, além de  honorários advocatícios que, de acordo com o art. 20, § 4º, do Código de 
Processo Civil, fixo em 5,5% (cinco e meio por cento) sobre  o quantum da condenação 
pecuniária. 
No tocante a MARIANA CARVALHO GARCEZ FERREIRA, julgo improcedente a Ação, 
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condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 5,5% (cinco e meio 
por cento) sobre 1/3 (um terço)  do valor da causa." 
No tocante a HÉLIO GALVÃO PEIXOTO DE VASCONCELOS e PAULO FIRMO DE 
SOUZA inegavelmente, aplicou o MM Juiz a  Súmula 260 do extinto TFR, restando tão só 
ininteligível tal decisão quando atendendo totalmente o pleito daqueles autores, registra 
ter julgado parcialmente procedente a ação quando, na verdade, se julgou totalmente 
procedente a ação em relação àqueles autores, quer no tocante à revisão dos proventos, 
quer no tocante ao pagamento das diferenças e atualização das mesmas em termos de 
juros de mora e correção monetária. 
Na contestação, não alegou o Instituto-Réu em relação a autora Mariana Carvalho Garcez 
Ferreira, que os seus proventos  de aposentadoria já são reajustados nos moldes da 
Súmula 260  cuja edição é de 29.09.88 a 03.10.88, data pois, posterior à concessão da 
aposentadoria daquela autora, restando isolada pois a conclusão do MM Juiz 
sentenciante, no sentido de entender que a  mesma autora não teve achatamento em 
seus proventos de aposentadoria. 
Por entender que a situação desta autora em nada difere da  situação dos demais 
autores, que tiveram procedente o pedido para aplicação da Súmula 260 para revisão dos 
seus proventos de  aposentadoria, o MEU VOTO é pelo PROVIMENTO da  apelação, 
inclusive de Mariana Carvalho Garcez Ferreira, para em relação à mesma, ter também 
como procedente o pedido, de modo a condenar o INPS a revisar seus proventos de 
aposentadoria nos termos da Súmula 260 do extinto TFR, com pagamento das diferenças 
encontradas, incidindo sobre os valores vencidos, juros de mora de 0,5% ao mês a partir 
da citação e correção monetária desde quando devidas tais parcelas, nos termos da 
Súmula 71 do extinto TFR, com inversão dos ônus da sucumbência. 
Esclarecido resta, ao final, que em relação a Hélio Galvão Peixoto de Vasconcelos e 
Paulo Firmo Pires de Souza, a sentença  foi totalmente procedente. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.641 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - PE 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: HAMBURG SUD AGÊNCIAS MARÍTIMAS LTDA 
Advogados: DRS. IRANDI SANTOS DA SILVA E OUTROS 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Importação. Milho a granel. Classificado pela Tarifa Aduaneira do 
Brasil tal produto, no Código 10.05.02.00, resta o mesmo isento do Imposto de 
Importação, nos termos da Resolução 05.0524 de 27.11.83, da CPA. Identificado, por 
outro lado, que a "quebra" não superou a 1%, desautorizada ficará a cobrança do IPI. 
Remessa de ofício e apelação 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. 
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Recife, 12 de junho de 1990. 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Hamburg Sud Agências Marítimas S/A, propõe 
contra a União Federal ação de repetição de Indébito Fiscal objetivando reaver o valor de 
Cr$ 19.624.899,00 (dezenove milhões, seiscentos e vinte e quatro .mil e oitocentos e  
noventa e nove cruzeiros), recolhidos à título de Imposto de Importação. 
Diz a autora que é agenciadora do navio IOANNIS M. fretado pela Cia. de Navegação 
Lloyd Brasileiro  para  transportar grãos. E que em sua viagem 84409-2, aportou em 
Recife em 13.03.84, transportando 15.800.000 kgs de milho a granel, cobertos pelo 
conhecimento de carga 01 do porto do Rosário. 
Em 26.03.84, decorridos treze dias da descarga, a concessionária do porto emitiu a Folha 
de Informações de Descarga, Falta e Acréscimo, relativa ao navio onde acusava a falta de 
228.078 kgs de mercadoria e a Inspetoria Federal, em 14.05.84, após proceder a 
Conferência Final de Manifesto, exige da Autora, através da Notificação de Lançamento o 
recolhimento de Tributos, a título de indenização, por supostos prejuízos causados à 
Fazenda Nacional. 
Aduz, ainda, não dever figurar como Responsável do Tributo sub judice, por ser apenas o 
mandatário comercial do armador e que a quebra ou perda de até 5% é normal no caso 
de grãos e na presente hipótese fora de 1,43% de perda. 
Aduzem ainda que a carga trazida seria isenta do Imposto de importação, nos Termos 
dos anexos 15 e 16 fls. 55 e 56, respectivamente, pelo que não seria devido o Tributo 
cobrado pela autoridade Fiscal . 
Finalmente, aduziu que a autoridade Fazendária ao proceder o lançamento do crédito 
tributário deixou de considerar o momento do fato gerador, que no caso sub judice, é o 
mesmo da entrada da mercadoria em Território Nacional, nos termos do art. 143 e 19 do 
CTN, CC 024 do DL 37/66 para considerar a data da conferência final do manifesto. 
Na sentença recorrida, o MM Juiz considerou que procedia o argumento da autora de que 
não teria a mesma a responsabilidade do pagamento do tributo, entretanto, no caso que 
se cuida nestes autos, o imposto fora cobrado indevidamente por falta de base legal, já 
que considerou a "quebra" dos produtos transportados dentro do normal previsto 
legalmente. 
Finalizou por julgar procedente a ação e condenar a União Federal a restituir a autora a 
quantia de Cr$ 19.624.899,00 (dezenove milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, 
oitocentos e noventa e nove cruzeiros). 
"III - Julgo procedente e ação para condenar a União Federal a restituir à Autora a quantia 
de Cr$ 19.624.899,00, indevidamente paga em 30.11.84 (correspondente a 975,455 
ORTN's) com acréscimo de correção  monetária desde aquela data, pela variação do 
valor nominal dos títulos públicos (ORTN's, OTN's e BTN's), além de juros de mora de 
1,0% a.m., a partir do trânsito em julgado desta. Acrescida a condenação de honorários 
advocatícios (10% sobre o quantum devido) e ressarcimento pelo valor das custas 
processuais antecipadas." 
Remessa oficial. 
Em suas razões de apelo, a Fazenda Nacional renovou os argumentos da inicial e, 
especialmente, para o caso de ser mantida a decisão, insurge-se contra o termo inicial de 
fluência da correção monetária por entender será mesma devida apenas a partir do 
ajuizamento da ação; quanto aos juros de mora, entende ser a taxa de 6% nos termos da 
Lei Civil e não do art. 161 do CTN insurge-se igualmente contra o quantum de verba 
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honorária aplicada, que pedia para reduzir para 3%. 
Contra-Razões . 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Inicialmente, é de atentar-se para o 
disposto na Resolução nº 05.0524 da Comissão de Política Aduaneira, cuja cópia se 
encontra às fls. 56 e onde se estabelece que fica isento do Imposto de Importação o milho 
em grão, compreendido no código 10.05.02.00, da Tarifa Aduaneira do Brasil. Por outro 
lado, pelo documento de fls. 55, verifica-se que o milho importado pelo autor foi 
classificado, exatamente, no código 10.05.02.00. Some-se, a tal fato, o afirmado pelo MM 
Juiz na sentença recorrida, onde se Iê: 
"Inicialmente observaria que a quebra, no caso foi de 228.078 quilos em um total de 
15.800.000 quilos de milho a granel, o que alcança o percentual de 1,44 de mercadoria 
com as seguintes características:  "milho argentino, safra de 1983, qualidade: padrão tipo 
3 brasileiro, conforme o comunicado Cacex nº 54, de... 02.08.83, em grão com casca teor 
máximo de umidade de 14,5% com a tolerância de no máximo 3% de matérias estranhas, 
impurezas e fragmentos, 27% de grãos avariados, com o máximo de 10% de ardidos e 
brotados (percentagem em peso) a granel" (vide guia de importação de fls. 124) . 
Nessas condições, inclusive, face à qualidade do produto, não há como se considerar 
anormal quebra de 1,44% em se tratando de transporte a granel. Seria de salientar-se 
que a Instrução Normativa nº 12/76 (SRF) exterioriza o entendimento coerente com a 
realidade de que em não sendo ultrapassado o percentual de 5%, não seria imputável ao 
transportador a responsabilidade pelo "extravio", inexistindo base legal para a cobrança 
do imposto. O Decreto nº 63.431/68 é norma de caráter regulamentar, sendo pertinente a 
inovação de ensinamento de Alberto Xavier - ..."O Direito Constitucional Brasileiro apenas 
acolhe a figura do regulamento de execução (secundum legem), não admitindo os 
chamados regulamentos independentes..." E ainda: "A reserva de Lei do Direito brasileiro 
é mais apertada do que a que vigora em muitos outros ordenamentos. Com efeito, 
repelindo o nosso Direito a figura do regulamento autônomo ou independente para 
apenas acolher o regulamento de execução, nos termos do art. 81, III da Constituição, o 
fundamento da atuação administrativa no círculo da "reserva de Lei" é necessariamente 
Lei formal, única fonte direta ou indireta, mediata ou imediata de deveres ou proibição 
para os particulares" (Os Princípios da Legalidade e da Tipicidade e da Tributação - Ed. 
RT -1978 págs. 29 e 31). 
Há apenas dispositivos de natureza infra legal imputando responsabilidade tributária pelo 
pagamento de Imposto de Importação na hipótese de quebra de pouco mais de 1,00%, 
sobretudo tratando-se de milho com "27% de grãos avariados". 
Na verdade, a Autora pagou o que não era devido, por falta de base legal. 
Esse argumento, por si só, basta para o acolhimento da pretensão. Caso tivesse a quebra 
alcançado percentual anormal, sem dúvida prosperaria a argumentação da Ré quanto à 
responsabilidade tributária da Autora . 
Devido fosse o tributo, ter-se-ia que reconhecer a procedência da argumentação da 
Autora, coerente com o entendimento do ST F (vide R. D. Administrativo - vol . 112, pág. 
89). 
Quanto à correção monetária, deve incidir desde o indevido pagamento, conforme 
entendimento jurisprudencialmente pacífico (vide Súmula nº 46) que pode ser 
exemplificada por Acórdão como, v. q.: "A repetição do indébito tributário será feita com 
atualização de sua expressão monetária, não revelando a circunstância de que o tributo 
haja sido recolhido espontaneamente" (Ap. Cível 93966 - RJ, de 18.09.85 - TFR - 6ª 
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Turma). 
E  ainda - Apelação Cível nº 86725 - SP, de 07.08.85 - TFR - 4ª Turma: 
Apelação  Cível  nº  115.232 - SP/86 TFR - 4ª Turma. 
No que se refere aos juros de mora, aplicável o disposto no artigo 167, parágrafo único do 
CTN." 
Pelos próprios fundamentos da Sentença, a mesma há de ser confirmada, razão por que 
nego provimento à apelação e à remessa de ofício. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.645 - SE. 

Relator: O Sr. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS. 
Apelada: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA. 
Advogados: DRS. ANTÔNIO BRAZ LOUZADA VIANA E OUTROS. 
 
EMENTA 

Executivo Fiscal. Arquivamento por falta de movimentação do feito não implica na sua 
extinção. A qualquer tempo poderá ele retomar o seu curso regular, logo que sejam 
identificados bens suficientes para cobrir o débito. Inteligência do art . 40, §§ 2º e 3º, da 
Lei nº 6.830/80. 
Apelo provido. Sentença reformada. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 5.645 -CE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à Apelação, para reformar a sentença; nos termos do Relatório e Notas 
Taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
 Custas, como de lei. 
Recife, 31 de maio de 1990. 
RIDALVO COSTA - Presidente 
FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA .SOCIAL - IAPAS - promoveu, contra 
a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA, identificada nos  autos, 
Execução Fiscal para cobrança de débito no valor de Cr$ 860.297,40 (oitocentos e 
sessenta mil, duzentos e noventa e sete cruzeiros e quarenta centavos), relativo ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), na conformidade da Certidão de Dívida 
Inscrita (CDI), às fls. 03. 
Citada e localizada a devedora, foi a execução sobrestada, a pedido do exeqüente, face 
os bens da executada, devidamente avaliados, serem insuficientes para o pagamento da 
dívida executada. 
Certificando-se, o Dr. Juiz do primeiro grau, do estado do processo, com seu curso 
suspenso por mais de 01 (um) ano, sem que a devedora possuísse suficientes bens 
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penhoráveis, decretou a sua extinção, "nos termos do art . 40, § 2º, da lei nº 6.830/80", fls. 
21v. 
Inconformado, manifestou o IAPAS apelação a este Egrégio Tribunal Regional Federal 
(fls. 22/25), sustentando haver equívoco judicial, visto que, o MM. Juiz a quo, ao invés de 
ordenar o arquivamento provisório ou precário dos autos, houve por bem extingui-lo, 
contrariando o enunciado no art. 40, §§ 2º e 3ª, da Lei 6.830/80. 
Sem contra-razões, subiram os autos. 
Dispensável a audiência da Procuradoria Regional Federal, bem assim a revisão. 
Peço inclusão na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Senhor Presidente, Senhores Juízes.  
Pretende, o INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS, a reforma da sentença, ao argumento de que lançada 
ao arrepio do disposto no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. 
Decerto que a Lei nº 6.830, no seu art. 40, permite a suspensão do processo "enquanto 
não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, 
e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição". No seu § 2º,  admite que, decorrido 
o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrado bens 
penhoráveis; o Juiz ordenará o arquivamento dos autos". Diz ainda, o § 3º do mesmo 
artigo que encontrados "a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os 
autos para prosseguimento na exceção". 
Quer me parecer que a douta sentença, inobstante o reconhecido valor do Juiz, seu 
prolator, extinguindo o processo, fundamentado no art. 40, § 24, da Lei 6.830/80, trouxe 
conseqüências diversas das previstas neste mesmo dispositivo legal, que trata das 
providências relativas à execução fiscal, como, v. g. , pagamento de custas e honorários 
advocatícios para renovação do pedido. 
Assim é que, na execução fiscal. o arquivamento, por falta de movimentação do feito, não 
implica na sua extinção, porquanto poderá ele tornar ao seu curso regular, logo que sejam 
encontrados bens suficientes sobre os quais possa recair a penhora. 
Para mim, o melhor direito está com o Instituto apelante, razão por que dou provimento ao 
apelo e reformo a sentença, para que o processo permaneça em estado de arquivamento, 
sujeito às circunstâncias definidas no art. 40, da Lei nº 6.830/80. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.698 - CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - CE 
Apelante: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS 
Apelado: VICENTE MARCELO DE BRITO OUTROS 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. A Lei 6830/80, art. 40, parágrafo 2º, autoriza o arquivamento provisório 
da execução fiscal quando não encontrado o devedor ou bens penhoráveis. Inviável a 
aplicação do art. 267, II ou IV, do CPC. Apelo e remessa oficial providos. 
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ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
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, 05 de junho de 1990. 
JOSÉ  DELGADO - Presidente  
LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A autarquia apelante impugna sentença que 
extinguiu execução fiscal, devido à inércia da exeqüente, que requereu arquivamento 
provisório. 
Invoca a apelante o disposto no parágrafo 2º do artigo 40 da Lei 6.830/80. 
Houve remessa oficial . 
Intimada, a apelação não ofereceu contra-razões, subindo, então, os autos e, neste 
Tribunal, tocando-me a distribuição. 
Dada a regra do art. 30, IX, RITRF/5ª Reg., dispensei Revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O interesse processual, na definição 
clássica, decorre da necessidade e da utilidade prática do exercício da ação. Como se 
trata de um requisito para que o Juiz aprecie o mérito da causa, deve ser avaliado em 
tese, ou seja, verificando-se os elementos contidos na narrativa do autor sem indagar da 
procedência ou não do fato e do direito invocados. 
Ora, o IAPAS tem necessidade de acorrer ao Judiciário para cobrar as dívidas não pagas 
pelos contribuintes do FGTS, como no caso sob exame. Como não houve anistia, e já de 
há muito apurado o valor, devidamente inscrito, trata-se de débito Iíquido e exeqüível. 
Quanto à hipótese de paralisação decorrente de inércia do credor, não se verifica, pois a 
autarquia exeqüente requereu, com base na Lei 6.830/80, o arquivamento provisório. 
Acórdãos isolados do antigo Tribunal Federal de Recursos chegaram a autorizar a 
extinção de execuções como esta, mas logo foi alterada essa orientação, fixando-se 
posição expressa, entre vários outros, em recente julgado, assim ementado: 
"Execução fiscal promovida pelo IAPAS para cobrar débito relativo a contribuições 
previdenciárias e acessórios. Extinção do processo. Conhecimento do recurso, embora 
cabível, no caso, apelação. O Decreto-lei 2.303/86 não alcança contribuições 
previdenciárias, restrito que é a tributos federais. O Dec.-Lei 1.793, de sua vez, autoriza 
tão somente a dispensa de propositura de execução, faculdade que, no caso, não foi 
utilizada. Finalmente, o Dec.-Lei 1699/81 alcançou débitos inferiores a Cr$ 3.000.000,00 
sendo inaplicável no caso concreto desde que a dívida originária era de Cr$ 69.930,95. 
Agravo provido". (AI 58356 - RJ, Retator MINISTRO ARMANDO ROLEMBERG, 4ª 
TURMA, DJ 05.06.1989, Pág. 9713). 
Por isso, dou provimento ao apelo e à remessa oficial, para anular a sentença, a fim de 
que prossiga a execução. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.178 - SE 
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Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PLANTADORES CANA-DE-AÇÚCAR 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: ROBERTO DE PAULA LIMA 
 
EMENTA 

Liquidação de Sentença. Cálculos Iimitados pela sentença liquidando. 
Anulação de débito fiscal cumulada com restituição de indébito. 
Condenação de honorários sobre o "valor apurado em Iiquidação", não incide, também, 
sobre o débito anulado. 
Desprovimento da apelação. 
 
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, 21 de junho de 1990. 
RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Em processo de liquidação de sentença, feitos os 
cálculos, a "Cooperativa Agrícola dos Plantadores de Cana de Sergipe Ltda." ofereceu 
impugnação por não se conformar com os honorários advocatícios de NCz$ 66,94 
(sessenta e seis cruzados novos e noventa e quatro centavos), correspondentes a 4% 
(quatro por cento) sobre o valor do imposto a ser restituído. A seu pensar, o percentual 
deveria incidir sobre o valor da causa, bem superior. 
A parte adversa discordou da impugnação e o MM. Juiz Federal, Dr. Carlos Rebelo 
Júnior, homologou os cálculos - fls. 244/245. 
A apelação busca a elevação dos honorários, mediante incidência do percentual de 4% 
(quatro por cento), além do imposto a ser restituído, também sobre o valor do débito 
anulado pela  r. sentença . 
A douta Procuradoria da Fazenda Nacional ofereceu resposta ao recurso - fls. 258/261. 
Feito o preparo, subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): À ação foi dado o valor superior ao de 50 
OTNs, à data do seu ajuizamento. O dos cálculos é, no entanto, inferior. 
A Súmula nº 245, do TFR, citado pelo MM. Juiz ao admitir a apelação, tem a seguinte 
redação: 
"Na execução de sentença, prevalece, para efeito de alçada recursal de que trata a Lei nº 
6.825, de 1986, o valor apurado na liquidação." 
Como não se trata de execução, entendo que não deva ainda, ser aplicada a Súmula.  
Prevalece o valor dado inicialmente, embora a questão não esteja pacificada na 
jurisprudência. Conheço da apelação. 
Quanto ao mérito, entendo que a apelante não tem razão. 
A r. sentença liquidanda, da autoria do digno e culto Juiz Castro Meira, tem a seguinte 
conclusão - fls. 180: "Isto posto, julgo procedente a ação para decretar a nulidade do 
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débito levantado pelo auto de infração em anexo, bem como a restituir, em juros e 
correção monetária, o valor de 43,03 OTNs, do imposto de renda na fonte, consignado no 
quadro descritivo do auto de infração. Condeno, ainda, a União a de volver as custas 
recolhidas pela autora. 
Verificando-se tratar-se de ação em que se deu o julgamento antecipado da lide, 
fundamento no art. 20, § 4º do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios 
em 4% (quatro por cento) sobre o valor apurado em liquidação. 
Submeto esta sentença ao Egrégio Tribunal Federal. 
Remeta-se oportunamente. 
PRI." 
A Subprocuradoria Geral da República sugeriu efetivamente, "o arbitramento da verba 
advocatícia em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa" - fls. 198. 
Improvido o recurso, por maioria de votos, restou confirmada a r. sentença em sua 
integralidade - fls. 220. 
O processo preparatório da liquidação restringiu-se, corretamente, aos limites da r. 
sentença liquidanda. "Valor apurado em liquidação" é, apenas o do indébito, a ser 
restituído com os acréscimos legais, não englobando o débito anulado.  Este não 
depende de Iiquidação. 
Nego provimento. 
Mantenho a sentença, embora lamentando não poder prestigiar e dignificar o trabalho do 
ilustre advogado. O respeito à coisa julgada impõe-me limites. Como Juiz devo ser o 
primeiro a respeitá-los. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.805 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: HÉLIA D'ARAÚJO COSTA 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. CARLOS XAVIER BRASILEIRO E OUTRO 
 
EMENTA 

Administrativo. Revisão de atos de classificação funcional praticados há mais de cinco 
anos. 
Prescrição (Decreto 20.910/32). 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, 19 de junho de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: O MM Juiz Federal da 1ª Vara de Pernambuco 
assim relatou a espécie: 
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"HÉLIA D'ARAÚJO COSTA, brasileira, solteira funcionária pública federal, domiciliada 
nesta Jurisdição, propôs contra a UNIÃO FEDERAL a presente Ação Declaratória, 
objetivando o reconhecimento de seu direito adquirido ao aproveitamento, tal ocorrência 
precedente, na categoria de Técnico Administrativo, o que Ihe teria sido vetado em nível 
administrativo sob o argumento prescricional. 
Pede o estilo, mormente pelo dado de não se haver observado prescrição do pedido ao 
enquadramento pretendido, acostando .a documentação de fls. 07/24, dos autos. 
Citada (fls. 27 e v), a União Federal contesta, a tempo, invocado, justamente, o inverso, 
de que o pedido estaria prescrito, a teor do Decreto nº 20.910, de 06/01/32 (fls. 29/37). 
Com vista ao MPF, opina desfavoravelmente à pretensão (fls. 40/41)." 
A sentença desacolheu o pedido, daí o apelo, em que a autora insiste na inocorrência da 
prescrição, dada a natureza meramente declaratória da ação. 
Com contra-razão, pela confirmação da sentença, vieram os autos. Dispensei revisão, por 
se tratar de matéria de direito. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A apelante postula a revisão de atos 
de enquadramento funcional praticados pela Procuradoria Geral do Trabalho, no ano de 
1978. 
Requerera administrativamente a revisão do enquadramento, em 1985, quando já 
caducara a pretensão. 
Assim, a administração teria que levar em conta a prescrição não podendo valer-se a 
interessada da ação declaratória para desfazer ato administrativo, já que o pedido teria 
evidente natureza constitutiva (a eficácia seria a de desconstituir o ato que indeferiu o 
pleito de revisão). 
A ação somente foi proposta em maio de 1986, quando ultrapassado o qüinqüênio 
previsto no Decreto 20.910. 
O que se ataca, nesta ação, é o próprio posicionamento dos autores, decorrente de atos 
consumados há mais de cinco anos. Atingido está o fundo do direito, e não apenas as 
prestações relativas a diferenças de vencimentos. 
Esta é a orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal, expressa, entre outros, em acórdão 
assim ementado: 
"Gratificação de nível universitário. Extinção em decorrência da Lei Complementar 218/79 
do Estado de São Paulo. Prescrição. Acolhida da argüição de relevância quanto ao tema 
"prescrição de vantagem funcional". Extinção de gratificação é matéria que diz respeito ao 
que geralmente se denomina fundo de direito, pois as questões relativas ao quantum da 
remuneração só surgem depois de resolvido o problema de saber se essa extinção foi, ou 
não, legítima. Ora, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que, em se tratando 
de questão relativa a fundo de direito, a prescrição diz respeito à pretensão relativa a ele, 
que é disciplinada pelo art. 1º do Decreto 20.910/32, e não à pretensão referente às 
parcelas que decorrerão do reconhecimento desse fundo de direito, que se regula pelo 
art. 3º do mesmo decreto. 
Negativa de vigência do art. 1º do Decreto 20.910/32. Recurso extraordinário conhecido e 
provido, para declarar prescrita a pretensão relativa à restauração da gratificação de nível 
universitário extinta em virtude da Lei Complementar estadual 218/79". (Re. 115.837-9 - 
SP, Rel. Min. Moreira Alves,  DJ  07.10.88, pág. 257712). 
No mesmo sentido, vem decidindo esta Turma, como se vê das seguintes ementas: 
"Administrativo. Reclassificação de cargos. Prescrição. Aplicação do Decreto nº 
20.910/32. Sendo o ato administrativo, do qual se origina a ação, de mais de 5 (cinco) 
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anos do seu ajuizamento, pronunciar-se a sua prescrição dentro do Princípio da actio 
nata. (AC 358/89 - CE, Rel. Juiz Petrucio Ferreira, DPJ 31.08.89, pág. 30). 
"Administrativo. Revisão de ato de classificação (Dec.-Lei 1.445, de 1976),. Prescrição 
qüinqüenal. Apelo Improvido". (AC 1865 - PB, Rel Juiz Lázaro Guimarães, 2ª T. DPJ 
02.11.89, pág. 37). 
"Administrativo. Revisão de aposentadoria. Pretensão atingida pela prescrição 
qüinqüenal. Readaptação baseada na Lei 7.703/73. Desatendidos os requisitos legais, 
não pode ser deferida. Apelo improvido. (AC 2028 - CE, Rel . Juiz Lázaro Guimarães, 2ª 
T., DPJ 02.11.89, pág. 37). 
A sentença, como se vê, adotou jurisprudência dominante neste Tribunal e no Excelso 
Pretório. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.832 - SE 

Relator: O SR . JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelada: PINTURAS, IMPERMEABILIZAÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 
Advogados: DRS. CÍCERO CORBAL GUERRA NETO E OUTROS (APTE.) E  

TÂNIA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Constitucional. Embargos à execução. Isenção da correção monetária, 
a teor do art. 47 do ADCT. Prazo decadencial verificado (90 dias). 
I - Os embargos à execução opostos em ação executiva podem versar sobre qualquer 
matéria de defesa deduzível no processo de conhecimento. 
II - Requerida, em sede de embargos, a  concessão do benefício da isenção da correção 
monetária na forma do art. 47 do ADCT, há que verificar-se se  não houve escoamento do 
prazo nonagesimal. 
III - Constatado o decurso do prazo, e sendo este de decadência, não são de prosperar os 
embargos em espécie face à natureza temporária e excepcional do benefício postulado. 
IV - DECADÊNCIA PRONUNCIADA. Feito extinto com julgamento de mérito. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que figuram como partes as acima aludidas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento a apelação para pronunciar a decadência, extinguindo os embargos com 
julgamento de mérito em favor da apelante, nos termos do relatório, voto do Relator e 
notas taquigráficas anexas, que ficam integrando o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 28 de junho de 1990. 
JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Em apreciação Embargos à execução opostos por 
PINTBEM - Pinturas, Impermeabilizações e Instalações Elétricas Ltda na ação executiva 
aforada pela Caixa Econômica Federal - CEF. 
Em sua peça inaugural, a Embargante, sob o argumento de se achar amparada pelo art. 
47, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, afirma estar isenta da correção 
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monetária sobre o empréstimo que contraíra com a Instituição Financeira embargada. 
Diz ter procurado, dentro do prazo nonagesimal previsto no Texto Constitucional, a 
gerência da suso-mencionada entidade financeira, com o fito de liquidar o débito inicial 
avançado. 
A seu turno, a Caixa Econômica Federal, em preliminar, argüi a decadência da presente 
ação, por virtude da fluência do prazo constitucional. 
Alega, nesse passo, a inércia da Embargante, na medida em que não deu ensejo à 
propositura da competente consignatória, com a alegada recusa de recebimento do débito 
inicial por parte dela, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
Decidindo, o douto julgador de primeiro grau julgou procedentes os Embargos. Refugou 
as preliminares levantadas. 
No dispositivo sentencial, reduzir o valor da execução ao quantum apurado em liquidação 
de sentença. Incidência de correção monetária apenas noventa dias após a promulgação 
da Constituição ora vigorante até a data do efetivo pagamento. 
Por inconformada, a CEF apresenta recurso apelatório, onde insiste na preliminar de 
decadência, e, meritoriamente, pugna pela improcedência dos embargos. 
Oferecimento de contra-razões, tecendo louvores à decisão monocrática, e, reiterando os 
fundamentos expedidos na prefacial. 
É o relatório . 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): De início, considero de crucial relevância 
para o deslinde da contenda em tela a questão que se põe atinente à fluência ou não do 
prazo de noventa (90) dias inserto no art. 47, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 
Cabe, pois, verificar se efetivamente se escoou tal prazo e os efeitos daí decorrentes. Em 
seguida, observar-se-á a ressonância ocorrente no presente feito. 
Ao meu sentir, o aludido prazo prescrito na Carta Magna reputa-se de índole decadencial, 
haja vista a natureza do  direito que assegura e protege. 
É que, na verdade cuida-se de benefício, de situação excepcional, a concessão da 
isenção da correção monetária constante no precitado art. 47, das Disposições 
Transitórias da Constituição Federal. 
A uma, tendo em vista a sua própria inserção no capítulo das Disposições Transitórias, 
pelo que se reveste de caráter excepcional, bem como temporário, exigido para que o 
direito assegurado seja exercido. 
A duas, portanto, sendo, como o é, de fato, preceito concessivo de benefício, há que 
submeter-se à interpretação restritiva, sob pena de desnaturar-se o seu conteúdo e 
desviar-se do seu verdadeiro objetivo, que é, pelo caráter substancial da norma, conceder 
favor. 
Deflui, por conseguinte, que é decadencial o prazo nonagesimal de que se fala. 
Assente tal aspecto, importa perquirir, no corpo dos autos, se efetivamente foi observado 
o prazo em espécie. 
Do exame do manancial de documentos que demoram nos autos, verifico que o 
Embargante sempre figurou na condição do devedor, estando os extratos da conta-
corrente a comprovar tal assertiva. 
Com o advento da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, achava-se a 
Embargante legitimada a requerer, quer judicialmente, quer no âmbito da Instituição 
Financeira, a fruição do benefício da isenção. 
Sucede, porém, que sobre a Embargante ter procurado saldar o débito inicial com a 
embargada, esta não entendeu de aceitar o pagamento, recusando-o . 
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Ora, em assim ocorrendo, cumpriria à Embargante, ora recorrida, requerer, via judicial, a 
consignação em pagamento, instrumento jurídico apropriado e destinado a situações que 
tais. Não bastasse isso, é a própria regra Constitucional em análise que, antevendo a 
possibilidade de recusa por parte de Instituições Financeiras, menciona explicitamente 
"juros legais e taxas judiciais" nº seu inciso I, § 3º. 
Acresce a razoável nitidez do texto constitucional, relevando o caráter restritivo do 
benefício da isenção da correção monetária, quando estatui: 
"§ 3º. A isenção da correção monetária a que se refere este artigo só será concedida nos 
seguintes casos..." Em seguida, enumera  taxativamente, numerus clausus, as hipóteses 
em que se mostra possível a obtenção do já citado benefício. 
Perlustrando os autos, e em cotejo com o prazo a se atender, penso que ocorreu o 
escoamento do mesmo, sem que a parte interessada, no caso a embargante recorrida 
intentasse, para proteger-se, as medidas pertinentes, ação ordinária, inclusive. 
Da promulgação da vigente Constituição Federal até oferecimento dos Embargos 
decorreram cerca de 9 (nove) meses. Excedido, pois, o prazo de noventa dias, pelo que 
se afigura como exigível o título exeqüendo. 
Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, pronuncio a decadência do direito do 
embargante ao benefício aqui colimado, pelo que julgo extinto o processo com julgamento 
de mérito, dando provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.861- CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: INAMPS E CENTAURO SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA. 
Apelada: TRANSEGUR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
Advogados: DRS. ZENAIDE FRANKLIN E OUTROS E ALOÍSlO BARBOSA DE CARVALHO 

NETO (APTES.)  E  PATRÍCIO DE SOUZA ALMEIDA (APDO.) 
 
EMENTA 

Licitação. Idoneidade financeira. Inviabilidade de recurso administrativo, superada a fase 
de habilitação, para discussão de matéria ligada à fase anterior. Existência de litígios 
trabalhistas e de protestos contra licitante, inclusive com prova de posterior 
adimplemento, não configuram inidoneidade da licitante. 
Apelo provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação nos termos .do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas que Integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 26 de junho de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de apelações do réu - INAMPS e sua 
litisconsorte - CENTAURO SEGURANÇA E SERVIÇOS LIMITADA, visando a reforma da 
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sentença de primeiro grau que julgou procedente a demanda, para anular o julgamento da 
licitação na parte em que proclamou vencedora a apontada litisconsorte, declarando nulos 
os efeitos do contrato firmado entre essa e o instituto réu; determinando, finalmente, a sua 
adjudicação em favor da autora. 
Em suas razões de apelar, sustenta, em síntese, o INPS: 1 - intempestividade do primeiro 
recurso interposto pela autora; 2 - preclusão da oportunidade desta questionar a 
idoneidade da firma vencedora da licitação; 3 - regularidade do processo licitatório, ainda 
porque perfeitamente exeqüível a proposta vencedora. 
Por outro lado, aduz a segunda apelante, que a lei das licitações não traz expressos como 
parâmetros de avaliação de idoneidade financeira: o título protestado ou a reclamação 
trabalhista, esclarecendo, outrossim, o pagamento das rescisões e títulos apontados na 
inicial. 
Com as contra-razões aos recursos oferecidos (fls. 446 verso), subiram os autos, 
tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O Plenário deste Tribunal, julgando o 
Mandado de Segurança nº 009 - CE, deferiu o pedido de eficácia suspensiva a recurso 
interposto em ação cautelar, na qual fora determinada a sustação da licitação e da 
execução do contrato.  Em seu voto, afirma o eminente Juiz Araken Mariz, Relator: 
"A idoneidade da Impetrante é discutida na fase da habilitação das propostas. 
Ultrapassada essa primeira fase, em que se decide sobre a qualificação dos  interessados  
na realização de obra ou serviço, inadmissível se torna a desclassificação da licitante, sob 
o fundamento invocado, face à preclusão administrativa... Os dois fundamentos básicos 
que nortearam a concessão da liminar ora impugnada são insustentáveis. Os títulos 
protestados em janeiro de 1986 foram todos quitados pela Impetrante, como se fez prova 
às fls. 12/14. E a existência de litígio na Justiça do Trabalho, além de não caracterizar a 
inidoneidade da Impetrante, já "foram objeto de acordo (doc. 09) em alguns casos. 
Em caso semelhante com as mesmas partes, também votei, vencido, na AC 3.045 - CE, 
nesta Turma, no sentido de que, apreciada a condição de idoneidade financeira da 
concorrente, na fase de habilitação, já não cabe rediscutir a matéria, mediante recurso 
administrativo. Disse, então: "A apelada, na verdade, busca reabrir questão relativa à 
idoneidade financeira da licitante, depois de encerrada a licitação e superada a etapa 
preliminar de habilitação. 
A preclusão está caracterizada, resultando da regra do Decreto lei 2.300/86, art. 25, 
verbis: 
"Os recursos referentes à fase de habilitação terão efeito suspensivo e só poderão ser 
Interpostos, sob pena de preclusão, antes da abertura dos envelopes contendo as 
propostas". 
Além do mais, o fato de responder a processos na Justiça do Trabalho e de alguns títulos 
indicados para protesto - por sinal já pagos - não significa que a empresa seja inidônea. 
Falta, portanto, o requisito de boa fundamentação, de que deve revestir a cautelar (art. 
798, CPC)" . 
Na oportunidade, os eminentes Juízes José Delgado e Nereu Santos entenderam que 
deveria prevalecer o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 
Creio, com a ressalva do respeito e admiração que tenho pelos ilustres pares, que não é 
esta a questão, e sim a de verificar se poderia a licitante, validamente, reabrir, no âmbito 
administrativo, a discussão sobre a idoneidade financeira da concorrente, apesar de 
operada a preclusão. 
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É claro que poderia postular judicialmente a nulidade da licitação, caso viciada pela 
habilitação de empresa licitante inidônea, mas, caso acolhido o pedido, a conseqüência 
seria a reabertura da licitação. Não se poderia valer da anulação, como pretende, nesta 
ação, para pedir adjudicação do serviço, subvertendo a ordem do procedimento 
administrativo. 
No mais, como acentuou o Juiz Araken Mariz, em síntese perfeita da matéria, a então 
impetrante, hoje apelante, comprovou a superação dos entraves consistentes em 
protestos de títulos e reclamações trabalhistas. 
Aliás, se responder a reclamação trabalhista configurasse inidoneidade de sociedade 
comercial, poucas seriam as firmas em condições de participar de concorrência pública. 
Nesta ação, assim como na ação cautelar a que se reporta o Mandado de Segurança nº 
009, houve sensível demora no processamento da apelação, em razão de expediente 
utilizado pela apelada, e acolhido pelo Juiz, sem base legal, de requerer a paralisação do 
feito, anunciando acordo que o INAMPS diz jamais ter discutido. 
Por essas razões, dou provimento à apelação, para julgar improcedente a demanda, 
invertendo-se o ônus da sucumbência. 
Determino a extração de cópias das peças de fls. 436 a 438 e sua remessa à CI. 
Corregedoria Regional, para apuração de fatos ligados à demora no processamento do 
recurso. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.884 - RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Apelada: MARIA CARMÍRIA SCHELB 
Advogados: DRS. ROGÉRIO TADEU ROMANO E OUTROS (APTE.) E  

MAGNUS AUGUSTO DELGADO (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação cautelar. Pedido de depósito de prestação de financiamento de 
imóvel , pelo Sistema Financeiro da Habitação, enquanto se discute a ocorrência de 
invalidez permanente que enseje indenização do seguro habitacional.  Legitimidade da 
Caixa  Econômica Federal para a causa, na condição de financiadora. A seguradora 
integrará a ação principal, mas não necessariamente a cautelar. Fundamentos e perigo de 
mora que justificam a concessão da medida. 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. Impedido o Juiz José Delgado. 
Custas como de lei. 
Recife, 26 de junho de 1990 
PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício 
LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Cuida-se de apelação cível da r. sentença de 
fls. 52/54, que julgou procedente ação cautelar requerida por MARIA CARMIRIA LIMA 
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SCHELB, para o fim de depositar os valores de suas prestações relativos ao contrato de 
mútuo hipotecário, com o fim de impedir que promovesse a CEF execução contra a 
demandante, enquanto discute esta, na ação principal a quitação do saldo devedor, em 
face de superveniência de invalidez permanente. 
Entendeu o MM. Juiz a quo satisfeitos, na hipótese, os requisitos necessários à 
concessão da cautelar. 
Em sua apelação, sustenta a CEF, em resumo, ilegitimidade passiva para a causa e 
inexistência da fumaça do bom direito, em razão da pré-existência do mal quando da 
assinatura do contrato, como se pode observar da conclusão do laudo emitido, em 
19.02.88. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator) Pretende a apelada, em ação cautelar, 
depositar os valores das prestações de financiamento de imóvel, pelo Sistema Financeiro 
da Habitação, sustando eventual execução, enquanto discute o direito à indenização de 
seguro habitacional, devido à invalidez permanente de que foi acometida onze meses 
após celebrar o contrato. 
Sustenta a CEF, apelante, a sua ilegitimidade para a causa, pois o seguro teria sido 
contratado com a seguradora, que não identifica. 
Ocorre que o seguro habitacional está vinculado ao contrato de financiamento de imóvel 
pelo Sistema Financeiro da Habitação, de tal modo que a cláusula sétima do termo de 
condições particulares para os riscos de morte e de invalidez permanente (fls. 37 a 44) 
estabelecer: 
"A responsabilidade da Seguradora inicia-se no momento em que o segurado assinar com 
o Financiador o instrumento caracterizador da operação". 
Toda a operação se realiza ante o agente financeiro, e está expressamente incluída no 
instrumento do contrato principal. 
É claro que, na ação principal, a seguradora terá que integrar a lide, como litisconsorte 
necessária. Mas não na cautelar em que se postula simplesmente o depósito de 
prestações do financiamento, enquanto se discute a ocorrência, ou não, do evento 
gerador do direito à indenização. 
Rejeito, assim, a preliminar levantada pela apelante. 
No mérito, creio presentes os requisitos da aparência do direito, já que a invalidez 
permanente da autora se deu já na condição de segurada. A existência ou não de doença 
anteriormente, que eliminasse a cobertura do risco, é matéria a ser resolvida na ação 
principal  
Quanto ao perigo de mora, decorre dos prejuízos que a requerente sofreria caso tivesse 
que pagar normalmente as prestações, na pendência da ação de conhecimento e até a 
execução de sentença que Ihe venha a ser favorável, para, depois, ser forçada a propor 
uma outra ação, visando a restituição do indevido. É justamente para obviar esse 
inconveniente que existe a medida cautelar. 
O depósito, rendendo juros e correção monetária, garantirá ambas as partes do resultado 
da demanda principal. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.887 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
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Apelante: B. ANDRADE E CIA. LTDA. 
Apelado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. JAIME PIRES DE MENEZES E OUTROS (APTE.) E  

PAULA MARIA MALTA TEIXEIRA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Anistia comercial. Art. 47 do ADCT. Débito contraído durante o "Plano Cruzado". 
Microempresa. Fato incontroverso. Exclusão da correção monetária. 
Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 

Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação, na forma do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 13 de setembro de 1990. 
RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ  RIDALVO COSTA: "B. Andrade e Cia Ltda" recorreu de sentença que 
julgou improcedente Ação de Consignação em Pagamento, movida contra a Caixa  
Econômica Federal, visando ao pagamento de empréstimo sem a incidência de correção, 
na forma do art. 47 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Ressalta a recorrente que não paira qualquer dúvida sobre seu direito à anistia, visto que 
a própria CEF reconheceu que uma "segunda dívida fora pactuada para extinguir e 
substituir a anterior", fato que caracteriza a novação, que nada mais é do que uma 
renegociação a que se refere o texto constitucional. 
Refuta, ainda, o argumento do MM. Juiz sentenciante de que não teria feito prova de ser 
micro ou pequena empresa, alegando que a CEF não contestara tal afirmação, 
presumindo-se tal tato como verdadeiro. 
Com base em tais fundamentos, pede seja a r. sentença reformada. 
Em resposta ao apelo, a CEF assegura que houve, na verdade, novação, com a quitação 
do débito anterior, e não renegociação, como quer fazer crer a apelante. 
Ademais, aduz descaber a afirmação de que teria deixado o MM. Juiz a quo de apreciar o 
mandamento constitucional, tendo em vista que o mesmo julgou a ação improcedente, 
pelo fato da apelante não atender a dois requisitos exigidos pela Constituição. 
Sustenta também que à CEF não competiria provar a condição de microempresa da 
apelante, pois a esta caberia tal ônus, por ser essa condição fato constitutivo do direito 
pleiteado. Ao final, pugna pelo improvimento do recurso para ser mantida a r. sentença 
em seu todo. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Interpôs a apelante, no próprio termo da 
audiência de instrução e julgamento, agravo da decisão que indeferiu pedido de inquirição 
de uma testemunha, que compareceu ao ato - fls. 43 v. 
A questão está superada, por haver a apelação silenciado a respeito. 
A apelante, qualificada na inicial como microempresa, não teve a sua forma de 
constituição sofrido qualquer contestação. Independia de prova o fato por ser 
incontroverso - art. 334 - III do CPC, c/c o art . 302, parte final. 
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A alegação da CEF de que, tendo ocorrido novação do débito, afastaria a incidência do 
art. 47 do ADCT, improcede. 
A anistia constitucional, no caso, deve ser aplicada não apenas sobre o débito originário, 
objeto de financiamento contraído durante o plano cruzado, mas também nas hipóteses 
em que ocorreram renegociações ou desdobramentos dele. 
A apelante comprovou que o seu débito originou-se no período indicado na Constituição. 
Alegou que estava sem condições de pagar a correção monetária. Pouco importa que 
tenha havido renegociação posterior. Por sua vez, a CEF não fez prova, como Ihe 
competia, de que a apelante teria meios de cumprir a obrigação plena, como estabelece o 
art. 47, III, da CF. Não vale, para tal fim, a certidão de fls. 52, que se refere a imóvel 
registrado em nome de terceiros. 
Com estas considerações, julgo procedente o pedido, em face do depósito realizado na 
ação cautelar apensa, invertendo o ônus da sucumbência. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.888 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: B. ANDRADE E CIA. LTDA. 
Apelado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. JAIME PIRES DE MENEZES E OUTROS (APTE.) E  

PAULA MARIA MALTA TEIXEIRA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Ação Cautelar. Indeferimento por não haver a autora indicado a ação principal a ser 
proposta art. 801- III do CPC  
Requisito preenchido com a indicação da pretensão (anistia do art. 47 do ADCT) e da 
resistência oposta pela CEF. 
Apelação provida . 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento ao recurso, na forma do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 30 de agosto de 1990. 
RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A empresa B. Andrade e Cia. Ltda. "promoveu uma 
cautelar inominada contra a CEF, em 29.12.88, a fim de ser feito o depósito de Cz$ 
162.000,00, referente a um empréstimo contraído durante o "Plano Cruzado", e, a seu 
pensar, beneficiado da anistia do art. 47 do ADCT. 
O MM. Juiz Federal de plantão concedeu a liminar e o depósito foi realizado - fls. 8. 
A CEF contestou o próprio mérito da causa principal. 
O MM. Juiz Federal indeferiu a petição inicial, de acordo com o art. 295 - I do CPC, 
declarando extinto o processo sem exame do mérito, por não haver sido indicada a ação 
principal a ser proposta, nos termos do art. 801 - III do CPC. 
A apelação da autora busca a anulação da sentença por não haver decidido acerca do 
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depósito tempestivamente realizado; pronuncia-se, também, sobre o mérito da causa 
principal. 
Na resposta ao recurso, a apelada requer a manutenção da sentença - fls . 45/50. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Na petição Inicial da ação cautelar a 
autora, ora apelante, não mencionou expressamente a ação principal que iria propor, mas 
indicou a sua pretensão de gozar da anistia prevista no art. 47 do ADCT e a resistência 
oposta pela CEF. 
Entendo haver sido atendida a exigência legal.  Nem sempre a parte, ao mover a cautelar, 
já decidiu qual a ação de mérito que irá mover. Basta demonstrar a existência da lide 
principal. 
No caso, o indeferimento da inicial ocorrera após a concessão da liminar e da apensação 
da Com todo respeito ao MM. Juiz a quo, dou provimento  para que o pedido cautelar seja 
julgado. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 6.359 - CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - CE 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: FRANCISCO DE ALMEIDA CHAVES 
Advogados: DRS. AUGUSTO CÉSAR PEREIRA DA SILVA E OUTRO 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Suprimento de caixa feito pelo sócio. 
I - Os suprimentos de caixa efetuados pelos sócios, desde que restem comprovados a 
origem e o efetivo ingresso dos recursos no patrimônio da pessoa jurídica, devem ser 
considerados como atos lícitos e não geradores de presunção de omissão de receita. 
II - Se a prova pericial realizada na escrita contábil da empresa atesta a regularidade da 
transação, em face dos documentos que a comprovam, não há como o fisco insistir na 
sua posição de presunção de omissão de receita. Outrossim, e simples presunção de 
omissão de receita não gera a obrigação do pagamento do Imposto, por haver 
necessidade de tal fato ficar comprovado. 
III - Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as supra identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto do Relator 
e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 14 de agosto de 1990. 
JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A espécie em julgamento mereceu o seguinte relato 
na douta decisão de primeiro grau. 
1. Francisco de Almeida Chaves qualificado nos autos, promove a presente Ação 
Ordinária contra a UNIÃO FEDERAL alegando, em resumo (a) foi fiscalizada pela Receita 
Federal e ao ensejo do encerramento da ação fiscal foram lavrados dois autos de infração 
apontando-se como infringido o art. 181, do Regulamento do Imposto de Renda de 1980 
resultando do primeiro auto suposto crédito tributário de valor equivalente a 414,18 OTN's 
(contribuição para o PIS - 5% do Imposto de Renda devido, concernente a irregularidades 
apuradas no exercício de 1986, período-base 1985) e do segundo, crédito no valor de 
Cz$ 10.374,81 (dez mil, trezentos e setenta e quatro cruzados e oitenta e um centavos); 
(b) o registro contábil dos suprimentos de caixa (lançamentos impugnados pela 
Fiscalização) foi corretamente efetuado do que faz suficiente comprovação; (c) não há 
falar-se em omissão de receita se há farta comprovação contábil da origem dos 
numerários entregues pela pessoa física à jurídica; (d) apenas um dos lançamentos 
contábeis dos relativos aos suprimentos de caixa foi aceito pela fiscalização nada 
havendo que justifique tal procedimento de vez que os critérios adotados na 
contabilização dos ingressos de numerários foram sempre uniformes; (e) tudo isso 
demonstra o puro arbítrio da ação fiscal pelo que requer sejam declarados nulos os 
lançamentos sob exame e extinto o crédito tributário a eles relativo (fls. 2/13). Com a 
inicial os documentos de fls. 14/90. Deferiu-se o depósito, à ordem do Juízo da cifra 
anotada às fls. 94. Preparo às fls. 92 v. 
2.  Aduziu a Fazenda: (a) constatou-se em ação fiscal legítima e pelo exame da 
documentação contábil fiscal (não por mera presunção) a existência de procedimentos 
que afetaram o resultado do exercício de 1986 (ano-base de 1985) referente à omissão 
de receita, caracterizados por suprimento de caixa, sem comprovação da origem e da 
efetividade da receita; (b) tais procedimentos, por caracterizarem distribuição automática 
de lucro aos sócios, ensejam a tributação na fonte nos moldes referidos no art. 8º, do 
Decreto-Lei nº 2.065/83. Nos autos os documentos de fls. 99/106. 
3.  Réplica às fls. 109. Saneador (fls. 110) determinou a realização de perícia. Laudo às 
fls. 136/139. 
Instadas a dizerem se ainda pretendiam produzir provas, as partes guardaram silêncio 
(fls. 145 v). Assegurou-se à Procuradoria da Fazenda Nacional prazo para manifestar-se 
sobre o laudo e para dizer se ainda pretendia produzir provas em audiência; a Fazenda 
guardou silêncio (fls. 147 e v). É o relatório." 
Por ter sido julgado procedente o pedido, a União Federal apela com o fundamento 
central de que a firma apelada não comprovou, satisfatoriamente, a origem do numerário 
que serviu para suprimento do caixa, pelo que a reforma da sentença se impõe. 
Não houve contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A sentença apelada apreciou a matéria com 
inteira fidelidade à prova e à legislação reguladora dos fatos em discussão. Adoto, como 
razão de decidir, os seus fundamentos, pelo que os transcrevo: 
1.  "A teor da jurisprudência do Colendo Tribunal Federal de Recursos (TFR): 
'Improvada a origem do suprimento contabilizado a título de empréstimo ao principal 
cotista, legítima é a presunção de receita" (AC 56.858 - 6ª T. apud Alberto Tebechranl et 
alii in Regulamento do Imposto de Renda para 1987, Vol. I, pág. 327. Ed. Resenha 
Tributária, São Paulo, 1987). 
2.  Então se tiver sido demonstrada ao longo da instrução a origem dos aportes 
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contabilizados a título de empréstimo da pessoa física à jurídica, não há falar-se em 
legitimidade da presunção de receita. 
3.  É de ver-se, portanto, o que testifica no particular o laudo pericial; destaco as 
respostas neles consignadas aos seguintes quesitos do A. (a Ré nada indagou): 
'Os livros CAIXA e DIÁRIO registram corretamente nas páginas citadas nas alíneas a, b, 
c, d e e, a escrituração de todos os empréstimos feitos pelo titular à empresa. 
'O titular tinha recursos para fazer os empréstimos acima referidos, à vista dos 
documentos que instruem a inicial? 
Resp. "Os documentos acostados à inicial, tais como extratos bancários do BEC e de 
Caderneta de Poupança BEC em nome do titular, apresentam saldos suficientes para o 
saque dos cheques correspondentes aos citados empréstimos". 
4.  Acerca da liquidação dos empréstimos conclui o laudo pela existência dessa 
liquidação, contabilizada regularmente no livro Diário nº 4, e Caixa nº 6, nas datas 
especificadas às fls. 137/139 dos autos. 
5.  Finalmente, à indagação da existência de algum prejuízo para o Fisco (em decorrência 
do tudo o que foi contabilmente comprovado) sublinhou a  Vistora: 
"Para efetivar o pagamento dos empréstimos mencionados, a empresa gerou recursos 
suficientes  para a liquidação das referidas dívidas, e, neste caso, a receita omitida 
(segundo o fisco), nos meses que ocorreram os empréstimos, foi coberta como a receita 
gerada no mês ou nos meses que antecederam a Iiquidação dos mesmos.: Considerando 
que, a apuração do lucro se faz anualmente, e que os fatos em causa foram verificados 
dentro do exercício 1986, ANO-BASE 1985, não houve, para a UNIÃO, prejuízo, pois o 
lucro sobre a receita omitida por época dos empréstimos foi reposto por ocasião o da 
receita gerada para as suas liquidações' . 
6.  As conclusões do laudo não mereceram das partes qualquer crítica (fls. 141 v) . Não 
vejo razão para rejeitá-las, mormente tendo em vista haverem sido respeitadas as normas 
que regulam a realização de perícias contábeis e a circunstância de ser a Vistora 
profissional de reconhecida competência e zelo, que demonstrou ter sabido manter-se à 
margem dos interesses em confronto. 
7.  As conclusões do laudo encasam-se aos elementos  informativos contidos na 
documentação de fls. 22/90; dai porque não se pode ter por legítima presunção de 
receita, se restou sobejamente  demonstrada a origem e correta contabilização dos 
aportes efetuados. 
8.  Não sendo juris et de jure a presunção de que se cuida, e se as provas coligidas 
comprovam as assertivas do Promovente, forçoso declararem-se nulos, como faço, os 
lançamentos questionados e extintos os créditos tributários a eles relativos. 
9.  As  custas antecipadas pelo A. serão ressarcidas monetariamente atualizadas 
(Decreto nº 86.649, de 1981 - art. 2º). Honorários de sucumbência: 10% (dez por cento) 
do crédito tributário em disputa (fls. 12 - item 9) monetariamente corrigidos (os honorários) 
nos moldes previstos no § 2º, do artigo 1º, da Lei nº 6.899, de 1981. 
10.  A União ressarcirá (monetariamente atualizado) a cifra antecipada pelo A. (fls. 127 v) 
para pagamento do Experto.  Deixo de condená-la a pagar honorários do Vistor 
Assistente pelo fato da participação deste último nos trabalhos periciais ter-se limitado à 
aposição da assinatura no termo de compromisso de fls. 127." 
A apelante não conseguiu elidir a prova pericial que demonstra ter havido comprovação 
da origem e da efetiva entrega do numerário à empresa, por parte do sócio. 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 6.368 - PE 
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Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS 
Apelado: ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA 
Advogados: DRS. JÚLIA DE ANDRADE FERRAZ E OUTROS (APTE.) E  

MANOEL RAMIRO DE OLIVEIRA (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Renda mensal vitalícia. Atendimento aos requisitos legais. 
I - Tem direito à renda mensal vitalícia de que trata a Lei nº 6.179/74 o septuagenário que, 
não dispondo de outro rendimento, comprove haver exercido, pelo prazo mínimo de cinco 
anos, atividades ora abrangidas pela previdência social urbana. 
Il - Caso em que o autor fez a prova de atender aos requisitos legais para o benefício, na 
data em que o requereu administrativamente. 
III - 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 a apelação, nos termos do voto do relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife , 23 de agosto de 1990. 
RIDALVO COSTA - Presidente 
ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Cuida-se de apelação cível da sentença que 
julgou procedente a Ação de Concessão de Renda Mensal Vitalícia movida por ANTÔNIO 
JOSÉ DA SILVA, contra o INPS: 
O MM. Juiz Federal a quo assim fundamentou a sentença, ora recorrida: 
"A prova colhida nos autos demonstra que o autor requereu, em 13.10.80, o benefício da 
renda mensal vitalícia, juntando prova da idade exigida e declarações de haver 
desempenhado, por mais de cinco anos, atividades atualmente abrangidas no regime da 
previdência social urbana. 
Também ficou provado que o INPS indeferiu tal pretensão, alegando que não houve 
comprovação do exercício das aludidas atividades. 
Na realidade, as diligências realizadas pelo INPS sobre o assunto não conseguiram 
esclarecê-lo, devidamente, vez que, conforme peças de processo administrativo juntadas 
aos autos, as pessoas indicadas como empregadoras, nas declarações de atividade, por 
motivos diversos, não foram entrevistados pelos sindicantes. 
Em Juízo, a prova testemunhal colhida evidenciou que o autor exerceu atividades ora 
abrangidas pela previdência social urbana, por período muito superior a cinco anos. 
Assim, a denegação do aludido benefício foi indevido. 
Apela o INPS alegando, em. síntese, que: a) o autor não fez prova de haver contribuído 
para os cofres da Previdência Social; b) não ser admitida para o cômputo de tempo de 
serviço prova exclusivamente testemunhal; c) não poder o autor acumular a renda mensal 
pleiteada com o benefício concedido pela previdência social rural. Pede, no final, a 
reforma da sentença. 
Rebate o apelado, em suas contra-razões, ser desnecessária a filiação, como preceitua o 
item II, do art. 63 da CLPS; não se podendo falar em recolhimento, pois decorrente de 
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filiação do trabalhador com o Instituto; não pode o INPS, após conceder o benefício da 
previdência social rural em 1986, pedir a reforma da sentença. 
Subiram os autos a este Egrégio Tribunal e a mim vieram, por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): O autor, como se vê, pleiteia o 
pagamento da renda mensal vitalícia devida aos maiores de 70 (setenta) anos de idade 
nos termos da Lei nº 6.179, de 11.12.74, em face de haver-Ihe sido indeferido 
administrativamente tal benefício, que Ihe seria devido a partir de 13.10.80, data em que o 
requereu por haver completado a idade exigida . 
Entendeu o INPS que, mesmo contando com a idade legal de 70 (setenta) anos, o autor 
não fez prova do exercício de atividade regida pela Previdência Social Urbara pelo prazo 
mínimo de 5 (cinco) anos. 
Na r. sentença apelada em que julgou procedente a ação, o Ilustre Juiz Federal MANOEL 
DE OLIVEIRA ERHARDT ressalta que a prova testemunhal colhida evidenciou que o 
autor exerceu atividades ora abrangidas pela previdência social urbana por período muito 
superior a cinco anos". 
Também restou provado que o ora recorrido, no curso da presente ação, obteve o 
benefício pelo FUNRURAL, a partir de 14.11.86, passando desde então a fruir a renda 
mensal vitalícia. 
A sentença apelada, todavia, assegura ao autor a retroatividade do benefício a partir de 
13 de outubro de 1980, com direito às prestações atrasadas, facultando ao INPS 
"compensar quantias que porventura  tenha pago ao autor, com base em benefício da 
mesma natureza concedido nos termos da legislação previdenciária rural". 
Correta se apresenta a r. sentença, de vez que, mesmo tendo o autor obtido 
administrativamente o benefício pelo FUNRURAL, restou provado na presente ação, 
anteriormente ajuizada, que, ao requerer a renda mensal vitalícia em 13 de outubro de 
1980, o mesmo preenchia todos os requisitos para tanto, previstos na Lei nº 6.179/74. 
Assim, tem direito à percepção do benefício a contar dessa data, com o pagamento das 
parcelas vencidas a cargo do Instituto apelante. 
Face ao exposto, nego provimento à apelação, para confirmar a decisão recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 6.435 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: BENIVALDA MARIA SILVA GOMES 
Advogada: DRª CRISTIANE GOUVEIA DE BARROS 
 
EMENTA 

Previdenciário. Pensão Especial. Dedução da pensão previdenciária. Descabimento. 
I - A pensão especial deve ser paga sem dedução da pensão previdenciária pois a Lei nº 
1711/52 não prevê, nem explícita nem implicitamente, a vedação de tal acúmulo. 
II - As duas pensões têm causas diversas; uma, o recolhimento regular de contribuições 
ao Sistema de Previdência Social, ao longo dos anos, outra, a compensação financeira da 
perda do ente querido por força de acidente de serviço, pelo que se afigura como 
inalterável a sentença. 
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III - Inteligência da Súmula nº 63 - TFR. 
IV - Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes 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 Relator e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 14 de agosto de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: BENIVALDA MARIA SILVA GOMES, em seu nome e 
como representante legal de seus filhos menores impúberes LUCIANO GOMES 
CONSERVA e RAQUEL GOMES CONSERVA, propôs AÇÃO ORDINÁRIA PARA 
REVISÃO DE PENSÕES ESPECIAIS. Afirmam os autores receber pensão especial com 
dedução de pensão previdenciária, em virtude do falecimento do seu cônjuge e genitor, 
agente da Polícia Federal. Opõem-se à dedução da pensão previdenciária, com fulcro no 
art. 242 da Lei nº 1711/52 e Súmula 63 - TFR, em virtude de ter sido o servidor vitimado 
por acidente em serviço. 
A União Federal contestou a ação. Atesta que o art. 242 da Lei nº 1711 foi regulamentado 
pelo art. 2º do Decreto nº 76.954/75, que prevê a dedução da pensão previdenciária. 
Entende que a inocorrência de tal dedução implicaria no percebimento de duas pensões 
integrais. 
Os autores replicaram, argumentando que não é vedado o acúmulo das duas pensões. O 
Ministério Público Federal, se pronunciando devido à participação de incapaz na 
demanda, opinou pela procedência da ação. 
O MM. Juiz monocrático, reconhecendo que a pensão previdenciária é devida face ao 
recolhimento regular de contribuições pelo segurado e a especial, face à reparação 
concedida ao servidor vitimado em serviço, nada impedindo o seu acúmulo, julgou 
procedente a ação. 
A União Federal, reiterando os termos da contestação, apelou da sentença. Apelação 
recebida apenas no efeito devolutivo. Nas contra-razões, os apelados citam o art. 192 da 
Lei nº 1711/52 que afasta a proibição do acúmulo das pensões. Extraída Carta de 
Sentença e desencadeada a execução provisória. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): De fato, como bem demonstraram os 
autores, diversos são os motivos, as causas do pagamento da pensão previdenciária e da 
pensão especial. A pensão previdenciária é devida por ter o segurado contribuído 
regularmente perante a instituição previdenciária. A especial, na forma da lei, é devida por 
ter sido o agente da Polícia Federal vitimado em serviço, vindo a falecer, deixando a sua 
família no desamparo. Uma é tão somente a devolução das quantias recolhidas ao longo 
dos muitos anos em que o profissional prestou serviços e contribuiu para a Previdência. 
A outra tem natureza diversa. Implica em reparação. E uma forma de se compensar, 
financeiramente, o afastamento definitivo e irremediável do agente da Polícia Federal do 
convívio dos seus. O decreto, como norma de hierarquia inferior à lei, não tem força 
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cogente para fixar determinações que aquela, nem ao menos implicitamente, quis fossem 
estabelecidas. 
A Lei nº 1711/52 não estabelece a dedução da pensão previdenciária. Omite-se a 
respeito. Se a men legis fosse no sentido de ser efetuada a dedução, expressamente 
seria demonstrado isto. Mas cala-se. O art. 192 desta mesma Lei nº 1711/52, como frisa o 
apelado, permite o acúmulo, libera de qualquer limitação, de qualquer espécie, as 
pensões civis e militares. 
O magistrado deve interpretar a lei, nos seus estritos limites. Nunca estender os seus 
limites, ao seu livre alvitre, arbitrariamente, até onde o legislador não quis chegar. A lei 
deve ser interpretada como um todo, sem se tirar, nem pôr, não se perdendo de vista o 
seu alcance social e a comunidade à qual é dirigida. 
A pensão previdenciária é a devolução das contribuições pagas ao longo do tempo. A 
pensão especial é recompensa, prevista na lei, para os servidores que, no cumprimento 
de suas funções, sofrem acidentes que o incapacitam ou Ihe tiram a vida. Diversas são as 
causas, diversas as finalidades e motivos por que são pagas as pensões. 
Esta questão tem se revelado de tal modo pacificada que o próprio Tribunal Federal de 
Recursos, em sua Súmula nº 63, afastou a possibilidade de ser deduzida da pensão 
especial, a pensão previdenciária. 
Nego, daí, provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N° 6.438 - PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS 
Apelados: MARIA DAS DORES DUARTE E OUTRO 
Advogados: DRS. JÚLIA DE ANDRADE FERRAZ (APTE.) E  

ROZIDETE FENELON DE BARROS E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Previdenciário. Ação ajuizada contra o INPS. Revelia. Reversão de 
pensão. 
I - Direito adquirido à concessão desse benefício fundado em legislação previdenciária 
vigente à época do falecimento do segurado. 
II - Embora não comprovado documentalmente o vínculo de dependência das autoras em 
relação ao segurado, a revelia do réu, não produzindo prova capaz de elidir a pretensão 
das mesmas, e, ainda, sua omissão em exibir os processos administrativos relativos ao 
pedido de pensão, induzem ao reconhecimento da procedência do pedido exposto na 
inicial. 
III - Apelação improvida . Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 6.438 - PE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Notas Taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de agosto de 1990. 
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RIDALVO COSTA - Presidente 
FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: MARIA DAS DORES DUARTE E AUTA 
FERREIRA HONCI, identificadas nos autos, propuseram ação ordinária contra o 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS, alegando, em síntese, o 
seguinte: 
a) foram companheiras do Sr. Rubem Ariosto Teixeira Leite, falecido em 15.01.74, em 
plena vigência da Lei Federal nº 5.890/74, tendo, as autoras, requerido a concessão do 
revertimento das cotas das pensões pagas aos dependentes habilitados, extintas em 
razão de implemento de idades, pleito que restou indeferido por despacho do Chefe do 
Posto de Manutenção de Pensão, do qual interpuseram recursos, na via administrativa, 
sem lograrem êxito; 
b) o Instituto-réu indeferiu a reversão das quotas de pensão em favor das suplicantes sob 
a alegação de que, à época dos requerimentos, a lei vigente não mais permitia tal 
concessão; 
c) a atitude do INPS, ao aplicar disposições de leis posteriores, prejudicou o direito 
adquirido das autoras. 
Pediram a requisição dos processos administrativos e a procedência da ação, 
reconhecendo-se, em seu favor, o direito à reversão das quotas de pensões extintas, com 
a conseqüente condenação do réu ao pagamento das prestações vencidas e vincendas, 
acrescidas de juros moratórios e correção monetária, e honorários advocatícios. 
O INPS, embora devidamente citado, deixou transcorrer in albis o prazo para oferecer 
contestação. 
Acrescento que o MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Sessão Judiciária de Pernambuco 
julgou procedente a demanda nos termos requeridos na inicial. 
Sucumbente, apela o INPS, alegando que a causa versa sobre direitos indisponíveis, daí 
porque não se aplicar, in casu, os efeitos da revelia. 
Nas suas contra-razões, o apelado suscita preliminar de intempestividade do recurso. 
Dispensável a ouvida do Ministério Público, bem assim a remessa à Revisão. 
Peço inclusão na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Ao contra-arrazoarem o apelo, as 
autoras da ação, ora apeladas, levantaram preliminar de intempestividade do mesmo. 
O art. 322 do CPC preceitua que "contra o revel correrão os prazos independentemente 
de intimação". Pois bem, se a sentença foi proferida no dia 10.04.90, e só em 25.05 do 
mesmo ano a petição do recurso foi apresentada em secretaria, portanto, além do prazo 
em dobro de 30 dias que dispunha o INPS para recorrer, é evidente a extemporaneidade 
do recurso apelatório, concluem as apeladas. 
Penso, todavia, de forma diferente. 
No caso presente, embora fosse dispensada a intimação da realização dos atos 
processuais ao réu-revel, o fato é que a sentença foi publicada no Diário Oficial, em 
25.04.90. 
Acórdão publicado na RJTJESP, vol. 99, pág. 279, entendeu que, se a sentença foi 
publicada na imprensa oficial, desta publicação é que corre para o revel o prazo de 
recurso. 
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Assim, filiando-me a essa corrente jurisprudencial mais benevolente esposada pelo aresto 
citado, tenho como manifestado ad tempus a apelação e desprezo a preliminar argüida. 
É como voto. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Discute-se, nos presentes autos, o 
direito das autoras à reversão das cotas de pensão relativas a outros dependentes, que 
deixaram de receber o benefício. 
A Lei nº 5.890/73, em vigência na época do falecimento do ex-segurado do INPS, Rubem 
Ariosto Teixeira Leite, continha dispositivo nos seguintes termos: 
"Quando o número de dependentes ultrapassar a 5 (cinco), haverá reversão de quota 
individual a se extinguir, sucessivamente, àqueles que a ela tiverem direito, até o último". 
Conforme exposto na inicial da ação, o segurado deixou mais de sete dependentes. 
Ainda segundo informações das autoras postas na peça Vestibular, as suas pretensões 
foram indeferidas por ter o INPS aplicado legislação vigente à época dos requerimentos, 
desconhecendo os seus direitos adquiridos. 
O réu não contestou tais alegações e tampouco apresentou os processos administrativos 
requisitados. 
O ilustre Juiz sentenciante, Dr. Manoel de Oliveira Erhardt, diante de tais circunstâncias, 
sensatamente decidiu assim: 
"Embora não incidam, no caso, os efeitos da revela, é inegável que a omissão do Instituto 
contribuiu para que se reconheça a procedência da argumentação exposta na Inicial. 
Na realidade, o artigo 59, da antiga CLPS, quando o número de dependentes fosse 
superior a cinco, estabelecia a reversão das cotas, sucessivamente, sem qualquer limite. 
Considerando o argumento de que a situação das autoras foi constituída, à luz de tal 
norma, não se pode pretender aplicar critério menos favorável estabelecido na legislação 
posterior." 
Embora não comprovado documentalmente o vínculo de dependência das autoras, em 
relação ao segurado, a revelia do réu, não produzindo prova capaz de elidir a pretensão 
das mesmas e, ainda, sua omissão em exibir os processos administrativos relativos ao 
pedido de pensão, induzem ao reconhecimento da procedência do pedido exposto na 
inicial. 
Por considerar, como já disse, sensatas as conclusões do magistrado a quo, é que nego 
provimento ao recurso apelatório e mantenho na íntegra, a sentença atacada. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 6.567 - CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: AURÉLIO FROTA LEITÃO E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO E OUTROS 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar. Diárias de asilado. Auxílio-invalidez. 
I - A legislação (D.L. nº 957/69), que substituiu a vantagem "Diária de Asilado" por "Auxílio 
Invalidez" para os militares reformados, produziu efeitos de ato administrativo concreto. 
II - A irresignação contra essa modificação há de se tornar presente em Juízo em tempo 
suficiente de não ser alcançada pelo efeito extintivo da prescrição qüinqüenal, haja vista 
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não se tratar de direito consolidado no ordenamento jurídico, reconhecido de plano, onde 
só prescrevem as prestações. 
III - Ação intentada após quase vinte anos de vigência do referido Decreto-Lei. 
IV - Prescrição reconhecida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as supra identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Relator e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei . 
Recife, 14 de agosto de 1990. 
JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: AURÉLIO FROTA LEITÃO E OUTROS propuseram 
Ação Ordinária contra a UNIÃO FEDERAL (MINISTÉRIO DO EXÉRCITO). Atestam ser 
militares reformados por invalidez, pelo que faziam jus à percepção das "diárias de 
asilados" instituídas pela Lei nº 2283, de 1954. Afirmam ter sido prejudicados, em seus 
proventos, por ter sido substituída tal vantagem, com o adventa do Decreto-Lei nº 957/69, 
pelo auxílio-invalidez. Alegam ter sido atingidos em seu direito adquirido. Pleiteiam o 
benefício da justiça gratuita, o que foi deferido. 
A União Federal argüi a prescrição do fundo do direito, por ter sido proposta a ação em 
1989. Quanto ao mérito, diz inexistir prejuízo com a substituição da vantagem anterior, de 
conformidade com o enunciado na Súmula nº 162 - TFR. 
Os autores apresentaram réplica, onde defendem inexistir o fluxo prescricional quando a 
questão envolve direito adquirido e pleiteiam tão-somente o correspondente às diárias de 
asilados não atingidas pelo qüinqüênio legal. 
O MM. Juiz monocrático acolheu a preliminar suscitada pela ré, julgando extinto o feito, 
face à prescrição do fundo de direito. 
Os autores, afirmando que a prescrição só atinge as parcelas vencidas no período 
anterior aos cinco anos antes do ajuizamento do feito, apelam da decisão. Contra-razões 
apresentadas, insistindo na tese da contestação. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A questão examinada se expressa nos 
fatos componentes que sintetizo: 
a) os autores, na condição de militares, foram reformados por invalidez, razão pela qual 
passaram a receber a vantagem intitulada "diárias de asilado": 
b) com o advento do Decreto-Lei nº 957, de 13.10.89, a referida vantagem foi substituída 
por auxílio-invalidez. 
c) em 15.05.89, vinte anos após, ingressaram  em Juízo com a pretensão de 
restabelecimento do pagamento das diárias de asilados, de conformidade com o que Ihes 
foi assegurado por ocasião do ato que decretou as suas reformas. 
Cabe axaminar, primeiramente, se há a ocorrência da prescrição qüinqüenal, por ter sido 
essa matéria argüida pela União Federal, quando apresentou a contestação. 
O Decreto-Lei nº 957/69 impôs uma transformação no pagamento dos proventos 
percebidos pelos autores. Estes, por força do ato administrativo que os reformou, tinham 
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a "diária do asilado" acrescida aos seus proventos. Em face da nova disposição contida 
no supracitado D.L., essa vantagem foi cancelada e, segundo afirmou o legislador, em 
seu lugar passou a ser paga a de "auxílio-invalidez". 
O dispositivo em discussão é o art. 182, do D. L. nº 782 de 04.08.69, com a redação que 
Ihe deu o art. 1º do D. L. 
"O militar que se encontra reformado na data da publicação deste Decreto-Lei e que vinha 
percebendo a "diária de asilado" de que tratava o art. 148, da Lei nº 4.328, de 30 de abril 
de 1964, ora revogada, passará a receber o auxílio-invalidez previsto no presente 
Decreto-Lei, na forma do artigo 141 e seus parágrafos". 
Nenhuma modificação foi introduzida no art. 183, do D. L. nº 782, de 04.08.69, que 
continuou a vigorar com a redação seguinte: 
"Em qualquer hipótese, o militar que, em virtude da aplicação deste Decreto-Lei, venha a 
fazer jus mensalmente, a um total de vencimentos ou proventos inferior ao que vinha 
recebendo terá direito a um complemento igual ao valor da diferença encontrada". 
A controvérsia jurisprudencial surgida a respeito da substituição da "diária de asilado" pelo 
"auxílio-invalidez" deu lugar ao surgimento da Súmula nº 186, do então e Egrégio Tribunal 
Federal de Recursos, do seguinte teor: 
"É legítima a substituição da antiga "diária de asilado", concedida ao militar inativo, pelo 
"auxílio-invalidez", desde que não importe em diminuição total de seus proventos". 
Evidenciado está que houve um ato concreto nascido da lei que transformou a vantagem 
percebida pelos autores desde que foram reformados por outra. O ato em questão se 
tornou conhecido na data em que a lei foi publicada, pois, a partir daí os seus efeitos 
começaram a incidir sobre os proventos dos autores. 
Não se trata, como visto, de prestação de trato sucessivo em decorrência de direito 
consolidado, isto é, reconhecido pelo ordenamento jurídico. O que se pretende alterar é a 
modificação ocorrida que resultou da substituição de uma vantagem por outra. 
Em tal situação, se a ação é proposta após cinco anos do início da produção dos efeitos 
do ato atacado, não há como deixar de reconhecer a incidência da prescrição qüinqüenal 
de toda a pretensão, por ter sido atingido, também o fundo do direito questionado. 
Saliente-se  que a história da jurisprudência revela a existência de dissídio sobre a 
prescrição qüinqüenária disciplinada pelo Decreto nº 20.190/32. Uma primeira corrente se 
formou na defesa de que todo e qualquer direito era alcançado pela prescrição em favor 
da Fazenda Pública. O ilustre Juiz sentenciante registra, nesse sentido, os julgados do 
Excelso Supremo Tribunal Federal que estão publicados nas Revistas Trimestrais de 
Jurisprudência seguintes: 47/439 (RE nº 46.231); 51/708 (RE nº 67.635); 52/484 (RE nº 
67.297) e 61/418 (RE nº 68.447). 
Da mesma forma, fez ver que uma corrente se formou no sentido de que a prescrição 
qüinqüenal só atinge as prestações quando se trata de direito sucessivo cujo 
reconhecimento está posto no ordenamento jurídico. Colacionou, a respeito, os seguintes 
julgados do Colendo Supremo Tribunal: RREEs nºs 53.935 (RTJ 46/44), 60.338 (RTJ 
46/108-11), 61.385 (RTJ 50/639-640), 64.252 (RTJ 53/532-535), 68.080 (RTJ 54/114-121) 
e 62.592 (RTJ 56/167-169). 
Certo é que, hoje, está pacificado, tanto na Excelsa Corte, como nos Tribunais de 
segundo grau, que "nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública 
figura como devedora, somente prescrevem as prestações vencidas antes do qüinqüênio 
anterior à propositura da ação". 
Tem-se, assim, que a prescrição é, na atualidade, aplicada tanto quanto se cuide do 
fundo do direito ou das prestações. A única restrição é que, quando o fundo do direito for 
de natureza consolidada, posto na expressão da lei como vantagem assegurada ao 
sujeito que é seu titular, sem qualquer controvérsia quanto à sua aplicação, a prescrição 
só atinge as prestações. 
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Com tais observações, inclino-me por aceitar os fundamentos e conclusões da sentença, 
reconhecendo extinto o processo com julgamento do mérito, por efeito da prescrição. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 6.613 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: PAULO LIVRAMENTO DO ESPÍRITO SANTO 
Apelado: INPS 
Advogados: DRS. ANA LÚCIA BERNARDO DE A. NASCIMENTO (APTE.) E  

AGENOR ALVES DE QUEIROZ E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Revisão de aposentadoria. Pretensão de enquadramento em classe 
diversa. O simples exercício de função gratiticada não demonstra preencher o servidor os 
requisitos para classificação como Agente Administrativo. Desvio de função inexistente e 
que não daria ensejo ao acolhimento da pretensão. Apelo lmprovido. 
 
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, 4 de setembro de 1990. 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
julgou improcedente a demanda, em ação de rito ordinário visando a revisão de 
aposentadoria, sob alegação de desvio de função. 
Sustenta que trabalhava no Posto de Benefício da Av. Dantas Barreto, exercem 
atribuições de agente administrativo, e não de auxiliar operacional, até que foi designado 
Habilitador Profissional, função na qual se aposentou e também própria de agente 
administrativo. Apesar disso, foi aposentado com a classificação de auxiliar operacional 
de serviços diversos. 
Sem contra-razões, vieram os autos. Dispensei revisão, por se tratar de matéria de direito. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O simples fato de exercer função 
gratificada não prova que o autor estivesse habilitado para a pretendida classificação, até 
porque não há exigência de que o Habilitador Previdenciário seja Agente Administrativo. 
Nesse sentido, esta Turma decidiu, na AC 2906 - CE, de que fui Relator. 
"Administrativo. Enquadramento. I - Impropriedade da ação de rito ordinário para solução 
de conflito de empregado público com a Administração. II - O simples exercício de função 
gratificada ou de cargo em comissão não demonstra preencher o servidor os requisitos 
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para classificação como Técnico de Administração. Apelo improvido". 
Não demonstrou o apelante o preenchimento dos pressupostos e requisitos estabelecidos 
nos artigos 18 e seu parágrafo único do Decreto nº 70.320 e 60 da Lei 3780, para que se 
apreciasse eventual omissão da administração em enquadrá-lo no cargo pretendido. 
Note-se que da Portaria DASP -179, de 03.12.73, cuja cópia foi o próprio recorrente quem 
juntou à inicial, consta como trabalhos típicos da classe dos auxiliares operacionais o 
atendimento de pacientes em área ambulatorial ou hospitalar, tais como os de "colocar 
pacientes em mesa de exame, auxiliar na alimentação e deambulação de pacientes, 
verificar a temperatura e a pulsação e executar banhos de leito", entre outras atribuições, 
que não se restringem, como afirma a peça recursal, à área de cozinha. 
A conclusão a que se chega, da análise da prova dos autos, é de que o apelante sempre 
exerceu funções adequadas à classe de auxiliar operacional. 
E, mesmo que assim não fosse, não poderia, diante de eventual desvio de função, obter a 
revisão de aposentadoria. O que se admitiria, em tal situação, seria o pagamento das 
diferenças de remuneração, no tempo em que se achava em atividade. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 6.682 - AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelado: FELICIANO JOSÉ DE ANDRADE LYRA 
Advogados: DRS. CORNÉLIO ALVES E OUTROS (APTE.) E  

JANN MADELAIDE COSTA GUEDES E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos à execução promovida pela CEF. Legitimidade passiva. 
I - A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal, integrante da 
Administração Pública Federal Indireta, entidade de Direito Privado, cujas operações 
financeiras são realizadas em todo o território nacional. 
II - As filiais não têm personalidade jurídica autônoma, motivo por que quem atua em 
Juízo, no ataque e na defesa, é a Caixa Econômica Federal - CEF, que, no caso, é quem 
arcará com o ônus da sucumbência. 
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, 
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, como de lei. 
Recife , 21 de agosto de 1990. 
JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Feliciano José de Andrade Lyra interpôs Embargos 
de Terceiro contra a Caixa Econômica Federal - CEF, filial / AL. A embargante ingressou 
com Ação Executiva contra a Agropecuária Santa Maria Ltda e Avalistas. Expedida Carta 
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Precatória, a executada nomeou bem à penhora. Insatisfeito, a CEF requereu reforço da 
penhora. Entretanto, o oficial de justiça penhorou bens de propriedade do embargante 
que, embora seja sócio-gerente da executada, alega não ter responsabilidade pela dívida 
cobrada em Juízo. 
Junta conta telefônica da linha cujo direito de uso foi penhorado. A CEF suscita, em 
preliminar, a ilegitimidade passiva da CEF, filial Alagoas, por figurar como exeqüente, a 
CEF, filial Pernambuco. Quanto ao mérito, afirma que não foi comprovado pelo 
embargante que os bens penhorados são de sua propriedade. O embargante falou sobre 
a impugnação, anexando declaração da Companhia Telefônica. 
O MM. Juiz monocrático, entendendo que a CEF / AL e a CEF / PE são, apenas, 
representações de uma mesma pessoa jurídica, afastou a preliminar aventada. 
Verificando que o próprio oficial de justiça menciona ter penhorado bens do embargante, 
e face à comprovação do direito de uso da linha telefônica e à dificuldade de se 
comprovar a propriedade de móveis de uso residencial, julgou procedente a ação. 
A CEF recorreu apenas da decisão a respeito da preliminar. Entende que a execução é 
promovida pela CEF/PE, não podendo a CEF/AL arcar com o ônus da sucumbência. O 
embargante pede a manutenção da sentença chamando a atenção para o fato da matéria 
de mérito ter se tornado preclusa. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Limita-se a apelante a insistir na sua 
ilegitimidade passiva ad causam. Ora, quem promove a execução objeto dos embargos? 
A Caixa Econômica Federal - CEF, uma empresa pública federal, pessoa jurídica de 
Direito Privado. Não interessa o fato desta entidade, para facilitar a sua atuação no âmbito 
nacional, diante das dimensões continentais do País, ter se fracionado em filiais, 
responsáveis por cada Estado da Federação. 
Mas os contratos firmados pelas Gerências Regionais o são em nome da Caixa 
Econômica Federal - CEF, e não em nome da filial da CEF em Pernambuco, ou em 
Alagoas. Os procuradores da citada entidade não representam em Juízo a filial da CEF, 
mas a CEF, como pessoa jurídica única. Não são várias Caixas Econômicas Federais. 
Tal contestação, inclusive, pode ser verificada com o simples exame de instrumento 
procuratório, como por exemplo, o de fls. 22 dos autos. A ação executiva foi proposta pela 
CEF em Pernambuco. A citação foi procedida mediante Carta Precatória. Em Alagoas, a 
mesma CEF, através de seus procuradores que são domiciliados naquele Estado, 
manifesta-se a respeito de alegações da executada acerca de irregularidades que viciam 
a Carta. 
Se a Caixa Econômica Federal é uma pessoa jurídica única, inexistindo autonomia e 
personalidade jurídica própria  por parte das filiais, o pleito da apelante não merece 
acolhida. 
Sustenta em seu favor, ainda, que não pode a filial de Alagoas se responsabilizar pelo 
ônus da sucumbência... etc. Mas se há sucumbente, este será a Caixa Econômica 
Federal, e não, a filial da CEF no Estado de Alagoas. 
Assim, nego provimento à apelação, mantendo a sentença em seu inteiro teor. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 6.720 - PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
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Apelante: AUTO PEÇAS ADOLFO REIS LTDA E OUTROS 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRª MARIA CATARINA B. DE A. VASCONCELOS E OUTROS. 
 
EMENTA 

Processo Civil. Ação Cautelar. Perda do objeto. Perde o objeto a apelação em ação 
cautelar que visa tão somente manter liminar que determinou os depósitos das quantias 
pertinentes à contribuição social, quando é julgada procedente a ação principal 
determinando-se a devolução dos depósitos efetuados. Recurso prejudicado. Decisão 
unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 6.720 - PE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
julgar prejudicado o Apelo, na conformidade do Relatório e Notas Taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de agosto de 1990. 
RIDALVO COSTA - Presidente 
FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: AUTO PEÇAS ADOLFO REIS LTDA., L. 
PRIORI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E ROLIMPEX - COMÉRCIO,  
REPRESENTAÇÕES ROLAMENTOS LTDA., todas identificadas nos autos, promoveram 
Ação Declaratória cumulada com Ação Condenatória de fazer contra a União Federal, 
alegando a inconstitucionalidade da Lei nº 7.689/88 instituidora da contribuição social 
sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada ao financiamento da seguridade social. 
Querem que seja declarada a inexistência da relação jurídica que as obrigue ao 
pagamento da contribuição social criada pela Lei 7.689/88 e a condenação da ré a anular 
o lançamento que foi procedido relativamente à referida contribuição social. 
Entre partes idênticas, foi ajuizada uma ação cautelar, a fim de possibilitar o depósito 
judicial das quantias exigidas pela União Federal, a título de contribuição social, até 
solução final da ação. 
Nos autos da ação cautelar, o MM. Juiz Federal, revendo os despachos de fls. 09 e 13, 
deferiu a liminar às fls. 40. 
Ao final, o Dr. Juiz Federal do 1º grau, julgou improcedente a ação principal, considerando 
constitucional a Lei nº 7.689/88, instituidora da contribuição social sobre o lucro das 
pessoas jurídicas, destinada à seguridade social, e extinguiu, por sentença, o processo 
cautelar, cassando a liminar. 
Inconformadas, as autoras manifestaram recurso de apelação de ambas as sentenças. 
Por força dos recursos, subiram os autos a esta corte, sendo-me conclusos por 
distribuição. 
Peço inclusão na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Relativamente ao meritis da ação 
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principal, apreciando caso semelhante na Apelação em Mandado de Segurança nº 976 - 
AL, em que foi Relator o eminente Juiz Hugo Machado, esta Egrégia Primeira Turma 
decidiu que: 
"É inconstitucional a exigência da contribuição Instituída pela Lei nº 7.689/88, que não 
configura contribuição para a seguridade social, à míngua de Lei complementar que 
estabeleça o âmbito dentro do qual pode o legislador ordinário criar contribuições sociais 
com fundamento no art. 149 da Constituição". 
Sem outras considerações, por desnecessárias, dou provimento ao apelo manifestado 
nos autos principais para, reformando a sentença monocrática, julgar procedente a ação, 
determinando que os depósitos efetuados sejam devolvidos à recorrente. 
Fixo os honorários em 5% (cinco por cento), tendo como teto máximo 2 (dois) salários 
mínimos, posto que, no trabalho realizado, não foi exigido pesquisa que consumisse 
considerável soma de tempo na sua realização. 
Quanto à apelação interposta na medida cautelar, julgo-a prejudicada pela perda do 
objeto, tendo em vista o provimento do recurso manifestado nos autos principais, onde se 
determinou a devolução dos depósitos à recorrente. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 6.867 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: CFP - CIA.  DE FINANCIAMENTO DA PRODUÇÃO 
Apelada: NIVALDO LÚClO E CIA. LTDA. 
Advogados: DRS. JOSÉ DARIO DE AGUIAR FILHO E OUTROS (APTE.) E  

JAIME PIRES DE MENEZES (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Apelação. Sentença de extinção do processo de execução. Pedido de 
extinção da execução, formulado pela exeqüente, em face do cumprimento da obrigação - 
art. 794, I do CPC, entendido como de desistência e, como tal, homologado. 
Sentença que, em tese, poderia desfavorecer o executado, vez que a desistência é 
instituto de direito apenas processual. 
Sem que tenha sido imposta qualquer parcela de  sucumbência ao exeqüente, falta-Ihe 
interesse para recorrer. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
preliminarmente, não conhecer da apelação, nos termos do relatório e voto anexos que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 06 de setembro de 1990. 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A Companhia de Financiamento da Produção 
recorreu da sentença de fls. 216 que homologou a desistência do Processo de Execução 
por titulo extrajudicial, promovido contra "Nivaldo Lúcio & Cia. Ltda." 
Alega a apelante que, através da petição de fls. 215 dos presentes autos, comunicara a 
liquidação do débito pela apelada, requerendo, ao final, que após o pagamento das 
custas complementares, fosse o processo extinto. Diz a recorrente que, julgando 
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contrariamente ao que fora requerido, o Juiz sentenciante homologou a desistência do 
feito, invertendo o ônus da sucumbência, o que, no seu entender, violou o art. 794, inciso 
I, e art. 26 do CPC, além de ferir "situação jurídica concretizada entre as partes, que 
emerge do pagamento efetivado, e da qual subsiste o dever para a apelada de efetivar a 
satisfação da dívida relativa às custas que vierem a ser levantadas, infringindo por essa 
forma o direito adquirido (art. 5º, inc. XXXVI da Constituição Federal), bem como a 
regularidade procedimental que, combinada com a inversão do ônus referente ao 
pagamento de custas, implica em vulneração ao princípio do devido processo legal". 
Sem resposta da  apelada ao recurso, os autos subiram a este eg . Tribunal . 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A recorrente irresignou-se com a sentença 
de fls. 216 que homologou desistência, extinguindo o Processo de Execução, ao invés de 
simplesmente extingui-lo, em virtude da satisfação da obrigação pela empresa ora 
recorrida, na forma do art. 794, I do CPC. 
Entendeu ser-Ihe desfavorável a sentença que determinara o pagamento das custas ex 
lege. 
Diz que, se tivesse havido desistência; esse pagamento competiria a quem desistiu (CPC, 
art. 26). Logo, à exeqüente, ora apelante. 
A petição de fls. 215 requereu extinção do feito, em virtude da satisfação do débito - 
condicionada tão somente ao pagamento pela executada, das "custas processuais 
complementares porventura existentes". 
Acontece que, no âmbito da Justiça Federal, o pagamento das custas é feito conforme o 
disposto na Lei nº 6.032 de 30.04.74 (RCJF), verbis: 
"Art. 10. O pagamento das custas e contribuições devidas nos feitos e nos recursos que 
se processem nos próprios autos efetua-se da forma seguinte: 
I - o autor ou requerente pagará metade das custas é contribuições tabeladas, até 30 
(trinta) dias contados da distribuição do feito, ou, não havendo distribuição, da prolação do 
despacho inicial. 
II - aquele que recorrer da sentença pagará a outra metade das custas, dentro do prazo 
de cinco dias, sob pena de deserção". 
No caso, a exeqüente pagou a primeira metade das custas (Tls. 24v). Como houve 
pagamento do débito (ninguém havia de recorrer), dispensado restaria o pagamento da 
outra metade (RCJF, art. 10, III). 
Não existiam "custas complementares", cumprindo ao MM. Juiz do feito simplesmente 
extinguir a execução. 
Efetivamente houve impropriedade técnica no julgamento, ao homologar "desistência" que 
inexistia, ao invés de simplesmente declarar por sentença a extinção. 
Desistência e extinção do feito com julgamento do mérito são coisas absolutamente 
distintas, inclusive quanto aos efeitos em relação às partes. 
Todavia, materialmente, o que fez a sentença apelada foi deferir a petição de fls. 215, 
extinguindo o processo, já que não poderia homologar desistência não formulada. 
A condenação em "custas" foi absolutamente inócua, visto que nenhuma despesa 
processual era devida ex lege, pelo que a ninguém aproveita nem prejudica. 
Assim, a sentença de extinção, mesmo como formulada não impôs sucumbência, não 
sendo em nenhum ponto desfavorável ou prejudicial à apelante. Ao contrário, em tese, 
poderia desfavorecer ao executado, pois a desistência de processo não impede sua 
renovação, não atingindo a relação jurídica de direito material. 
Ora, um aos pressupostos subjetivos do recurso é o interesse do recorrente. Se este não 
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for agravado pela sentença, é incabível o apelo. 
De acordo com o art. 499 do CPC, somente a parte que for vencida, total ou parcialmente, 
pode interpor recurso. Decisões são indicadas por Humberto Theodoro Júnior no sentido 
de que "só a sucumbência na ação é que justifica o recurso, não a diversidade dos 
fundamentos pelos quais foi essa mesma ação acolhida" (Curso de Direito Processual 
Civil, vol. I, 6ª edição, pág. 600). 
Isto posto, não conheço do apelo, por manifesta falta de interesse da apelante em 
recorrer. Condeno a recorrente nas custas do recurso, aliás já recolhidas. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.035 - PB 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: JOSÉ CLEMENTINO ALVES FILHO E INSTITUTO NACIONAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. ANA CARMEN REZENDE CAVALCANTI E OUTRO E VERÔNICA LEITE 

ALBUQUERQUE DE BRITO E OUTROS 
 
EMENTA 

Previdência Sócia . Reajuste de proventos. Cálculo de liquidação. Índice aplicável. A 
correção monetária incide deste a data em que as diferenças se tornarem devidas. A 
Súmula 71 do TFR não está superada, nem foi revogada. Aplica-se ao reajuste de 
proventos o índice do salário mínimo (art. 76, CLT), e não o salário mínimo da referência. 
Apelo da parte autora provido. 
Apelo da parte ré improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos , relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 7.035 - PB, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento ao apelo da parte autora, negando provimento ao recursos de apelação da 
parte ré, na forma do Relatório e Notas Taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de outubro de 1990. 
RIDALVO COSTA - Presidente 
FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Recorre, José Clementino Alves Filho, 
identificado nos autos, da sentença, homologatória do cálculo de liquidação de fls. 
167/171, porque não atendera ao enunciado da Súmula 71 do extinto TFR, e sim as 
disposições da Lei 6.899/81, e toma por base o salário mínimo de referência. 
O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS igualmente apelou da 
sentença homologatória do cálculo de liquidação, querendo, em suma, que 'o início dos 
cálculos obedeça ao ao período de 01.02.79 até 01.81. 
Recebidos os apelos, subiram os autos. 
Dispensável a ouvida da Procuradoria Regional da República, bem como a remessa à 
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revisão. 
Peço inclusão na Pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A matéria relativa ao termo inicial da 
correção monetária não merece maiores indagações, porque tratada na Súmula 71, do 
extinto TFR, Que não está superada, nem foi revogada. Assenta ela: 
"A correção monetária incide sobre as prestações de benefícios previdenciários em 
atraso" Assim também entende este Egrégio Tribunal Regional Federal, conforme se vê 
das ementas lançadas nas Apelações Cíveis nºs 3.109 - RN, 359 - CE, 562 - CE e 2.200 - 
CE, onde funcionou como Relator o Juiz José Delgado, da 2ª Turma e a Apelação Cível 
nº 4.137, da qual fui relator, onde destaco o seguinte tópico: 
"A correção monetária é contada desde a data em que as diferenças se tornarem devidas 
(Súmula 71 do TFR). 
Dívida de valor..." 
Acrescento, apenas, que a correção monetária deve ser aplicada mês a mês, como 
decidiu o Juiz sentenciante, no despacho de fls. 158. 
Quanto ao índice aplicável ao reajuste do benefício, também já decidiu esta Colenda 
Corte, que o índice aplicado é o salário mínimo, como tal, o previsto no art. 76, da CLT, e 
não o índice do salário mínimo de referência, como se vê do trecho extraído da Apelação 
Cível nº 3.994 - RN, onde fui relator: 
"A questão bem que poderia ter terminado aqui: todavia, o Juiz a quo, por amor ao direito, 
foi além, foi ao fundo da questão e justificou: 
"Ocorre, entretanto, que, quando se debateu nos autos a questão do reajuste dos 
proventos, teve-se em vista a atualização dos proventos e pensões pelo índice de 
reajuste do salário mínimo, ou seja, o salário mínimo tal qual era pago ao trabalhador, nos 
termos do art. 76, da CLT. Se o salário mínimo, tal qual previsto no art. 76 da CLT, 
passou a denominar-se Piso Nacional de Salário, a correção dos proventos deve seguir o 
índice deste e não o índice do salário mínimo de referência." 
O pensamento encontra respaldo nos enunciados dos artigos 1º e 4º do Decreto-Lei 
1.351, de 07.08.87, que instituiu o Piso Nacional de Salário e deu outras providências, e 
na jurisprudência dos nossos colegiados." 
As parcelas vencidas, sobre as quais incide a correção monetária, estão sujeitas à 
prescrição qüinqüenal. 
Com estas considerações, dou provimento ao recurso de apelação da parte autora, 
negando, por conseguinte, o apelo do INSTITUTO NACIONAL PE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL - INPS. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.216 - AL 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - AL 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DE ALAGOAS 
Advogado: DR. GEORGE SARMENTO LINS 
 
EMENTA 
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Administrativo. Policiais federais. Gratificação por operações especiais. Lei nº 7.923/89. 
I - A Gratificação por Operações Especiais (GOE) que tem por fundamento "a integral e 
exclusiva dedicação às atividades do cargo" de policial federal, é espécie do gênero 
"gratificação de dedicação exclusiva" pelo que não foi incorporada pelas remunerações 
constantes nas Tabelas anexas à Lei nº 7.923/89 (MP nº 106/89). 
II - Apelação e remessa improvidas. 
 
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, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 11 de outubro de 1990. 
CASTRO MEIRA - Presidente e Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO 
ESTADO DE ALAGOAS ajuizou ação ordinária contra a UNIÃO FEDERAL, a fim de 
restabelecer o pagamento a seus associados da Gratificação de Operações Especiais, 
cuja percepção está sendo negada com base na Medida Provisória nº 106, de 14 de 
novembro de 1989, ao fundamento de que tal gratificação não fora incorporada aos 
vencimentos nos termos do art. 2º, § 3º desse diploma legal. 
A r. sentença julgou procedente a ação por entender que se trata de gratificação de 
dedicação exclusiva não incorporada aos vencimentos dos policiais federais, sujeitando-
se ao duplo grau de jurisdição. 
Inconformada, apela a ré, argumentando que com a Medida Provisória nº 106, de 
14.11.89, transformada na Lei nº 7.923, de 12.12.89, a remuneração dos servidores 
absorveu a mencionada gratificação. 
Nas contra-razões, argumenta o apelado que os Decretos-Lei nºs 1.714/79 e 2.372/87, os 
quais concederam a Gratificação de Operações Especiais aos seus associados, 
continuam em pleno vigor. 
Subiram os autos a esta Corte. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO  MEIRA (Relator): A r. sentença está assim fundamentada: 
"Creio que a questão pode ser resumida, para uma decisão que, afinal, se impõe, a um 
ponto axial: Teria a Medida Provisória nº 106, de 14 de novembro de 1989, depois 
transformada na Lei 7.923, de 12 de dezembro de 1989, extinto a Gratificação de 
Operações Especiais criada pelo Decreto-Lei nº 1.714, de 21 de dezembro de 1979, 
porque incorporada aos vencimentos pagos, ou fora ela excluída de tal incorporação? 
2 . Creio que a resposta só pode ser negativa. 
3 . Desde a inicial, já o Sindicato que atua em nome dos seus associados, com a 
legitimação anômala que Ihe autoriza o comando do art. 8º, III da Constituição Federal, na 
hipótese prevista no art. 6º do CPC, apontou e transcreveu o disposto no art. 2º, § 3º da 
referida Medida Provisória, verbis: 
"Não serão incorporadas na forma do parágrafo anterior as seguintes vantagens: a 
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gratificação de dedicação exclusiva" (cf. fl. 05). 
4 . Apesar do ingente esforço do douto Procurador da República, com esteio nos 
pareceres emitidos a respeito, não se conseguiu demonstrar que a referida Medida 
Provisória determinava a incorporação onde expressamente dizia o contrário." (fls. 
204/205) 
Argumenta, porém, a União Federal que a Gratificação por Operações Especiais não foi 
nominalmente indicada nas exceções legais, não se podendo incluí-la entre elas a 
pretexto de estar abrangida na expressão "gratificação de dedicação exclusiva". 
Apóia-se a tese da apelante em pronunciamentos administrativos, como o Parecer nº 
363/89, da Secretaria de Recursos Humanos da SEPLAN/PR que, ao responder consulta 
sobre os destinatários da "Gratificação de Dedicação Exclusiva", assim se pronunciou: 
"d) deferimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva, prevista no item VIII do §.3º do 
art. 2º da Medida Provisória nº 106. 
As vantagens enumeradas no mencionado parágrafo continuam a ser concedidas nos 
termos das normas pertinentes, em vigor na data da Medida Provisória. O § 3º do 
mencionado art. 2º não autoriza, por si só, extensão de qualquer vantagem. Até mesmo 
em observância ao princípio da legalidade, consagrada no art. 37 da Constituição, não há 
como deferir-se a Gratificação de Dedicação Exclusiva a categorias de servidores que a 
ela não faziam jus, na data da edição da Medida Provisória nº 106. 
Não a percebe o servidor que, naquela data, estivesse submetido a um regime de tempo 
integral, em virtude de qualquer outra vantagem, incorporada à remuneração, nos termos 
do § 2º, do citado art. 2º, como é o caso, dentre outros, dos policiais, dos sanitaristas e 
dos docentes incluídos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos previsto na lei nº 7.596, de 1987. 
Percebem-na os docentes do magistério dos Territórios. (fls. 188) 
No mesmo diapasão, também conclui o Serviço da Legislação Pessoal do Departamento 
de Polícia Federal: 
"Acontece que dentre as exceções previstas no citado dispositivo, não se encontra 
explicitamente identificada a Gratificação por Operações Especiais (GOE), o que significa 
que foi incorporada a teor do § 2º, do art. 2º mencionado. 
Por outro lado é certo que as gratificações têm que ser nominalmente identificáveis e que 
as leis que dispõem sobre vantagens, mormente aquelas de caráter pecuniário, devem 
ser interpretadas restritivamente, não sendo facultado ao administrador da coisa pública 
outorgar benefícios sem expressa autorização legal." (fls. 160) 
A solução da controvérsia torna indispensável o exame da natureza jurídica da 
Gratificação por Operações Especiais. 
Com muito acerto, assinalou o em. Juiz ORLANDO REBOUÇAS na AC nº 1702 - RN: 
"Pode-se dizer que tal gratificação, denominada Gratificação por Operações Especiais, foi 
concedida em razão das condições anormais em que, no caso, se realiza o serviço, ou 
seja, propter laborem." 
A propósito, leciona o saudoso Hely Lopes Meirelles: 
"Gratificação de Serviço (propter laborem) é aquela que a administração institui para 
recompensar riscos ou ônus decorrentes de trabalhos normais executados em condições 
anormais de perigo ou de encargos para o funcionário, tais como os serviços realizados 
com risco de vida e saúde, ou  prestados fora do expediente, da sede ou das atribuições 
ordinárias do cargo. O que caracteriza essa modalidade de gratificação é sua vinculação 
a um serviço comum, executado em condições excepcionais para o funcionário, ou a uma 
situação normal do serviço mas que acarreta despesas extraordinárias para o servidor." 
(Direito Administrativo Brasileiro, 9ª ed. pág. 398/399). 
A Gratificação por Operações Especiais - GOE foi destinada aos policiais federais "pelas 
peculiaridades de exercício decorrentes da integral e exclusiva dedicação às atividades 
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do cargo e riscos a que estão sujeitos" (Anexo II do Decreto-Lei nº 1.714, de 21.12.79). 
Portanto, em sua essência a Gratificação por Operações Especiais foi instituída para 
compensar as condições específicas do exercício das atividades do policial federal, que o 
torna incompatibilizado para o desempenho de qualquer outra atividade, pública ou 
privada, sujeito ainda a prestação de, no mínimo, 200 (duzentas) horas mensais de 
trabalho. 
Concordo que as exceções legais, como as previstas no § 3º da Lei nº 7.923, de 12.12.89, 
devam ter uma interpretação restritiva. Todavia, isso não implica em reduzir-se a 
aplicação da lei á pura interpretação gramatical. Pergunta-se: qual a razão que teria 
levado o legislador a manter a "Gratificação de Dedicação Exclusiva"? Parece-me que o 
objetivo foi manter o incentivo em determinadas  atividades  públicas de tal modo 
absorventes que impossibilitam o servidor público do exercício de qualquer outra 
atividade. Desse modo, a expressão legal deve ser vista com um gênero de gratificação 
propter laborem o qual abrange todas aquelas gratificações concedidas nesses termos, 
entre as quais se inclui, sem qualquer dúvida, a Gratificação por Operações Especiais, 
instituída em razão "da integral e exclusiva dedicação às atividades do cargo e riscos a 
que estão sujeitos" seus destinatários. 
Data venia, parece-me que afronta à lógica e o senço comum a decidir-se que uma 
gratificação que tem por fundamento a integral e exclusiva dedicação" não possa ser 
considerada "gratificação de dedicação exclusiva" apenas porque o legislador resolveu 
instituí-la utilizando expressão mais adequada à atividade policial que costumeiramente 
faz uso do vocábulo "operação" ou operações. 
Não há reparos à conclusão do ilustre Juiz a quo que mantenho integralmente. 
Isto posto, nego provimento ã apelação e à remessa de ofício. 
É como voto. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Sr. Presidente, a Gratificação de Operações 
Especiais, instituída pelo decreto-lei nº 1.714 de 1979, é uma vantagem típica dos 
integrantes da Polícia Federal. Corresponde à dedicação exclusiva, ao tempo integral e 
ao risco de vida a que essa categoria está sujeita. 
Portanto, pelo fato de ter a denominação específica de Gratificação de Operações 
Especiais, denominação esta que evidencia a sua especificidade e as condições 
especiais exigidas para a sua concessão, na verdade, ela está incluída dentro do conceito 
de dedicação exclusiva e de tempo integral. Assim, quando a referida Medida Provisória 
de 1989, transformada na Lei nº 7.923, decidiu incorporar aos vencimentos dos 
Servidores Públicos as vantagens recebidas, à exceção da Gratificação de Dedicação 
Exclusiva, ela não quis privilegiar apenas uma categoria, como, por exemplo, a dos 
Professores, que percebem essa vantagem com o nome, realmente, de Gratificação de 
Dedicação Exclusiva. Ela quis abranger, também, outras categorias que têm uma 
retribuição própria, específica pela prestação do Serviço Público Federal, em regime de 
dedicação exclusiva, e, ainda mais, mediante outras condições, como aquela a que me 
referi há pouco, ou seja, a do risco de vida. É sabido que a Polícia Federal não tem 
expediente certo para cumprir, devendo sempre estar a postos para o cumprimento de 
sua missão. Na verdade, é uma categoria paramilitar, cujo trabalho, sem dúvida alguma, é 
de regime de tempo integral e dedicação exclusiva. Então, é, por isto, á denominada 
Gratificação de Operações Especiais. 
A lei excluiu da incorporação a vantagem por Dedicação Exclusiva em Tempo Integral. Há 
de concluir-se, obviamente, não havendo outra solução, que eles têm o direito de 
continuarem percebendo a vantagem atribuída à categoria de Policiais Federais, 
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destacada dos vencimentos, que passaram, então, a perceber com a incorporação de 
outras vantagens. Ou seja, trata-se de uma vantagem pessoal pela natureza do serviço 
prestado, assim como vantagem, também individual, é a Gratificação por Tempo de 
Serviço. 
Assim sendo, dentro deste raciocínio, entender-se de se retirar essa gratificação é, por 
outro lado, atentar-se contra o princípio da irredutibilidade de vencimentos, de 
remuneração de servidores públicos, consagrada pela vigente Constituição Federal. 
Deste modo, acompanho o voto de V. Exª, ilustre Relator, negando provimento à apelação 
e à remessa. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Sr. Presidente, entendo ser devida a 
gratificação aos servidores pertencentes à categoria de Agentes de Polícia Federal, em 
função das peculiaridades do exercício decorrente da integral e exclusiva dedicação às 
atividades do cargo e risco a que estão sujeitos. Todos temos a consciência do relevante 
papel desempenhado pelos agentes federais no combate às drogas, na fiscalização das 
fronteiras etc. Não podemos ter uma polícia eficiente sem uma remuneração condigna, e 
bem aparelhada, nos moldes do FBI e da Scotland Yard. 
Com essas breves considerações, acompanho o brilhante voto proferido por V. Exª, 
negando provimento à apelação para manter a sentença. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.343 - PB 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - PB 
Apelante: ESTADO DA PARAÍBA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 
Procuradores: DR. PAULO AMÉRICO DE ANDRADE MAIA E OUTROS (APTE.) 
Advogados: DR. MOISÉS PERGENTINO MADRUGA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Empresa incorporada pelo Estado da Paraíba. Responsabilidade deste 
pelo pagamento de contribuições previdenciárias. Prescrição trintenária de tais 
contribuições, após a Emenda Constitucional nº 08, de 1977. Inscrição regular do débito, 
após procedimento para o qual fora notificada a companhia sucedida. Desnecessidade de 
indicação dos empregados da empresa, no auto de infração. Redução da verba honorária. 
Apelo e remessa oficial parcialmente providos. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento em parte à apelação e à remessa oficial, apenas para reduzir a verba 
honorária, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas que 
integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 29 de outubro de 1990. 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
julgou improcedentes embargos a execução na qual o INSS cobra contribuições 
previdenciárias devidas pela extinta União Companhia Editora. 
Argüi a prescrição do débito, a nulidade da execução, porque não indicado o Estado da 
Paraíba na certidão de dívida ativa, o cerceamento de defesa na esfera administrativa, 
porque não notificada a recorrente das decisões referentes ao auto de infração e a 
nulidade deste, porque não discrimina os empregados da autuada. 
Com contra-razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A prescrição das contribuições 
previdenciárias, após a Emenda Constitucional nº 8/77, é trintenária. É que, se até então 
poder-se-ia conceituar tais contribuições como espécie tributária, depois da definição 
autônoma no texto constitucional já não haveria sentido para tanto. Assim decidiu o Eg. 
Supremo Tribunal Federal, sendo esta também a orientação desta turma expressa em 
acórdãos assim ementados: 
"Processual Civil e Previdenciário. I - Execução Fiscal contra entidade pública: 
adaptações de rito para garantir a ampla defesa. Aproveitamento dos atos processuais 
dos embargos. II - Pessoal temporário do DNOCS sujeita-se aos regimes trabalhistas e 
previdenciário. III - Prescrição trintenária das contribuições previdenciárias após a EC 
8/77. (Apelação Cível nº 2097 - PB, de que fui Relator). 
"... A prescrição começa a correr da constituição definitiva do lançamento e se caracteriza 
pela paralisação do órgão arrecadador em não tomar providências judiciais para a 
cobrança da dívida apurada. É a perda do direito de acionar. Em se tratando de 
contribuições previdenciárias, só se consuma no prazo de 30 (trinta) anos, a contar da 
constituição definitiva do lançamento..." (AC 1031 - PE, Rel . Juiz José Delgado, 2ª. T., 
DPJ...12.10.89, pág. 33). 
Processual Civil. Execução Fiscal. Cumulação Faculdade atribuída ao credor (art. 573, 
CPC). Contribuições previdenciárias: prescrição trintenária após a Emenda Constitucional 
nº 8/77. Incoincidência dos comprovantes de pagamento com o período a que se refere o 
título executivo. Apelo improvido. (AC 1.644 - PE, Rel. Juiz Lázaro Guimarães, 2ª T.,  DPJ 
02.11.89, pág. 36). 
No que diz respeito à responsabilidade do Estado da Paraíba pelos débitos da antiga 
União Companhia Editora, decorre da transformação daquela empresa em órgão sob 
regime especial pelo Decreto Estadual nº 10.745/85. 
Não há necessidade, quando a responsabilidade decorre de disposição legal, de 
indicação do responsável na certidão de dívida ativa (Lei 6.830, art. 40. V). 
A empresa sucedida fora regularmente notificada da autuação (f. 25), não sendo 
necessária a repetição do ato, após a sua incorporação ao Estado da Paraíba. 
A autuação se deu em virtude da ausência das Guias de Recolhimento ao IAPAS, 
referentes aos empregados da União Companhia Editora. Em cada guia, o empregador 
calcula as contribuições pelo total da folha de pagamento do período de contribuição. Não 
há necessidade de arrolar os nomes dos servidores da em remessa, nem os números de 
suas Carteiras Profissionais. 
O único ponto em que merece reformada a sentença é na fixação do percentual de 
honorários advocatícios. Como vencida a Fazenda Pública, aplica-se a regra do parágrafo 
4º do art. 20, CPC. 
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Por essas razões, dou provimento parcial ao apelo e à remessa oficial, apenas para 
reduzir a verba honorária a 5% do valor da execução, mantida, quanto ao mais, a 
sentença. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.421- PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelantes: BANORTE BANCO DE INVESTIMENTO S. A. E OUTRO 
Apelado: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. MURILO HUMBERTO DE BARROS GUIMARÃES E OUTRO 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de operações de crédito. Isenção e alíquota zero. Cooperativa. 
I - A sociedade cooperativa devidamente constituída e registrada nos órgãos competentes 
não perderá sua personalidade jurídica enquanto não for dissolvida. 
II - As operações de crédito em que figura sociedade cooperativa como tomadora não 
estão sujeitas ao IOC, inclusive as do tipo singular, constituída de pessoas jurídicas, 
anteriormente à Lei nº 5.764/71, devidamente registrada nos órgãos competentes 
(Decreto-Lei nº 914/69, art. 2ª, I; Decreto-Lei nº 1783/80 ,e Resolução CMN/BACEN 
619/80, Seção 8). 
III - 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 invertendo-se o ônus  da sucumbência, nos termos do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 18 de outubro de 1990. 
CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: BANORTE BANCO DE INVESTIMENTO S.A. e 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E ÁLCOOL DE PERNAMBUCO 
LTDA, interpõem Ação Ordinária de nulidade de lançamento fiscal, contra a UNIÃO 
FEDERAL, pelo fato de ter sido o primeiro autor intimado pela Fazenda Nacional para 
recolher o valor de Cr$ 69.521.366,77 (sessenta e nove milhões, quinhentos e vinte e um 
mil, trezentos e sessenta e seis cruzeiros e setenta e sete centavos) acrescido de juros, 
correção monetária e multa, importância esta referente ao imposto sobre operações de 
crédito - IOC, decorrente de operações firmadas com a segunda autora, Cooperativa dos 
Produtores de Açúcar e do Álcool de Pernambuco Ltda, uma vez que esta última autora 
não estaria habilitada como cooperativa, conforme a Lei nº 5.764/71. Todavia, segundo os 
promoventes, isso não procede, uma vez que a 2ª autora encontra-se legalmente 
constituída desde 1940, submetida, inclusive, ao Decreto-Lei 1.836/39 que admitia o 
ingresso de pessoas jurídicas no quadro social das cooperativas, e que nos termos do 
artigo 6º, I da Lei 5.764/71, as cooperativas singulares permitem a admissão de pessoas 
jurídicas que tenham por objeto atividades econômicas iguais os correlatas às das 
pessoas físicas. Outrossim, a 2ª requerente, nos termos do artigo 114 da supracitada Lei, 
reformulou seus estatutos, encaminhando-os ao INCRA, que, se por sua vez não se 
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manifestou no prazo legal, é de se concluir pela sua implícita aprovação, estando assim 
regular a sua situação perante o INCRA, Junta Comercial e a Organização das 
Cooperativas do Estado de Pernambuco que se os atos constitutivos da 2ª autora 
precedem em 30 anos a data da vigência da referida Lei, pretender-se pensar de outra 
forma significaria desrespeitar o princípio constitucional do direito adquirido, do ato 
jurídico perfeito e da coisa julgada. Assim, requerem a procedência da ação, com a 
declaração da não obrigação dos autores ao pagamento do imposto sobre operações de 
crédito. 
O MM Juiz Federal Dr. PETRUClO FERREIRA DA SILVA, hoje integrante desta Egrégia 
Corte, julgou improcedente a ação fixando os honorários advocatícios em Cr$ 500,00 
(quinhentos cruzeiros). 
Apelam os autores, inclusive ratificando o pedido inicial, para que seja dado provimento 
ao recurso. 
Contra-razões às fls. 598/611. 
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento da apelação. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA. (Relator): BANORTE  - BANCO DE INVESTIMENTO 
S. A e COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E ÁLCOOL DE 
PERNAMBUCO LTDA ajuizaram ação ordinária de nulidade de lançamento fiscal contra a 
União Federal em relação ao imposto sobre operações de crédito - IOC por não haver a 
instituição financeira descontado e recoIhido o tributo sobre contratos firmados pela 
Cooperativa por não achar-se habilitada na forma da Lei nº 5.764l71. Funda-se a 
cobrança na falta de acolhimento do pedido de adaptação dos estatutos àquela lei, por 
não enquadrar-se no tipo de sociedade por ela regido, eis que não permitiria a 
constituição de cooperativas de que participem pessoas jurídicas. 
Em suma, sustenta a União Federal que as sociedades cooperativas, como a que se faz 
presente nos autos, que não procederam a adaptação de seus estatutos no prazo do art. 
114 da Lei nº 5.764/71 perderam a personalidade jurídica como sociedades cooperativas, 
pouco importando o ano em que foram constituídas. 
A ação foi julgada improcedente pelo eminente Juiz Federal da 2ª Vara Dr. PETRUCIO 
FERREIRA, hoje ilustre integrante deste Tribunal, por não estar provada nos autos a 
qualificação da segunda requerente como sociedade cooperativa, nos termos da Lei nº 
5.764/71. Na oportunidade, alegou não poder pronunciar- se sobre a qualificação jurídica 
desta, à míngua de postulação específica, razão por que o pronunciamento judicial 
importaria em decisão ultra ou extra petita. 
Entendo que a matéria deve ser analisada sob outro enfoque, como bem assinala o 
eminente Procurador da República Dr. Carlos Fonseca: 
"Parece que a questão melhor teria sido tratada se colocada em diferentes termos. Dúvida 
não há que o núcleo do pedido é a anulação do lançamento fiscal, sob o fundamento de 
ser indevido o imposto cobrado. Sustenta-se incidir a exoneração legal, que beneficia a 
sociedade cooperativa. Então, saber se a segunda Autora, ora apelante, é ou não 
cooperativa representa uma controvérsia contida no próprio pedido. E uma faceta deste. 
Não há, portanto, como o julgador, no caso vertente, eximir-se de ferir (ou pronunciar-se 
sobre) a matéria, que se apresenta como fundamento do pedido. A aludida controvérsia é 
questão prejudicial. 
E a parte não está obrigada a requerer o exame específico, para ver decidida, de questão 
prejudicial levantada como pressuposto necessário para o julgamento da lide. Se há 
pedido específico, faz coisa julgada a resolução da questão (CPC, artigos 469 - III e 470) 
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Mas uma coisa é a resolução de uma questão incidente com força de coisa julgada e 
outra coisa é a mesma resolução em termos de motivos determinantes do alcance da 
parte dispositiva da sentença, sem eficácia de definitividade. 
10. Dando seqüência ao tópico em debate, não há negar que a Cooperativa dos 
Produtores de Açúcar e ÁIcool de Pernambuco Limitada tem os seus atos constitutivos 
devidamente registrados nos órgãos competentes, no INCRA, na OCEPE (órgão local) e 
na Junta Comercial, conforme fazem provas as folhas 131 a 138. Tais registros oferecem-
Ihe condições jurídicas de funcionamento. 
11. Isso é o bastante para atribuir à Sociedade personalidade jurídica e qualificação de 
cooperativa. Essa qualificação subsistirá sempre, a menos que a Cooperativa seja 
dissolvida voluntária ou compulsoriamente (Lei 5.764, artigos 63 e 64). De lembrar que 
nem mesmo a alteração da forma jurídica da cooperativa e o cancelamento da 
autorização administrativa para funcionar, aqui tomados por exemplos, representam 
formas automáticas de extinção ou dissolução. 
12 . A Cooperativa-autora, no caso, tem existência legal. A falta de registro no INCRA de 
alteração estatutária, que Ihe não afeta a essência, não afasta aquela personalidade 
jurídica. 
13. Reconhecido tal pressuposto, conclui-se que a segunda Apelante não está sujeita ao 
pagamento do imposto lançado, seja quanto às operações alcançadas pela isenção de 
que trata o art. 2º do Decreto-lei nº 914/69, ou seja quanto às operações realizadas na 
vigência do regulamento do Decreto-lei nº 1.783/80 (Resolução CMN/BACEN nº 619/80, 
seção 6)." (fls. 618/620). 
A autuação abrange operações de crédito do período de 05.02.79 a 27.05.82. Observo 
que nesse período o imposto sobre operações de crédito foi regido por dois diplomas 
legais. O Decreto-Lei nº 814/69 e o Decreto-Lei nº 1.783/80. O primeiro estabelecia 
isenções de modo incondicional para as sociedades cooperativas, enquanto o segundo 
deixou a matéria para o  regulamento. 
Embora o Decreto-Lei nº 1.783/80 seja datado de 22.04.80 e preveja sua entrada em 
vigor na data de sua publicação, forçoso é reconhecer-se que, em relação aos 
dispositivos revogados de isenção e que estabeleceram majoração de alíquotas na 
verdade só vieram a entrar em vigor no início do ano seguinte, 1981, em razão da regra 
insculpida no art. 104, III do Código Tributário Nacional,  in verbis: 
"Art. 104 - Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a 
sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a 
renda: ................ 
III. que extinguem  ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais 
favorável ao contribuinte, e observado o disposto no art. 178." 
Portanto, no período da autuação, as operações de crédito realizadas pela segunda 
apelante até 1980 estavam isentas do Imposto exigido, pois a lei tributária de regência 
era, inclusive, anterior à Lei nº 5.764, de 16.12.71, que veio a estabelecer nova disciplina 
jurídica para as sociedades cooperativas. 
Remanesceria dúvida apenas em relação aos fatos geradores ocorridos na vigência do 
novo regime jurídico tributário advindo com o Decreto-Lei nº 1.783/80, regulamentado pela 
Resolução nº 619/80, do Conselho Monetário Nacional, nestes termos: 
"Seção 6 - Operações Não Tributáveis 
"I - A alíquota é nihil nas seguintes operações: 
a) em que figurem como tomadoras de crédito as cooperativas." 
"3º. Para efeito de reconhecimento da aplicabilidade da alíquota nihil, nos casos aludidos 
no item I, cabe às instituições financeiras ou seguradoras, no ato de realização das 
operações: 
a) no caso da alínea a, exigir a apresentação de documento que comprove o registro da 
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tomadora do crédito nos órgãos competentes previstos na Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971"." 
Em conseqüência, em se tratando de cooperativa o reconhecimento da operação como 
não tributável ficou na dependência de comprovação do registro nos órgãos competentes. 
Consta nos autos o registro da Cooperativa na Junta Comercial do Estado de 
Pernambuco, havendo prova também de que requereu a alteração dos seus estatutos 
para adaptá-los à nova lei junto ao INCRA, sendo esse pedido protocolado em 18.11.74, 
como se vê às fls. 83 e 102, dentro do prazo de 36 meses previsto no art. 114 da Lei nº 
5.764/71. 
A dúvida quanto à regularidade da segunda apelante por associar pessoas jurídicas deve-
se à redação do art. 6º, I que considera cooperativas singulares "as constituídas pelo 
número mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a 
admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas 
atividades econômicas das pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem fins lucrativos". 
O órgão competente, o INCRA, é explícito em reconhecer a condição de regularidade, 
como se Iê na certidão de fls. 113, datada de 26.03.77: 
"Certificamos que a COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E ÁLCOOL DE 
PERNAMBUCO LIMITADA se encontra devidamente registrada neste Instituto sob o nº 
1.972, e que vem cumprindo regularmente o que determina o § 2º do Art. 92 da Lei 
5764/71." 
Além disso, o dispositivo supra não proíbe, mas permite, embora excepcionalmente a 
admissão de pessoas jurídicas. Não há proibição, mas permissão que é reiterada no § 2º 
do art. 29 ao proclamar: 
"Poderão ingressar nas cooperativas de pesca e nas constituídas por produtores rurais ou 
extrativistas, as pessoas jurídicas que pratiquem as mesmas atividades econômicas das 
pessoas físicas associadas." 
Daí a feliz interpretação do ilustre Professor Waldírio Bulgarelli, no parecer constante nos 
autos, segundo o qual "o correto entendimento resulta claro, prima facie, já que se 
admitem as pessoas jurídicas que exercem a mesma atividade econômica das pessoas 
físicas que integram a cooperativa, e veda-se o ingresso dos que exerçam a mesma 
atividade da cooperativa. Portanto, aceita-se nas cooperativas de produtores rurais as 
pessoas jurídicas produtoras e inadmite-se as pessoas jurídicas que comprem produtos 
rurais para revender. A ênfase é para o produtor não para o comerciante. 
Ora, tratando-se como afirma a Consulente, os seus cooperados de produtores de açúcar 
e de álcool, certamente que está, por este aspecto, perfeitamente ajustada aos ditames 
doutrinários e legais do cooperativismo." (fls. 560/561). 
Mais adiante, depois de fazer a distinção entre as pessoas jurídicas que são admitidas, 
das que são rejeitadas e das que são toleradas, conclui: 
"Vê-se, pois, que nem o art. 6º, Inciso I, da Lei 5764/71, nem qualquer outro dispositivo 
dessa lei, veda o funcionamento de cooperativas em que pessoas jurídicas que exerçam 
a mesma atividade das pessoas físicas associadas, integrem o seu quadro associativo; 
pelo contrário o ordenamento é expresso em admitir essa situação." (fls. 562) 
Por fim, relembro o argumento do ilustre Procurador da República Dr. Carlos Fonseca 
segundo o qual a personalidade jurídica obtida com o registro dos atos constitutivos nos 
órgãos competentes subsistirá sempre até a dissolução da entidade. 
Com essas considerações, dou provimento à apelação para reformar a sentença e julgar 
procedente a ação, invertendo-se os ônus da sucumbência. 
É como voto. 
 

VOTO 
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O SENHOR ,JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Sr.  Presidente, o muito bem fundamentado 
voto de V.  Exª examinou percucientemente a matéria, chegando à conclusão, com base 
nas provas dos autos, de que a apelante trata-se de uma cooperativa regularmente 
constituída, inclusive registrada na Junta Comercial, que é o ato que dá personalidade 
jurídica às empresas em geral. O fato de ela ainda não ter obtido o seu registro junto ao 
INCRA não Ihe retira a condição de pessoa jurídica, que é o bastante para que ela fizesse 
jus à isenção do Imposto sobre Operações de Crédito no período mencionado. 
Dentro desses termos, acompanho V. Exª, eminente Relator. 
 
ADITAMENTO AO VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Quero apenas, para completar, acrescentar 
que a permissão para o ingresso de pessoas jurídicas é ressaltada nos autos em função 
da proibição para a atividade sucro-alcooleira, no sentido de que as usinas sejam 
constituídas por outra forma que não a de pessoas jurídicas. 
Por isso, há possibilidade de permissão legal para que essas pessoas jurídicas possam 
se constituir em cooperativas, como de fato se constituíram, pois foram devidamente 
registradas na Junta Comercial e o próprio INCRA não alegou nada em contrário. A Lei nº 
5764 tem dispositivo expresso no sentido de que a falta de manifestação do INCRA 
importa na aceitação. Trata-se da regra do Direito Canônico: "Quem cala, consente." 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.423 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: CIA. GERAL DE MELHORAMENTOS EM PERNAMBUCO 
Apelado: IAPAS 
Advogados: DRS. EDUARDO JOSÉ PINTO DE CAMPOS (APTE.) E  

VANDRAGÉSILO NEVES PEREIRA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Contribuição para o FUNRURAL. Adquirente de cana-de-açúcar responsável 
por substituição do produtor rural. Não inclusão do frete na base de cálculo da 
contribuição. Apelo provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas que integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 16 de outubro de 1990. 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença do MM. 
Juiz Federal da 5ª Vara de Pernambuco, Dr. Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, 
que julgou improcedente ação declaratória na qual pede o reconhecimento da não 
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incidência da contribuição do FUNRURAL sobre a parcela correspondente ao frete pago 
pelo transporte da cana-de-açúcar. 
Alega que o frete da mercadoria adquirida do fornecedor, não se confunde com o valor 
comercial da mesma, inexistindo identidade com a hipótese de inclusão do ICM no cálculo 
da referida contribuição. 
Sem contra-razões, vieram os autos, tocando-me a distribuição. Dispensei revisão, por se 
tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A contribuição para o FUNRURAL, 
paga pela indústria do açúcar e do álcool, em substituição ao produtor rural, tem como 
base de cálculo o valor comercial da cana-de-açúcar. 
Dispõe o art. 15 da Lei Complementar nº 11/71, que os recursos para o custeio do 
Programa de Assistência ao Trabalhador Rural provirão da contribuição de 2% devida 
pelo produtor sobre o valor comercial dos produtos rurais e recolhida pelo adquirente ou 
produtor, neste último caso quando ele próprio industrializar seus produtos. 
É preciso ficar bem claro, portanto, que, no caso, incide a regra do art. 121, parágrafo 
único, inciso II, do Código Tributário Nacional, que os doutrinadores denominam 
responsabilidade por substituição, ou responsabilidade colateral. (1). 
A base de cálculo só poderia ser, desse modo, o valor da mercadoria fornecida pelo 
produtor, no momento mesmo da  comercialização, sem incluir os custos com o transporte 
para a usina, pois aí já se inicia uma outra etapa no processo econômico da cana-de-
açúcar, agora como matéria-prima a ser transformada no álcool ou no açúcar. 
O frete compõe o preço da cana, nos cálculos do Instituto do Açúcar e do Álcool, por uma 
questão meramente metodológica, tendo em vista a política de industrialização e 
comercialização dos produtos finais. 
Já o FUNRURAL tem a ver com o produto primário, excluído qualquer fator a ele 
estranho. 
Além do voto do Ministro William Patterson, transcrito pela apelante, reporto-me a 
acórdão da lavra do Ministro José Dantas, especialmente ao trecho no qual acentua, com 
a costumeira precisão e propriedade, in verbis: 
"... as invocadas normas, sobre estabelecerem a base de cálculo da contribuição, 
obviamente o fazem teoricamente, pelo que não bastam em precisar o valor do produto 
rural mandado considerar. Daí que quando se trate de produto rural cujo preço é 
oficialmente prefixado, como é o da cana-de-açúcar, e, mais, quando essa prefixação 
oficial varia em função da industrialização a que se destine o produto rural, é evidente que 
a procurada base de cálculo da contribuição previdenciária se regule por essas variações, 
sob pena de exorbitar a legitimidade de sua incidência sobre o valor do produto rural 
considerado". 
Bem diferente, ao contrário, data venia, do afirmado pelo ilustre Juiz Federal sentenciante, 
é a situação relativa à inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias na base de 
cálculo do FUNRURAL. 
É que aquele imposto se agrega ao valor de comercialização da cana-de-açúcar, tendo a 
ver com o produto primário em si, e não com a etapa posterior da industrialização. 
Concluo, portanto, na linha dos precedentes do antigo Tribunal Federal de Recursos, pela 
não inclusão do frete na base de cálculo do FUNRURAL cobrado do adquirente de cana-
de-açúcar. 
Por essas razões, dou provimento ao apelo, para julgar procedente o pedido, com 
inversão do ônus da sucumbência (como a autarquia ré está isenta de custas, apenas 
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reembolsará as despesas antecipadas). 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.479 - CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: FINOBRASA DO MARANHÃO S/A 
Apelado: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. SCHUBERT DE FARIAS MACHADO E OUTRO 
 
EMENTA 

Tributário. Isenção. AFRMM. Programa BEFIEX. 
I - A aprovação de proposta de Programa BEFIEX que assegura a isenção dos impostos 
de importação, IPI e AFRMM tem efeito meramente declaratório. Desse modo, as 
importações previstas processadas com suspensão do pagamento dessas exações após  
a apresentação da proposta, mas antes da sua aprovação, são alcançadas pelo benefício 
fiscal. 
II - Reconhecidas as isenções do imposto de importação e do IPI, carece de  fundamento 
a recusa da União Federal em fazê-lo quanto ao AFRMM, já que a exclusão tem o mesmo 
fundamento legal. 
III - Interpretação do art. 62, § 2º do  Decreto nº 96760/88. 
IV - 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, 25 de outubro de 1990. 
CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: FINOBRASA DO MARANHÃO S.A. ajuizou Ação 
Ordinária contra a UNIÃO FEDERAL alegando que em agosto de 1988 apresentou ao 
então Ministério da Indústria e Comércio, proposta de Programa Especial de Exportação, 
proposta essa aprovada, firmado o termo de compromisso nº 494/89 em 13.01.89, e 
expedido o certificado SDI/ BEFIEX com igual número. Ocorre porém, que o Conselho 
Diretor do Fundo da Marinha Mercante reclama-Ihe o imediato recolhimento do adicional 
ao Frete para Renovação da Marinha Mercante por considerar carente de amparo legal a 
suspensão do pagamento do AFRMM concedida anteriormente à emissão do certificado. 
Assim, requer seja-Ihe reconhecido o direito à isenção do adicional ao Frete para 
Renovação da Marinha Mercante, que está sendo cobrado ao promovente, bem como 
seja determinado que a promovida se abstenha de insistir na referida cobrança. 
O MM Juiz Federal a quo julgou improcedente a ação por serem as importações 
realizadas a destempo, sem a cobertura do programa e tampouco aconteceu a 
antecipação dos benefícios fiscais. Acrescenta que o Decreto-Lei nº 1219/?2, além de não 
favorecer a autora, foi expressamente revogada pelo Decreto-Lei nº 2.433/88 (art. 32), 
antes da apresentação da Proposta. 
Quanto à antecipação tratada no art. 62, § 2º, do Decreto 96.760/88 não dá fundamento à 
pretensão da exordial, permitindo-se apenas ultrapassar-se em um ano, compensando-se 
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no seguinte, a cota de importação de "1/3" (um terço) do valor Iíquido da exportação, no 
mesmo período, de produtos vinculados ao Programa BEFIEX (caput)". 
Recorre a autora, afirmando que a aludida dispensa do Adicional ao Frete para 
Renovação da Marinha Mercante é uma decorrência da isenção ao imposto de 
importação e do IPI, no caso reconhecida pelas autoridades da Receita Federal, 
requerendo a reforma da sentença pela procedência da ação, invertendo-se o ônus da 
sucumbência. 
Não houve contra-razões. 
Paute sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Sob a alegação de achar-se ao abrigo das 
disposições do Decreto-Lei nº 2.433, de 19.05.88, promoveu a autora, ora apelante, a 
presente ação para o fim de ser reconhecido seu direito à isenção do Adicional de Frete 
para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM que Ihe está sendo exigido sob o 
fundamento de que a suspensão do pagamento do tributo somente estaria autorizada a 
partir de 13.01.89, termo a quo do Programa BEFIEX, conforme certificado subscrito pelo 
Secretário Especial de Desenvolvimento Industrial. 
A União Federal invocou dois fundamentos para a cobrança: 
a) o art . 111, II do CTN, segundo a qual a outorga de Isenção interpreta-se literalmente, 
pelo que "não se pode albergar no comando isentivo fatos geradores ocorridos antes da 
outorga efetiva dessa dádiva fiscal, sem a existência de lei assim dispondo"; 
b) o art. 179, também do CTN, de cuja aplicação resultaria que a isenção só se 
incorporaria ao patrimônio jurídico do favorecido após o despacho da autoridade. 
O eminente Juiz a quo, embora reconhecendo ter o despacho administrativo efeito 
declaratório, concluiu que as operações realizadas antes de 13.01.89 estavam sujeitas 
aos impostos e ao AFRMNl, pois ocorridas fora do período de vigência da isenção. 
Na verdade, o ato da autoridade administrativa, no caso, tem inegável caráter 
declaratório, como vem reconhecendo a doutrina. 
Depois de assentar que as isenções decorrem do princípio da legalidade, escreveu José 
Souto Maior Borges: 
"Terá, diante do exposto, eficácia meramente declaratória, e não constitutiva, o ato 
administrativo que reconheça a existência de certos pressupostos de fato a cuja 
acorrência a lei condiciona o gozo da isenção. 
Ocorrida a hipótese de incidência abstratamente prevista na norma, o fato ou conjunto de 
fatores concretos realizados estão isentos, sem necessidade de mais nada. 
Em princípio, falta competência constitucional ao Executivo para instituir isenções de 
impostos. A necessidade de verificações, que procedem à expedição do ato 
administrativo de reconhecimento da existência dos requisitos para o deferimento da 
isenção, liga-se às exigências de controle fiscal, a fim de que o regime legal das isenções 
não seja fraudado na sua execução; prende-se à necessidade de que, na prática, a 
inexistência de informações, p. ex., possibilite o gozo indevido das isenções, como 
sucederá se os efeitos da mesma se prolongarem além dos prazos legalmente prefixados, 
ou desaparecidos os pressupostos de fato para a concessão do benefício, ou, ainda, 
havendo perdido, o sujeito isento, os chamados requisitos de legitimação para a isenção 
etc." (Isenções Tributárias, 2ª ed., p. 33/34). 
Em outra passagem ao analisar o art. 175, I do Código Tributário Nacional, depois de 
invocar ensinamento do Amílcar Araújo Falcão, enfatiza: 
"Pode-se afirmar que, determinando à pessoa iserita a prática de prestações acessórias, 
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a lei objetiva comprovar a existência das condições de legitimação ,à isenção. 
Submeter o gozo da isenção a prévio reconhecimento administrativo dos pressupostos de 
legitimação importa apenas estabelecer um requisito de eficácia, uma conditio iuris, sem 
qualquer conteúdo negocial e destinada apenas à constatação, verificação ou declaração 
do direito respectivo, isto é, à sua atualização. 
O normal efeito liberatório que a isenção produz - obtempera SAINZ DE BUJANDA - atua 
ope legis, independendo de comprovação administrativa para direito ao desfrute. Todavia, 
sucede que, às vezes, os beneficiários de isenções subjetivas devem pedir e obter dos 
órgãos de gestão tributária declaração favorável ao gozo da isenção. 
As isenções objetivas, posto não necessitem de uma prévia declaração administrativa de 
reconhecimento, não impedem, por seu turno, a exigência legal, em cada caso, de 
declaração dos interessados ao fisco, para fins de controle. 
O ato administrativo de reconhecimento da existência e autorizativo do gozo da isenção é 
meramente declaratório de uma situação jurídica preexistente por força de lei; ato 
plenamente vinculado a critérios legais e sem nenhum conteúdo discricionário." (Ib., p. 
258) 
Também pensa de igual modo Aurélio Pitanga Seixas Filho, ao escrever: 
"Quando o ato administrativo é meramente declaratório da isenção tributária, isto significa 
que no momento do fato gerador o sujeito isento estava amparado por uma norma 
tributária especial ou fato gerador acessório ou complementar, instante em que se 
consumou o seu direito subjetivo. 
Pela ordem natural vigente no sistema tributário brasileiro os atos administrativos são 
declaratórios da isenção tributária com eficácia desde, ou a partir, do dia da ocorrência do 
fato gerador." (Teoria e Prática das lsenções Tributárias, 2ª ed., pág. 78/79). 
Assim também vinha decidindo o extinto Tribunal Federal de Recursos, a exemplo de 
ementas proferidas na AC 57.637 - MG Relator o em. Min. ARMANDO ROLLEMBERG, e 
na AMS 80.019 - CE, Relator o em. Min. WASHINGTON BOLIVAR: 
"Imposto de renda - Isenção relativa -  se o favor depender de reconhecimento da 
autoridade administrativa, o respectivo efeito, por isso que apenas declaratório, retroage, 
alcançando os lançamentos efetuados desde a data da norma concessiva do benefício - 
Ação anulatória julgada procedente em sentença que se confirma." 
"Tributário - Imposto de Renda - Estímulo Fiscal - Ato Administrativo de Reconhecimento, 
pela Autoridade Fiscal, Meramente Declaratório - Área da SUDENE - Isenção Parcial. 
1) O ato pelo qual a autoridade fiscal reconhece o direito ao estímulo fiscal é meramente 
declaratório; no caso, o simples fato de estar a empresa localizada na área legalmente 
delimitada Ihe outorga, automaticamente, o direito à redução da carga tributária, como se 
Ihe reconheceu. 
2) Apelação denegada." 
(Revista do Tribunal Federal de Recursos 113/267). 
Embora reconheça a natureza declaratória do ato concessivo do benefício fiscal, o MM 
Juiz a quo entende que a lei asseguradora da isenção é taxativa em estabelecer o 
momento em que eles devem ser concedidos, ou seja, "durante a vigência do respectivo 
Programa", nos termos do art. 12 do Decreto-Lei nº 2.433, de 19.05.88. 
Argumenta, porém, a apelante que ficou sem sentido a liberação dos bens importados 
com suspensão da exigência da AFRMM, em face de haver a apelante apresentado ao 
exame da autoridade competente Proposta de Programa Especial de Exportação, sem 
que a posterior aprovação desse programa tenha implicado no reconhecimento dos 
benefícios fiscais. Acrescenta que a própria União Federal já reconhecera direito idêntico 
em relação aos impostos de importação e sobre produtos industrializados. 
O Programa BEFIEX está inserido num conjunto de medidas destinadas à modernização 
do parque industrial do Brasil e tem por principal objetivo "o incremento das exportações e 
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a obtenção de saldo global acumulado positivo de divisas, computados os dispêndios 
cambiais a qualquer título, mediante compromissos firmados com a União pelas empresas 
titulares". 
A apelante, em agosto de 1988, apresentou sua proposta ao órgão competente, 
relacionando as  máquinas,  equipamentos e matérias-primas a serem importadas. Houve 
evidente equívoco do culto prolator da sentença ao referir-se à inexistência das listas 
desses bens, que, na verdade, se acham às fls. 27/30, integrando a proposta de Projeto 
BEFIEX, afinal aprovada. 
Cabe, ainda, lembrar que a União Federal não contestou as alegações de que admitiu a 
isenção dos impostos, caracterizando-se uma situação singular, pois, embora através de 
órgãos administrativos distintos, adota posição diferente em relação a espécies tributárias, 
cujas isenções têm fundamento na mesma origem: o art. 8º do Decreto-Lei nº 2.433, de 
19.05.88. 
Essa situação é reflexo dos interesses específicos de cada um dos órgãos envolvidos. 
Para a Receita Federal, interessa fundamentalmente o êxito do programa de incentivo às 
exportações que culminará com a obtenção de divisas para o País, possibilitando, 
inclusive, futuras importações. Por seu turno, a preocupação da SUNAMAN é restrita à 
arrecadação do AFRMM cuja receita se destina à renovação da frota da Marinha 
Mercante. 
A r. sentença nega-se a reconhecer o benefício fiscal, assim concluindo: 
"2 .9. - Ora, o Decreto-lei 1.219/72 - além de nem favorecer a suplicante, considerada a 
ausência de autorização do Ministro da Fazenda - revogou-o expressamente o art. 32 do 
Decreto-lei 2.433, editado em 19.05.88, antes até do mês da apresentação da Proposta 
de Programa BEFIEX, agosto de 1988. 
2. 10. - Quanto à antecipação tratada no art. 62, § 2º, do Decreto 96.760/88, exibe sentido 
por inteiro estranho ao desejado na exordial, ali se permitindo, na realidade, é ultrapassar-
se em um ano, compensando- se no seguinte, a cota de importações de "1/3 (um terço) 
do valor líquido da exportação, no mesmo período, de produtos vinculados ao Programa 
BEFIEX" (caput) . 
2 .11. -. Por qualquer ângulo que se examine a questão, conclui-se inexoravelmente 
minguar razão à autora." (fls. 69). 
Concordo com o primeiro fundamento. Não cabe a invocação do Decreto-Lei nº 1.219/72, 
expressamente revogado pelo art. 32 do Decreto-Lei nº 2.433, de 19.05.88, vigente à 
época da apresentação da proposta de Programa BEFIEX pela autora. 
Entretanto, concluo diversamente em relação à aplicação do art. 62 do Decreto nº 
96.760/88, que veio a regulamentar o Decreto-Lei nº 2.433/88, alterado pelo Decreto-Lei 
nº 2.451 /88. O dispositivo assim prevê: 
"Art. 62. O valor das matérias-primas, produtos intermediários, componentes e peças de 
reposição importada a cada ano, com os benefícios previstos nos itens II e IV do artigo 
45, não poderá ser superior à cota de 1/3 (um terço) do valor Iíquido da exportação, no 
mesmo período de produtos vinculados ao Programa BEFIEX. 
§ 1º. Entende-se por valor líquido da exportação a diferença entre o valor FOB das 
respectivas vendas dos produtos vinculados ao Programa BEFIEX e o valor FOB das 
matérias-primas, produtos intermediários e componentes importados sob regime 
aduaneiro especial e que integrem os bens exportados. 
§ 2º - Mediante prévia comunicação, poderão ser antecipadas as importações com os 
benefícios previstos nos itens II e IV do artigo 45, sem observância do disposto neste 
artigo, devendo a empresa titular de Programa BEFIEX, obrigatoriamente, compensar, no 
ano seguinte, o valor das importações antecipadas, de forma a restabelecer a cota de que 
trata este artigo." 
A previsão normativa busca assegurar a realização efetiva do programa, limitando o valor 
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das importações a um terço do valor obtido com a exportação dos bens fabricados pelo 
titular do programa. Admite-se, porém, a antecipação dos benefícios, mediante prévia 
comunicação, desde que haja compensação no ano seguinte, evitando-se a desfiguração 
do programa que, de outro modo passaria a ser um consumidor e não um produtor de 
divisas. Ora, essa antecipação pode tornar-se necessária sobretudo no primeiro ano, 
antes mesmo da obtenção do certificado, com a apresentação da proposta, como forma 
de viabilizar as exportações do período. Daí porque as autoridades administrativas 
autorizaram a importação de máquinas e equipamentos destinados à fabricação dos 
produtos a serem exportados sob condição suspensiva, ou seja, os bens importados 
ingressaram no país sem pagamento dos tributos previstos nas alíneas II e IV, art . 45 do 
Decreto nº 96.760, de 22.09.88, ficando na dependência de aprovação da proposta de 
Programa BEFIEX apresentada. 
Desse modo, embora se diga que "os benefícios deste Decreto-Lei concedidos à empresa 
titular de Programa BEFIEX serão assegurados durante a vigência do respectivo 
Programa" (art. 12 do Decreto-Lei nº 2.433/88), a sua implementação tornou 
indispensável assegurar-se a antecipação das importações, sob condição suspensiva, de 
forma a dotar a empresa industrial de meios suficientes ao cumprimento da proposta 
apresentada quanto às metas de exportação. 
Esse dispositivo, aliás, não pode ser interpretado exclusivamente pelo seu elemento 
gramatical, eis que os benefícios fiscais em verdade não são assegurados durante todo o 
programa, mas apenas até o antepenúltimo ano (art. 63 do Dec. 96.760/88). O gozo do 
benefício, a partir de então, somente ocorrerá se a empresa atingir pelo menos 70% do 
valor das exportações e do saldo global de divisa compromissado (§ 1º do art . 63 do Dec. 
96.760/88). 
Repele à lógica e ao bom senso que o Poder Público assegure importações sob condição 
suspensiva sem atribuir ao deferimento do benefício eficácia declaratória ou que 
reconheça tal eficácia em relação aos impostos de importação e sobre produtos 
industrializados, sem fazê-lo, entretanto, em relação à contribuição social denominada 
AFRMM. Afinal, como escreveu Lourival Vilanova, "o direito é, essencialmente, um 
esforço humano no sentido de realizar o valor justiça" (Sobre o Conceito de Direito, Imp. 
Oficial, Recife, 1947, p. 85). 
Com essas considerações, dou provimento à apelação invertendo a sucumbência, 
esclarecendo que os honorários advocatícios devam incidir sobre o valor da causa. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Sr. Presidente, como V. Exª acaba de dizer, 
trata-se de uma legislação um tanto complexa a respeito deste benefício fiscal que se 
questiona neste processo - a suspensão de tributos nessas importações a que a autora se 
dedicou, motivando a cobrança da taxa de renovação da Marinha Mercante - SUNAMAM. 
Os fundamentos da respeitável sentença da lavra do Dr. José Maria de Oliveira Lucena 
foram bem lançados e estudados em face da complexidade da legislação e das regras 
atinentes a este benefício fiscal. 
Entretanto, o voto de V. Exª, um dos mais brilhantes já proferidos nesta Turma, 
convenceu-me de que a empresa, ora apelante, tem direito a este benefício - e isto V. Exª 
soube demonstrar com a maestria que Ihe é característica. 
Assim, sem maiores considerações, convencido que estou de que a apelante tem direito 
ao benefício, acompanho V. Exª para dar provimento à apelação. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.546 - SE 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelado: CHINA RESTAURANTE LTDA. 
Advogados: JISÉLIA BATISTA SANTOS E OUTROS E NILTON VIEIRA LIMA 
 
EMENTA 

Constitucional. Isenção de correção monetária. Art. 47 do ADCT. Contrato de 
Renegociação da dívida. 
I - Em contrato de renegociação de dívida referente a contratos de crédito especial e de 
crédito rotativo (cheque azul) celebrados na vigência do Plano Cruzado, neste último, a 
isenção abrangeria apenas os débitos decorrentes de empréstimos efetuados até 
28.02.87. Assim sendo, para fixação do teto máximo de cinco mil OTN's não deve ser 
considerado o montante da abertura de crédito, mas o débito efetivo do período. 
II - 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, 08 de novembro de 1990. 
RIDALVO COSTA - Presidente 
CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: CHINA RESTAURANTE LTDA. opôs Embargos à 
execução contra si promovida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, alegando inexistir 
possibilidade jurídica do pedido executório requerido pela embargada, por se referir a 
quantia já paga, uma vez que o embargante fora beneficiado pela anistia prevista do 
artigo 47 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  Assim, requer seja julgada 
extinta a execução sem julgamento do mérito, bem como seja determinado à embargada, 
pagar ao embargante a importância de NCz$ 39.166,58 (trinta e nove mil, cento e 
sessenta e seis cruzados novos e cinqüenta e oito centavos), indenizá-lo pela prática de 
má-fé, além do pagamento das custas e honorários advocatícios. 
O MM. Juiz a quo julgou procedentes os embargos, deferindo ao embargante o benefício 
da anistia de correção monetária, conforme o artigo 47 do ADCT, ficando desconstituído, 
por ter sido pago, o título executivo. Condenada, ainda, foi a embargante em honorários 
advocatícios de 10% sobre o valor atribuído aos embargos, atualizados a partir do 
ajuizamento, e em custas. 
Apela a embargada às fls. 110/112 afirmando que o douto prolator de sentença utilizou-se 
da OTN da época da renegociação, quando deveria ter sido do financiamento inicial. 
Assim, o embargante estaria excluído da anistia preceituada no inciso IV, § 3º do artigo 47 
do ADCT. 
Contra-razões às fls. 121/123. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A execução refere-se a dois contratos, 
ambos no valor de Cz$ 300.000,00 (trezentos mil cruzados): um deles, de abertura de 
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crédito rotativo, celebrado em 27 de janeiro de 1987 e outro, de crédito especial - pessoa 
jurídica, firmado em 23 de fevereiro de 1987, ambos renegociados em 09 de setembro de 
1987. 
A controvérsia reside em saber se tais valores estão dentro do limite de cinco mil 
Obrigações do Tesouro Nacional, para fazer jus à anistia da correção monetária, nos 
termos do art. 47, § 3º, IV do ADCT. 
A r. sentença demonstrou que os contratos originários correspondiam, cada um, a 
2.819,54 OTN's. Desse modo, cada um isoladamente está aquém do teto constitucional. 
Considerados, porém conjuntamente excederão esse limite. Opta o MM. Juiz a quo pela 
primeira alternativa, argumentando: 
"Como se constata, a norma fala em "financiamento inicial", no singular. Assim, só pode 
ser entendido o valor de cada financiamento. Se a renegociação incluiu dois, é de se 
considerar, separadamente, o valor de cada qual, para o deferimento do benefício. 
É interessante observar que quando da época da renegociação, em setembro/87, o 
somatório do débito importava em Cz$ 378.496,37, o que, dividido pela OTN da época - 
401,69 - resulta em um quociente de 942,25, também inferior ao limite constitucional." (fls. 
106). 
Além disso, argumenta que se deveria considerar a variação pro rata da OTN no mês do 
empréstimo, sob pena de, em questão de dias, incorporar-se em favor do credor toda a 
inflação do período do Plano Cruzado, de março de 1986 a fevereiro de 1987, com o que 
o débito restaria aquém do limite previsto. 
A apelação da Caixa Econômica Federal assenta-se no argumento de que os mútuos 
foram pactuados em 07.01.87 e 23.02.87, quando a OTN valia Cz$ 106,40, pelo que o 
total dos empréstimos de Cz$ 600.000,00 correspondiam a 5.639 OTN's, não sendo de 
reconhecer-se, no caso, o favor constitucional. 
O deslinde da controvérsia impõe a necessidade de averiguar-se qual o valor inicial do 
financiamento. 
A meu sentir, esse valor corresponde ao total do empréstimo concedido. Parece-me fora 
de dúvida que a voz "financiamento" foi utilizada pelo texto constitucional como sinônimo 
de "empréstimo". É regra de hermenêutica que a expressão utilizada no parágrafo deva 
ser compreendida em harmonia com a dicção da cabeça do artigo específico. 
Veja-se a redação de tais dispositivos: 
"Art. 47. Na liquidação dos débitos, inclusive suas renegociações e composição 
posteriores, ainda que ajuizados, decorrentes de quaisquer empréstimos concedidos por 
bancos e por instituições financeiras, não existirá correção monetária desde que o 
empréstimo tenha sido concedido: 
I - 
II  - 
§ 3º. A isenção da correção monetária a que se refere este artigo só será concedida nos 
seguintes casos: 
IV - se o financiamento inicial não ultrapassar o limite de cinco mil Obrigações do Tesouro 
Nacional;" 
Como é evidente, o "financiamento inicial" é enunciado como teto limite do débito 
decorrente do empréstimo concedido. 
Pretendeu-se, dessa forma, evitar excessos na criticável generosidade da Assembléia 
Constitucional com os empresários. Por isso mesmo, não posso acolher o entendimento 
de que o uso da palavra no singular possa ser entendido como o valor de cada operação 
isoladamente. Sem dúvida, o escopo normativo foi de estabelecer um valor máximo para 
a isenção da correção monetária. 
Parece-me mais consistente o segundo argumento, no sentido de que se deveria 
considerar a variação pro rata da OTN no mês de empréstimo. Em verdade, o valor desse 
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título fora congelado no período de março de 1986 a fevereiro de 1987, na expectativa da 
superação dos níveis inflacionários, através do Plano Cruzado, instituído pelos Decretos-
Leis nºs 2.283, de 27.02.86, e 2.284, de 10.03.86. Malograda tal expectativa logo após o 
período eleitoral, veio a lume o Decreto-Lei nº 2.290, de 21.11.86, que operou o 
descongelamento com vertiginosa alta dos preços. Findo o período previsto para o 
congelamento da OTN, seu valor foi bruscamente alterado de Cz$ 106,40 para Cz$ 
181,61. Ante a evidência de que a desvalorização não foi operada repentinamente, mas 
resultado da desvalorização monetária do período, surgiu a construção jurisprudencial 
que procurou distribuir equitativamente o total apurado por todo o período, evitando-se a 
injustiça de que um financiamento concedido em março de 1986 obtivesse atualização 
monetária idêntica a outro operado em janeiro ou fevereiro de 1987, como é o caso, em 
que, obtido o valor da OTN no seu nível real e não meramente nominal, estaria o 
financiamento Inicial muito aquém do teto previsto. 
Todavia, há outro aspecto a considerar. Como vimos, as partes celebraram dois 
contratos, posteriormente consolidado em renegociação de dívida: um contrato de crédito 
especial e um contrato de crédito rotativo. Através desse último é, em essência, um 
contrato de abertura de crédito, pelo qual a CEF, uma vez verificada a insuficiência de 
fundos na conta de depósitos, transfere para a conta de depósito o valor necessário ao 
pagamento do cheque (Cf. § 2º da cl. 1ª, fls. 49). 
Ora, uma coisa é a abertura de crédito; outra a sua efetiva utilização. Só essa última 
constitui genuíno empréstimo. Ora, o favor constitucional reporta-se a débitos decorrentes 
de empréstimos. Logo, não se deve considerar, para efeito de aplicação da anistia, o 
montante do contrato de abertura de crédito que estabeleceu um montante jamais 
atingido, mas o débito específico encontrado. Esse valor, à época da renegociação 
importava em Cz$ 378.496,37, correspondentes a 942,25 OTN's, segundo o ilustre 
sentenciante. 
Pelo mesmo raciocínio, excluo do benefício os débitos decorrentes do contrato de crédito 
rotativo de pessoa jurídica ocorridos após 28 de fevereiro de 1987. São operações de 
empréstimo que foram efetuadas fora do período previsto nos incisos I e II do art . 47 do 
ADCT. 
Em suma, devem-se distinguir no débito confessado no instrumento de renegociação da 
dívida o contrato de crédito especial de dívida, totalmente abrangido pela isenção, e o 
contrato de crédito rotativo, em que a mesma abrangeria apenas as operações entre 23 e 
28 de fevereiro de 1987, se não houvessem sido pagas. Como o pagamento ocorreu, 
como se vê nos extratos de fls. 64 e 79, ficou excluído pelo benefício. 
Com essas considerações, dou parcial provimento à apelação, ficando os honorários 
advocatícios a cargo de cada uma das partes. Custas em proporção. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.618 - CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - CE 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: HELCI DE CASTRO SALES E OUTROS 
Advogado: DR.  HELCI DE CASTRO SALES 
 
EMENTA 

Processual Civil. Processo cautelar. Inocorrência de periculum in mora. Reposição de 
perdas nos vencimentos de funcionários públicos. 
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I - O processo cautelar pressupõe "fundado receio de que uma parte, antes do julgamento 
da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação" (CPC, art. 798). 
II - Possíveis perdas nos vencimentos de funcionários públicos em decorrência de ato 
legislativo inconstitucional poderão ser repostas com juros e correção monetária (aspecto 
objetivo), não havendo dúvidas de que a União Federal terá condições econômicas para a 
restauração do direito a ser postulado na ação principal (aspecto subjetivo). Desse modo, 
carecem os autores de interesse de agir. 
III - Apelação e remessa providas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, dar provimento à apelação e à remessa, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recite, 08 de novembro de 1990. 
RIDALVO COSTA - Presidente 
CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: HELCI DE CASTRO SALES e OUTROS, propuseram 
Ação Cautelar contra a UNIÃO FEDERAL, alegando que sendo funcionários públicos 
federais, servindo na Justiça Federal do Ceará seus vencimentos vinham sendo 
reajustados normalmente na forma estabelecida pelos artigos 1º e seguintes da Lei nº 
7.830/89, que a Medida Provisória nº 154/90 fere o direito adquirido dos demandantes; 
que, conforme o artigo 1º da Lei nº 7.974/89, ficou evidenciado o direito ao reajustamento 
dos seus salários nos meses de abril de 1990 e subseqüentes, no percentual de 84,32%. 
Pedem que se ordene à requerida o acréscimo desse percentual aos seus vencimento de 
abril do ano em curso, bem como nos meses seguintes, cumulativamente, por se acharem 
presentes os requisitos do bom direito e do perigo de dano. Estabelecem que, no prazo 
legal, proporão a ação principal. 
O MM. Juiz a quo, julgou procedente o pedido dos autores, determinando que a União 
Federal Ihes pague os vencimentos de abril de 1990 e dos meses subseqüentes, 
reajustados com o percentual de 84,32% do IPC do período de 16.02 a 15.03.90, até o 
julgamento da ação principal além de Ihes ressarcir as custas e pagar honorários 
advocatícios na base de 10% sobre o valor da causa. As fls. 200, atendendo a ofício do 
MM. Juiz Federal Diretor do Foro, determinou que o decisum fosse submetido ao reexame 
desta Corte. 
Apela a União Federal às fls. 208/210, afirmando não se enquadrarem os recorridos, nos 
grupos de servidores abrangidos pela lei nº 7.830/89, por não pertencerem à 
Administração Federal Direta, mas ao Poder Judiciário. Por outro lado, também estaria 
ausente o requisito referente ao perigo de mora ante a inexistência de dúvida quanto à 
solvabilidade da União Federal. 
Contra-razões às fls. 212/215. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Depois de tecer considerações sobre a 
política salarial dos servidores públicos até a edição da Medida Provisória nº 154, de 
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15.03.90 e a publicação da Lei nº 8.030, de 12.04.90, o ilustre sentenciante assim 
fundamenta sua decisão: 
"Pela legislação supracitada, estou convicto de que há em favor dos promoventes a 
fumaça do bom direito, um dos requisitos necessários para concessão da medida 
cautelar. Também estou convicto de que existe no caso o periculum in mora, pois o 
prejuízo dos promoventes poderá ser irreparável, de vez que vivem com suas famílias 
exclusivamente dos vencimentos que percebem como servidores públicos. 
A inflação ainda existe. É verdade que, agora, em índice bem menor àqueles registrados 
antes do atual plano econômico. Mas continua corroendo o poder aquisitivo dos 
assalariados, principalmente dos servidores públicos, que há 05 (cinco) meses não têm 
qualquer reposição salarial e assim deverão continuar até a data-base da categoria, que é 
o mês de janeiro." (fls. 190). 
Em sua apelação, a União Federal refuta ambos os fundamentos. Em relação ao primeiro, 
argumenta que os apelados não se enquadram nos grupos de servidores abrangidos pela 
Lei nº 7.830/90 por quanto não pertencem à Administração Federal Direta, mas ao Poder 
Judiciário, consoante reiteradamente se pronunciara o extinto eg. Tribunal Federal de 
Recursos. Quanto ao segundo, invoca julgado desta Corte no AI nº 475 - CE, segundo o 
qual se acha ausente "ante a inexistência de dúvidas quanto à solvabilidade da União 
Federal e a garantia de que a demora no pagamento será compensada com a atualização 
monetária dos valores que Ihes vierem a ser reconhecidos". 
Em relação ao fumus boni juris, o exame do argumento da apelante deve ser deixado 
para o âmbito da ação principal. Como ensina Humberto Theodoro Júnior, fazendo 
remissão a Ronaldo Cunha Campos, é suficiente a "verificação efetiva de que realmente a 
parte dispõe do direito de ação, direito ao processo principal a ser tutelado" (Processo 
Cautelar, 11ª ed., p. 76). Ora, esse requisito parece-me atendido com a exposição da 
inicial suficiente para admitir-se que o interesse jurídico dos apelados aparentemente se 
mostra idôneo para obtenção da tutela na ação principal. 
No que tange ao segundo requisito é indispensável a verificação da presença do perigo 
de dano que possa impedir a obtenção da justa composição do litígio, tema da ação 
principal. Ao dispor sobre o poder cautelar geral do Juiz, o Código de Processo Civil 
estabelece como pressupostos do periculum in mora fundado receio de que uma parte, 
antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação" 
(art. 798). 
Ora, o receio fundado dos requerentes seria a desvalorização da moeda. Todavia, ficaria 
afastado com aplicação da correção monetária. Inocorre também perigo de dano atual ou 
iminente. Sob o ponto de vista objetivo, o dano poderá ser reparado com a reposição das 
perdas que pretendem pleitear. Já no lado subjetivo, não há dúvida de que a União 
Federal terá condições econômicas de efetuar a restauração do direito a ser postulado. 
Além disso não se demonstrou, nem existe, a gravidade do dano, entendido como aquele 
que "uma vez ocorrido, irá importar em supressão total, ou inutilização, se não total, pelo 
menos em grande monta, do interesse que se espera venha a prevalecer na solução da 
lide pendente de julgamento ou composição no processo principal" (Ugo Rocco, Tratado 
de Derecho Procesal Civil V, p. 433, apud Humberto Theodoro Júnior, "Tutela 
Jurisdicional Cautelar", Ajuris, 32, p. 18). 
Em suma, inexistente ameaça ou possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, 
porque a pretendida reposição salarial poderá ser atendida pela requerida com 
acréscimos de juros e correção monetária, é evidente a falta de interesse de agir dos 
apelados. 
Isto posto, dou provimento à apelação e a remessa oficial para reformar a sentença, 
invertendo o ônus da sucumbência. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.730 - PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - PE 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: JOSÉ AILTON E SILVA 
Advogados: DRS. JOSÉ EVERALDO A. DE MIRANDA E OUTRO 
 
EMENTA 

Administrativo e Processual Civil. Ônus da prova. Montes Guararapes. Decreto-Lei nº 
25/37 
I - Os atos administrativos, como os praticados por entidade fundacional encarregada de 
administração do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, gozam da presunção de 
legitimidade. Inverte-se, desse modo, o ônus da prova. 
II - Nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 25/37, é vedada a construção que impeça ou 
reduza a visibilidade do bem tombado, sob pena de demolição, ainda que localizado fora 
dos limites da propriedade pública. 
III - Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente .julgado. 
Recife, 22 de novembro de 1990. 
RIDALVO COSTA - Presidente 
CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A espécie foi assim relatada pelo MM. Juiz a quo: 
"A UNIÃO FEDERAL propôs, em 28.01.88, esta "Ação Demolitória", rito Sumaríssimo, 
contra JOSÉ AILTON E SILVA, devidamente qualificado, alegando que a área dos Montes 
dos Guararapes, localizada no Município de Jaboatão - PE, encontra-se devidamente 
tombada como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na forma prevista no art. 4º do 
Decreto-Lei nº 25, de 30.11.37; que referida área passou a integrar o domínio da Autora, 
em face de escritura lavrada em 25.08.70, que efetivou a desapropriação por utilidade 
pública, declarada pelo Decreto nº 57273, de 16.11.65 que, atualmente, na referida área 
encontra-se implantado o Parque Histórico Nacional dos Guararapes, órgão da Autora; 
que o Réu edificou, na mencionada área, construção de alvenaria, sem a necessária 
autorização da Secretaria do PHNG; que a direção do Parque Histórico Nacional dos 
Guararapes notificou o Réu, por escrito, da irregularidade do seu procedimento, sem 
conseguir demovê-lo do seu intento; que a conduta do Réu violou as regras do Decreto-
Lei nº 25/37 e demais normas legais e constitucionais que protegem o PHAN que cabe ao 
Réu desfazer sua construção; fez considerações doutrinárias e, no final, após observância 
de procedimentos processuais, fosse o Réu condenado a demolir sua construção de 
alvenaria, cominando-Ihe pena pecuniária para o caso de descumprimento da Sentença, 
sem prejuízo da execução forçada. Fez protestos de estilo, deu à causa o valor de Cz$ 
100.000,00 e p. deferimento. Arrolou três testemunhas. 
A inicial foi instruída com os documentos de fls. 06/26. 
Citado (fls. 31/31 vº), o Réu, na audiência de 15.04.88 (fls. 43/45), apresentou a 
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Contestação de fls. 36/37, na  qual afirma saber que a área onde edificou sua construção 
de alvenaria é e não é do domínio da Autora (v. itens "1" e "3" da Contestação); que a 
benfeitoria no seu imóvel foi apenas de um quarto com alpendre, coberto com telhas 
Brasilit, no pavimento superior; que, como o seu imóvel está fora da área tombada, a 
responsabilidade pela construção clandestina é da Prefeitura de Jaboatão e não da 
Autora; que a Autora não juntou com a Inicial a planta da área; por tudo isso requereu que 
a Autora fornecesse a planta da área tombada, fez protesto por produção de provas e, no 
final, fosse a Autora julgada carecedora da Ação e condenada nas custas e honorários 
advocatícios. A  Contestação foi instruída com Procuração, documentos e fotografias. 
Na mencionada audiência (fls. 43/45), o Réu prestou depoimento. 
Referida audiência foi adiada, porque as testemunhas arroladas na Inicial não foram 
intimadas. 
Na nova audiência, que se realizou em 20.06.90 (fls. 85/91), foram ouvidas duas 
testemunhas das arroladas na Inicial. As partes declararam que não tinham mais provas a 
fazer, pelo que a instrução processual foi encerrada. Em razões finais, as partes 
mantiveram seus respectivos posicionamentos." (fls. 93/95). 
A seguir, julgou procedente a ação por três fundamentos: insuficiência de prova quanto à 
situação do imóvel; contradição entre o pedido e a prova dos autos; achar-se o Poder 
Executivo obrigado a desapropriar, em noventa dias, imóvel necessário ao deslocamento 
de todas as famílias :que ocupam a área descrita na inicial. Arbitrou os honorários 
advocatícios em Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) e submeteu a sentença ao duplo grau 
de jurisdição. 
A União Federal apelou a esta Corte. Alega que o imóvel se acha dentro da área de sua 
propriedade, delimitada na escritura de desapropriação apresentada, o que também foi 
confirmado pelas testemunhas ouvidas.  Além disso, o recorrido não provou que seu 
imóvel não fica na área de propriedade da União, quando seria dele o ônus da prova. Diz, 
ainda, inexistir contradição entre o pedido e a prova, eis que a inicial é clara em pretender 
apenas a demolição do primeiro andar e não de todo o imóvel. Em relação à Lei nº 
8.043/90 argumenta que é meramente autorizativa, além de não ter qualquer repercussão 
sobre a matéria versada no presente processo. 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: (Relator) A r. sentença julgou a ação improcedente 
sob três fundamentos: 
1) falta de prova de que o imóvel de propriedade do réu se encontra na área tombada de 
propriedade da autora; 
2) existência de contradição entre o pedido e a prova dos autos; 
3) haver a Lei nº 8.043/90 devolvido ao Poder Executivo um problema por ele mesmo 
criado ante a inércia dos seus órgãos que deixaram a área do Parque Histórico Nacional 
dos Guararapes ser totalmente invadida. 
Examinando-se a inicial percebe-se que o pedido demolitório assenta-se em dois 
fundamentos: a) haver o réu edificado na área tombada uma construção de alvenaria, 
sem consentimento do órgão competente e b) impossibilidade de fazer-se construção na 
vizinhança da coisa tombada de modo a impedir ou reduzir a visibilidade. 
A r. sentença examinou apenas o primeiro. Nada impede, porém, que no exame da 
apelação e da remessa esta Turma conheça de ambos, nos termos do § 2º do art. 515 do 
Código de Processo Civil. 
Na inicial, alega a União Federal: 
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"Ocorreu que o réu edificou, em tal área, uma construção de alvenaria, sem o necessário 
consentimento da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Ressalte-se que a Direção do Parque Histórico Nacional dos Guararapes notificou o réu, 
por escrito (documento anexo) sobre a ilegalidade do seu procedimento, não 
conseguindo, no entanto, demovê-lo do propósito de concluir a edificação irregular." (fls. 
03). 
Após fazer considerações sobre a natureza jurídica do tombamento, observa: 
"Na vizinhança das coisas tombadas não se poderá fazer qualquer construção que Ihes 
impeça ou reduza a visibilidade, nem nelas colocar anúncios ou cartazes, sob pena de 
destruição e multa de cinqüenta por cento do valor das obras proibidas (art. 18)." (fls. 04). 
Por fim, faz o pedido nestes termos: 
"Pede o reconhecimento da procedência da ação para que o réu seja condenado a 
demolir a mencionada construção de alvenaria, cominando-se pena pecuniária para o 
caso de descumprimento da sentença (art 287, do CPC), sem prejuízo da Execução 
forçada." (fls. 04). 
Na contestação, o réu alega que o .imóvel se acha fora da Área tombada e que sua 
construção é menor que as adjacentes, fazendo juntar fotografias do local e documentos 
fiscais. 
A testemunha José Carlos da Silva Bispo informa "que a construção feita pelo Réu 
prejudica a visão de quem olha o morro em sentido contrário" e "que o imóvel objeto da 
contenda encontra-se dentro da área tombada". Por seu turno, diz a testemunha Mário 
Machado da Silva "que o imóvel do Réu fica dentro de propriedade da União Federal, em 
área tombada". 
A meu sentir, à vista das notificações extedidas pelo órgão encarregado da administração 
da área tombada e da prova testemunhal, não há dúvidas de que a construção de um 
primeiro andar causou prejuízos à visibilidade do monumento histórico, incidindo em 
vulneração à norma prevista no art. 18 do Decreto- Lei nº 25, de 30.11.37. Embora haja 
fortes indícios de que o imóvel se acra dentro da área tombada, é bastante que se 
demonstre achar-se localizado nas imediações do bem protegido e que prejudica sua 
visibilidade. 
É mister que se recorde que os atos administrativos, como os emanados de uma entidade 
fundacional, gozam da presunção de legitimidade. Inverte-se, desse modo, o ônus da 
prova. Cabia ao réu demonstrar que a construção do primeiro andar do imóvel 
irregularmente construído na área tombada ou em suas adjacências não traria prejuízos à 
visibilidade do local histórico. 
Data venia, não vejo necessidade de prova pericial ou de juntada de planta da área. 
Todavia, se necessárias, deveria o em. Juiz determinar a realização dessas provas, 
fazendo uso dos poderes que Ihes são assegurados pelo art. 130 do Código de Processo 
Civil. 
Em relação à alegada contradição entre o pedido e a prova, é de notar-se que o pedido foi 
formulado em termos amplos, como já sublinhado, abrangendo dois fundamentos: 
construção na área tombada e prejuízo à visibilidade. Portanto, não havia qualquer óbice 
ao atendimento da pretensão por apenas um dos fundamentos. Aliás, o réu contestou 
ambos os fundamentos, alegando: 
"Que a benfeitoria efetuada em seu imóvel foi apenas um quarto com alpendre coberto 
com telhas Brasilit no pavimento superior. 
O réu sabe, também, juntamente com os demais proprietários da área onde está edificado 
seu imóvel, que a mesma não pertence ao domínio da União, por não estar contida na 
área tombada, conforme cópias fotográficas. É sabido ainda pelos moradores da área 
posterior à estrada da Batalha que a área tombada chega apenas até a pista." (fls. 36). 
Além disso, no seu depoimento pessoal diz expressamente "que a parte objeto da 
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impugnação por parte da autora é a que fica na parte superior do imóvel" (fls. 43). 
Não é persuasivo o argumento quanto à existência de construções do que sua, uma vez 
que a decisão proferida é restrita às partes. Cabe ao Poder Público, oportunamente, 
adotar medidas judiciais em relação aos demais ocupantes, como assinala União Federal 
em apelação. 
Por fim, a edição da Lei nº 8.043/90 não tem qualquer relevância para o deslinde da 
controvérsia em favor do réu. Ao contrário, é uma clara demonstração de que a autora, 
ora apelante, está atenta para a importância histórica do local onde se desenvolveram as 
Batalhas dos Guararapes, na luta pela expulsão dos invasores holandeses. 
A matéria sub judice não é nova. Ao apreciar a AC 3658 - PE esta Turma decidiu: 
"EMENTA: AÇÃO DEMOLITÓRIA. MÓVEL EDIFICADO APÓS TOMBAMENTO, SEM 
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 
NACIONAL. DECRETO-LEI Nº 25/37, ART. 18. INDENIZAÇÃO. 
"Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se 
poderá, na vizinhança de coisa tombada, fazer construção que impeça ou reduza a 
visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandado destruir a 
obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso a multa de cinqüenta por cento do valor 
do mesmo objeto". (Decreto-Lei nº 25/37, art. 18). 
- Não cabe invocar-se os dispositivos 547 e 548 do Código Civil, por tratar-se de matéria 
regida pelo Direito Administrativo. 
- Sentença confirmada . Apelação improvida." 
Com essas considerações, dou provimento à apelação para reformar a sentença, 
julgando a ação procedente, com inversão do ônus da sucumbência. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 18 - CE 

Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: ANTÔNIO BONATO 
Advogado: DR. MARTINS FILHO 
 
EMENTA 

Penal. Descaminho. Flagrante. Prova da autoria e materialidade. 
I - A confissão do réu, preso em flagrante, corroborada pela prova testemunhal e pericial, 
esta última atestando a procedência alienígena da boa quantidade de mercadorias 
apreendidas, sem documentação legal, são evidências que mostram a verdade 
incontestável, e não uma simples presunção da prática do ilícito de descaminho. 
II - Apelação provida. Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima Indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife , 22 de março de 1990 
HUGO MACHADO - Presidente 
ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo 
Ministério Público Federal, da sentença que restou por absolver o réu-apelado, incurso 
nos termos da exordial, nas penas do art. 334, § 1º, letra "c", d0 nosso Estatuto Penal, 
sob a argüição de haver comercializado mercadoria de procedência estrangeira sem a 
competente documentação fiscal. 
A sentença monocrática entendeu que as provas carreadas aos autos não induzem à 
certeza do cometimento do ilícito apontado, posto que não ficou sobejamente 
demonstrado o exercício da atividade comercial pelo denunciado. 
A Procuradoria Regional Federal, em parecer expendido às fls. 87/89, concluiu pelo 
provimento da apelação. 
Vieram-me os autos conclusos, prontos para julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): Em longa sentença, o culto Juiz 
Federal a quo, DR. AGÁPITO MACHADO, diz não desconhecer a iterativa jurisprudência 
da maioria do eg. TFR, segundo a qual, "a razoável quantidade de mercadorias 
estrangeiras apreendidas em situações como a destes autos, à míngua de outras provas, 
revela a destinação comercial e tipifica o delito de descaminho previsto nas alíneas c e d, 
§ 1º, art. 334 do Código Penal". Logo em seguida acrescenta: 
"A expressão da lei: no exercício de atividade comercial ou industrial' não pode, data 
máxima venia, permitir presunção odiosa, eis que é integrante do próprio tipo, vale dizer, 
sem a prova bastante de se ter encontrado o acusado no exercício da atividade comercial 
ou industrial, portanto, quando da posse de tais mercadorias estrangeiras, fora de 
estabelecimento comercial ou industrial, temerário seria aplicar-Ihe uma condenação por 
mera suposição." 
Assim, por entender que o MPF não comprovou a existência do ilícito penal, ou seja, o 
exercício da atividade comercial ou industrial pelo acusado, o ilustre sentenciante o 
absolveu, discordando, como fez questão de afirmar, da orientação predominante do 
extinto TFR a respeito do assunto. 
Reexaminando atentamente os autos, sou levado a divergir do Julgador monocrático, ao 
verificar que a autoria e a materialidade do delito de descaminho estão exuberantemente 
provadas, não se constituindo em mera presunção, como afirma a r. sentença recorrida. 
O réu, ora apelado, foi preso em flagrante quando se encontrava com seu veículo 
estacionado no pátio externo da PETROBRAS, no bairro do Mucuripe em Fortaleza, 
conduzindo as mercadorias de procedência estrangeira, as mais diversificadas, descritas 
no Auto de Apreensão e no Laudo de Exame Merceológico de fls. 43/49. 
Segundo os policiais que efetuaram a prisão, várias pessoas se aglomeravam ao redor do 
veículo, atraídas pelo acusado que ali estava com o propósito de revender aquelas 
mercadorias. 
Tanto em suas declarações perante a autoridade policial, como no seu interrogatório em 
Juízo, o réu confessou a autoria do delito, inclusive que adquirira aquelas mercadorias no 
Paraguai e que procurava comercializá-las na ocasião em que foi preso em flagrante. Não 
exibiu qualquer documento fiscal que comprovasse a aquisição regular daquelas 
mercadorias. 
Cheques foram apreendidos em poder do apelado e testemunhas ouvidas dão conta de 
haverem adquirido a ele alguns objetos, pagando com aqueles cheques. 
Portanto, a confissão do réu, corroborada pela prova testemunhal e pericial, esta última 
atestando a procedência alienígena da mercadoria apreendida, sem documentação legal, 
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são fatos qua demonstram a verdade incontestável, e não uma simples presunção da 
prática do ilícito atribuído na denúncia. 
Sem sombra de dúvida, está tipificado, na espécie, o ilícito previsto no art. 334, § 1º, 
alínea "c", do Código Penal, cometido pelo apelado. Há de reconhecer-se, entretanto, que 
militam em seu favor as circunstâncias atenuantes dos bons antecedentes e da 
primariedade, que deverão influir na pena a ser-Ihe imposta. 
Por tais fundamentos, dou provimento à apelação, para reformar a sentença recorrida e 
julgar procedente a denúncia. Por conseguinte, condeno o réu, ora apelado, à pena 
mínima de um (01) ano de reclusão, como incurso no art. 334, § 1º, alínea "c"   , do 
Código Penal, e concedo-Ihe o benefício do sursis pelo prazo de dois (02) anos, cujas 
condições serão oportunamente estabelecidas pelo Juízo da execução, em audiência 
admonitória. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 24 - AL 

Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apelante: AMARO FÉLIX DA SILVA FILHO 
Apelado: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. ALBERTO FELlCIO JÚNIOR 
 
EMENTA 

Penal. Descaminho. Mercadorias de Procedência Estrangeira. Falta da Documentação 
Fiscal Pertinente. 
I - A apreensão de grande e variada quantidade de mercadorias de procedência 
estrangeira, que não eram aquelas descritas na Declaração de Bagagem Acompanhada, 
feita no Aeroporto de Manaus, desacompanhadas da necessária documentação fiscal que 
demonstrasse sua aquisição regular, é o bastante para provar o cometimento, pelo réu, 
do delito previsto no art. 334, § 1º, alínea "d", do Código Penal. 
II - Preliminares rejeitadas face à preclusão e mesmo porque a diligência indeferida não 
implicou em prejuízo para a defesa do réu. 
III - 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 ao apelo, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos e que integram o presente julgado. Custas, como de lei. 
Recife, 22 de março de 1890 
HUGO MACHADO - Presidente  
ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo 
acusado Amaro Félix da Silva Filho da sentença que, acolhendo a peça vestibular, restou 
por condená-lo nas penas do art. 334, § 1º, "d", do Código Penal, pela prática de comércio 
ilegal de mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação fiscal, adquiridas 
na Zona Franca de Manaus, Paraguai e até em São Paulo. 
Restaram ainda denunciados Fernando Lopes da Silva, Talmir Damásio dos Santos e 
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Antônio Aragão Pereira, por terem adquirido, (o 2º apenas encomendado) do apelado, 
mercadorias dentre as supra-referidas. 
A sentença prolatada no Juízo a quo, foi pela procedência da ação quanto ao apelado, 
por entender sobejamente provados os fatos articulados na exordial, reconhecendo, 
destarte, a autoria e materialidade. 
Quanto aos demais acusados, culminou o decisum por absolver, ex vi do disposto no art. 
386, III, do CPP, entendendo que a conduta por cada um deles adotada não constitui 
ilícito penal. 
A Procuradoria Regional Federal esboçou parecer às fls. 518/519, onde conclui pelo 
improvimento do recurso e manutenção da sentença. Vieram-me conclusos os autos, 
prontos para julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): O apelante insiste na argüição de 
duas preliminares, a saber: a) inépcia da denúncia que, no seu entender, não 
individualizou os fatos apontados como delituosos, atribuindo a si e aos demais réus, 
indistintamente, a prática dos crimes de receptação e de descaminho, previstos nos 
artigos 180 e 334, § 1º, alínea "c", do Código Penal; b) por haver indeferido, o MM. Juiz, 
diligência através da qual pretendia o apelante que fossem ouvidos os fiscais aduaneiros 
do Aeroporto de Manaus, responsáveis pelo "visto" de sua declaração de bagagem e 
conseqüente liberação da mercadoria para embarque. 
Sobre a primeira preliminar, entendo estar preclusa, de vez que cabia ao apelante 
manifestar-se a respeito dela por ocasião da defesa prévia, o que não fez, vindo a suscitá-
la somente por ocasião das alegações finais. 
De qualquer forma, verifica-se inexistir tal inépcia da denúncia, porquanto os fatos 
apontados como delituosos foram descritos com todas as circunstâncias, ficando assim 
bem definido que ao apelante foi atribuída a prática do crime de descaminho e aos 
demais réus, por sinal absolvidos, o de receptação de objetos contrabandeados. 
No que tange ao cerceamento de defesa que teria ocorrido com o indeferimento da 
diligência requerida pela recorrente, diz o MM. Juiz na sentença, ao examinar esta 
preliminar, que a mencionada diligência evidenciou-se inútil e protelatória e, uma vez 
indeferida, não recorreu o acusado oportunamente da decisão, o que veio a ser feito já no 
prazo do art. 499 do Código de Processo Penal. E como se tal não bastasse, não resultou 
do indeferimento qualquer prejuízo para a defesa do acusado. 
Além do mais, como bem ressalta a ilustre Procuradora Regional Federal em seu parecer, 
às fls. 519, a diligência em tela é inteiramente prescindível para a apuração da verdade 
real. 
Acolhendo todos estes fundamentos, rejeito ambas as preliminares argüidas pelo 
apelante. 
No que concerne ao mérito, é bem verdade que boa parte das mercadorias de 
procedência estrangeira apreendidas em poder do apelante foram adquiridas por ele na 
Zona Franca de Manaus e embarcadas no Aeroporto de Manaus com a respectiva 
Declaração de Bagagem Acompanhada que se acha às fls. 35/38 dos autos, de cujo 
documento se verifica que as ditas mercadorias passaram pela Fiscalização aduaneira 
sem que tenham sido vistoriadas Aliás, é praxe naquele Aeroporto serem as vistorias 
realizadas através de sorteio, o que propicia a muitos passageiros passarem pela 
Fiscalização sem a vistoria em suas bagagens. 
O fato é que o apelante fez a declaração dessas mercadorias que adquiriu na Zona 
Franca de Manaus, não existindo, contudo, nos autos, qualquer prova de que tenham elas 
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excedido a quota permitida de 300 dólares pelo preço FOB. 
Caso as mercadorias apreendidas se limitassem às que foram importadas de Manaus, 
restariam insuficientes as provas para a condenação do apelante. Ocorre que em seu 
poder foram apreedidas na mesma ocasião diversas outras mercadorias de procedência 
estrangeira, desacompanhadas de documentação fiscal comprobatória de sua aquisição 
regular, que se acham também descritas no Laudo de Exame Merceológico de fls. 
103/109. Entre esses objetos incluem-se relógios de várias marcas, máquinas de calcular 
eletrônicas, pares de sapatos tênis, onze (11 ) garrafas de uísque, e muitos outros, que 
teriam sido adquiridos no Paraguai para fins de comercialização. 
A destinação comercial das mercadorias foi bem examinada pelo Juiz a quo, que chegou 
a esta conclusão pelos seguintes motivos: a) por ser o réu comerciante; b) por haver 
confessado, tanto no flagrante, como em Juízo; c) pelos depoimentos dos demais 
denunciados, que, inclusive, adquiriram ou encomendaram objetos de procedência 
estrangeira ao recorrente; d) enfim, pela imensa quantidade de mercadorias apreendidas, 
que induz à segura conclusão de serem elas destinadas ao comércio, e não para uso 
próprio ou para presentes, como afirmou o acusado. 
Portanto, a apreensão de grande e variada quantidade de mercadorias estrangeiras, que 
não eram aquelas descritas na Declaração de Bagagem Acompanhada feita no Aeroporto 
de Manaus, desacompanhadas da necessária documentação fiscal que demonstrasse 
sua aquisição regular, é o bastante para configurar o cometimento, pelo réu ora apelante, 
do delito de descaminho previsto no art. 334, § 1º, alínea "d", do Código Penal. 
Incensurável, pois, a respeitável sentença de primeiro grau, não só por seus jurídicos 
fundamentos, como também pela sobriedade da pena mínima aplicada e do sursis 
concedido, levando em conta a primariedade e os bons antecedentes do réu. 
Por tais considerações, nego provimento ao apelo, para confirmar a decisão recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 250 - PE 

Relator O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: IRAN ERNESTON DO REGO 
Apelado: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. JOSÉ S. LIMA 
 
EMENTA 

Penal. Descaminho. Art. 334 do CP. Prescrição. Não transcorrendo do fato ao 
recebimento da denúncia, nem deste ato até a prolação da sentença, nem daquela data 
até o presente dia o prazo de 4 anos, não há como se falar em prescrição retroativa ou 
mesmo superveniente da pena de um ano de reclusão aplicada na sentença. Restando 
provada a procedência estrangeira do produto apreendido junto ao réu, cuja quantidade 
torna inaceitável e alegação de uso próprio, irreparável a sentença que aplicou ao réu a 
pena em seu mínimo, beneficiando-o, inclusive, com o sursis. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, por 
unanimidade de votos, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na 
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
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Recife, 12 de junho de 1880 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Ministério Público Federal denunciou de 
IRAN ERNESTO DO REGO, pelo crime previsto no art. 334, § 1º, c do Código Penal. 
A denúncia recebida em 06.04.88, narra fato ocorrido em 12.02.85, quando foram 
apreendidas várias caixas de lança-perfume em poder do acusado. 
A sentença recorrida, datada de 19.06.89 entendendo estar provada a materialidade do 
fato e a culpabilidade do réu, condenou-o nos termos requeridos. Concedido sursis. 
Embora reconhecendo comprovada a autoria, sustenta as razões de recurso, 
apresentadas em 2ª instância, a absolvição do réu, por entender não ter ficado provada a 
importação da mercadora (perícia inconclusiva), conforme estabelece a lei, a doutrina e a 
jurisprudência. 
O parecer do Ministério Público, embora considerando improvada a alegação da defesa, 
de que o material apreendido se trata de produção nacional, opinou pela prescrição da 
ação, vez que a sentença transitou em julgado para o MP e a pena in concreto é de um 
ano de reclusão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Nas razões de apelação, se afirma 
que inobstante ter a Policia Federal encontrado no estabelecimento comercial onde o réu 
trabalhava, algumas ampolas que supostamente foram tidas como lança-perfume, não se 
provou tenha o réu importado tal mercadoria, bem como a tivesse colocado à venda, ou a 
mantivesse em depósito, chamando atenção para o fato de seu comércio se dedicar, tão-
só, à compra e venda de automóveis. 
S. Exª. o Dr. Ivaldo OIímpio de Lima, em seu parecer de fls. 108, observa ter restado 
provada a procedência estrangeira da mercadoria, somando-se, a tal fato, ser a mesma 
apreendida junto ao réu, em seu estabelecimento comercial. Entende, no entanto, ser de 
aplicar-se ao caso a prescrição, vez que o crime se deu em 1985 e a sentença que 
condenou o réu a 1 ano de reclusão ter transitado em julgado para o Ministério Público 
Federal. 
Nos termos do art. 109 do Código Penal Brasileiro, verifica-se que a pena aplicada ao réu 
tem como tempo prescricional o de quatro (4) anos. 
Tendo-se o recebimento da denúncia como fato interruptivo do prazo prescricional e, 
considerando que o fato crime se deu aos 12/02/85, é de concluir-se que até 06/04/88, 
data em que se recebeu a denúncia, não transcorreu aquele prazo de 4 anos, sendo de 
registrar-se, igualmente, entre esta última data e a da prolação da sentença, que é de 
19/06/90, nem desta data para o dia de hoje, também não decorreu o prazo de 4 anos, 
razão porque afasto a preliminar de prescrição retroativa ou mesmo a prescrição 
superveniente. 
No mérito, é de atentar-se ao Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 10, onde se 
registra terem sido encontrados 65 recipientes de 100 cm, em vidro, com inscrição 
"aromatizador de ambientes em aerosol - universitário", junto ao réu, no estabelecimento 
comercial onde o mesmo trabalhava. A origem estrangeira de tal produto restou provada 
pelo laudo merceológico de fls. 24 a 26 e a destinação comercial a ser dada àquele 
produto, dessume-se da própria quantidade da mercadoria, junto a ele apreendida. 
Tais elementos foram minuciosamente analisados na sentença recorrida, que aplicou ao 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

réu, inclusive, a pena mínima , beneficiando-o com a suspensão condicional da pena, e 
pelos seus próprios fundamentos, há de ser mantida. 
Nego, pois, provimento à apelação. 
É o meu voto 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 255 - PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Revisor: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apelante: ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVA 
Apelado: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA 
 
EMENTA 

Contravenção. Art. 26, I c.c. Art. 31, b do Código Florestal. Competência. Configuração. 
I - Nos termos do Art. 27, § 10 do ADCT, a Justiça Federal é competente para o 
julgamento das práticas contravencionais contra o Código Florestal iniciadas antes de 
05.10.88. 
II - Comprovado que o réu adquiriu madeira do Engenho Pitanga, área de preservação 
rigorosa ou permanente, mantém-se a sentença condenatória, não importando sua 
qualidade ou destinação. 
III - Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 11 de outubro de 1990 
CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL baixou 
portaria baseada em auto de infração lavrado contra ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVA, 
pelo fato de na tarde de quinta-feira, 02 de junho de 1988, ter recolhido lenha em 
quantidade suficiente para carregar seu auto-carga, madeira essa pertencente à reserva 
florestal do Engenho Pitanga, Abreu e Lima - PE, sem a devida guia florestal. Realizada a 
audiência pela autoridade judiciária, foram tomados os depoimentos das testemunhas, 
bem como foram apresentadas pelas partes as suas alegações finais. 
O MM. Juiz Federal Dr. JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO julgou procedente a 
acusação, tendo fundamento a condenação do réu nas penas da alínea I do art. 26 c.c. a 
alínea b do art. 31 da lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), bem 
como os arts. 59 e 60 do Código Penal, fixando a pena na multa de 30 (trinta) salários 
mínimos. 
Apela o réu às fls. 108, requerendo a reforma da sentença e sua conseqüente absolvição, 
alegando que segundo os autos não ficou evidenciado ter o mesmo praticado o delito, 
uma vez que estava fora do Estado quando o seu veículo foi apreendido e que a carga se 
tratava de pedaços de madeira, próprios para consumir em padarias, imprestáveis para 
outras finalidades. Contra-razões às fls. 110/112. 
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O Ministério Público Federai emitiu parecer pela manutenção da sentença. 
Submeto à revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Relatam os autos a prática contravencional 
prevista no art. 26, alínea "a" da Lei nº 4.771/65. A Constituição Federal em vigor 
expressamente exclui as contravenções da competência federal (art. 109, IV), 
ressalvando, porém, essa competência para julgamento das ações propostas até a data 
da promulgação da Constituição (ADCT, § 10 do art. 27), como é o caso. 
Examino a apelação. 
A r. sentença considerou o réu incurso nas penas da alínea "a" do art. 26 c.c. a alínea "b" 
do art. 31 da Lei nº 4.771, de 15.09.65 (Código Florestal), fixando a pena de multa em 30 
(trinta) salários mínimos. 
Transcrevo os dispositivos ora invocados: 
"Art. 26 - Constituem contravenções penais, puníveis com três meses a um ano de prisão 
simples ou multa de uma a cem vezes o salário-mínimo mensal, do lugar e da data da 
infração ou ambas as penas cumulativamente: 
a) destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, mesmo. que 
em formação ou utilizá-la com infringência das normas estabelecidas ou previstas nesta 
lei;" 
"Art. 31 - São circunstâncias que agravam a pena, além das previstas no Código Penal e 
na Lei de Contravenções Penais: 
b) cometer a infração contra a floresta de preservação permanente ou material dela 
provindo." 
Insurge-se o apelante contra o decreto condenatório, porque se encontrava fora do 
Estado quando seu caminhão fora apreendido. Além disso, trazia a documentação 
necessária, pois se tratava de pedaços de madeira destinados ao consumo de padarias, 
imprestáveis a outras finalidades. 
O álibi apresentado é irrelevante. O próprio apelante reconheceu em Juízo ter adquirido 
16 m3 de lenha pertencente ao Engenho Pitanga, verificando-se que a madeira fora 
retirada do núcleo 05 classificado como área de preservação rigorosa ou permanente. 
Como bem assinala o Ministério Público Federal em suas contra-razões, são irrelevantes 
a qualidade da lenha ou sua destinação. O propósito da repressão legal é dar proteção às 
florestas, de modo a manter o equilíbrio ecológico, sempre ameaçado pela ação 
predatória do homem, constantemente ávido de lucros imediatos, ainda que submetendo 
a graves riscos o futuro de toda a Humanidade. 
Não impressiona que o apelante não tenha diretamente efetuado o desmatamento. Pune 
a lei também o adquirente, pois sem ele não haveria estimulo para o contínuo 
desmatamento das áreas de preservação. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 296 - CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: ORLANDO BORGES DOS SANTOS 
Apelado: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. WALMIR GRAÇA FERREIRA E OUTROS 
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EMENTA 

Penal. Estelionato. Provada a cobrança de serviços ambulatoriais durante período em que 
se encontrava desativada e Clínica, conclui-se ter o réu, com prejuízo para o INAMPS, 
obtido vantagem ilícita. 
A devolução da quantia indevidamente recebida configura causa especial de diminuição 
da pena (art. 16 do CP), que autoriza a redução da mesma de 1/3. 
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 Relator, na forma do relatório 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife , 26 de junho de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente  
PETRUClO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou 
ORLANDO BORGES DOS SANTOS, imputando-Ihe o tipo penal do art. 171 do CP, pelo 
fato de ter o mesmo registrado falsamente, nos Boletins de Serviços Produzidos - BSPS, 
expressivo número de atendimentos em clínica médica conveniada com o INAMPS o que 
veio a causar prejuízos ao instituto no montante de Cr$ 331.876,32. 
Na sentença recorrida o MM. Juiz considerou provadas a autoria e materialidade da ação 
criminosa e condenou o réu a pena de 1 (um) ano de reclusão, ante a inexistência de 
circunstâncias atenuantes ou agravantes. Entendendo, entretanto, presente uma causa 
de diminuição da pena, prevista no art. 16 do CP, pelo fato de haver sido recolhida, antes 
da denúncia, a importância encontrada como devida, reduziu a pena para 8 (oito) meses 
de reclusão. 
Concedido sursis. 
Em suas razões de apelo, afirma a defesa que o fato não perfaz o tipo penal do art. 171, 
vez que não houve para si, ou para qualquer pessoa, vantagem ilícita em detrimento do 
INAMPS; que a atitude do réu não se revelou dolosa. Alega que ocorreu apenas, por erro, 
em face da redação do contrato que a clínica mantém com o INAMPS, a assistência a 
beneficiários urbanos e ruralistas. 
Contra-razões. 
Em seu parecer, o Ministério Público em 2ª Instância, considerando provados os fatos 
alegados, inclusive com a confissão do apelante, opinou pelo improvimento da apelação. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Das declarações prestadas por Milton 
Borges dos Santos - Diretor Administrativo da Casa de Saúde Antônio de Pádua, verifica-
se que do meado de 1984 até junho de 1987, houve suspensão das atividades daquela 
Casa de Saúde. 
Concorde com tal depoimento, encontram-se os prestados por Bento Bruno Pimentel e 
José Ossian Mantua. 
Por outro lado, restou comprovado que durante o período em que a Casa de Saúde 
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Antônio de Pádua estava inativa, cobrou atendimento ambulatorial do INAMPS, conforme 
consta das testemunhas ouvidas às fls. 112 e 114, sendo indevidos os pagamentos 
recebidos da parte do INAMPS, por aquela Casa de Saúde. 
Tais fatos foram encontrados como provados, pelo MM. Juiz sentenciante, ao final de uma 
cuidadosa análise dos autos onde inclusive, ressaltou como se vê às fls. 140 a 141, que o 
serviço ambulatorial daquela Casa de Saúde se encontrava desativado há 2 anos, tanto 
que o prédio se encontrava em  estado de abandono, com sinais de inatividade, o que 
levou o MM. Juiz a concluir que o réu Orlando Borges dos Santos obteve para si, em 
prejuízo do INAMPS, vantagem ilícita, devolvida, registre-se, antes da denúncia, 
circunstância esta que militou em favor do réu, quando da aplicação da pena nos termos 
precisos do art. 16 do Código Penal, vez que a pena de 1 ano de reclusão que Ihe foi 
fixada como pena básica restou, ao final, reduzida de 1/3. 
A sentença há de ser confirmada, inclusive, no tocante ao benefício do sursis, não 
merecendo oitiva a argüição do apelante quando, simplesmente, nega a prática do delito 
sem oferecer qualquer contra-prova que elida a prova carreada aos autos. 
Nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.303 - CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - SE 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: HOTÉIS BEIRA MAR S/A. 
Advogados: DRª JANICE TELMA MOREIRA GURJÃO E OUTRO 
 
EMENTA 

Tributário. PIS. Inconstitucionalidade dos Decretos-Leis de Nºs 2.445, de 29.06.88, e 
2.449, de 21.07.88, Acolhida. 
I - Ao Poder Legislativo não é permitido adotar critério discricionário para a confecção da 
norma infraconstitucional. Em decorrência dessa afirmação, se para o disciplinamento de 
determinado fato a Constituição exige lei ordinária, não há possibilidade do Congresso 
Nacional preferir o sistema de Lei Complementar. Se assim agir, está, primeiramente, 
contrariando a vontade do Constituinte, e, em segundo lugar, a Lei Complementar passa 
para o ordenamento jurídico com existência, validade e eficácia da lei ordinária. 
II - Não é inconstitucional a lei ordinária que altera uma Lei Complementar naquilo em que 
a ata saiu do campo que Ihe foi reservado pela Constituição. 
III - A prestação para o Programa de Integração Social (PIS) faz parte da categoria 
denominada de contribuição social, sem caráter tributário. 
IV -- O PIS é um fundo especial pertencente aos empregados e constituído por uma 
massa de recursos que, embora sob gestão pública, não se assemelha com os recursos 
destinados às funções essenciais do Estado, quer se classifiquem como receita derivada 
quer como receita originária. 
V - A expressão finanças públicas registrada no texto constitucional não abrange, por 
maior amplitude que se Ihe conceda, a inclusão do fundo do PIS como fazendo parte do 
seu continente. 
VI - As contribuições para o PIS não suportam ser reguladas por Decreto-Lei, à luz da 
Carta Magna de 1967, por não se encontrarem Incluídas no campo das finanças públicas. 
VII - O Decreto-Legislativo nº 48, que "aprovou" os Decretos-Leis nºs 2.445/88 e 2.449/88, 
foi publicado no DOU de 15 de junho de 1988, dez dias depois de vencido o prazo de 
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cento e oitenta dias do art. 25, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Foram, conseqüentemente, rejeitados. 
VIII - Apelação e remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos entre partes acima identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 06 de março de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Examina-se a questão relativa ao recolhimento do 
PIS, de acordo com as regras dos Decretos-Leis nº 2.445, de 29.06.88 e 2.449, de 
21/07/88, sem prejuízo das contribuições devidas com base na Lei Complementar nº 7, de 
07.09.70. 
A discussão a respeito gira em torno da alegada inconstitucionalidade dos diplomas legais 
acima indicados, sob o fundamento primeiro de não ser possível se fazer a alteração 
ocorrida por Decreto-Lei, haja vista não se constituir a referida contribuição receita nem 
despesa pública, não sendo, conseqüentemente, direito financeiro, nem direito tributário. 
Alega-se, também, que os Decretos-Leis acima apontados não podiam alterar a Lei 
Complementar nº 07/70, e subseqüente sobre a matéria, por serem hierarquicamente 
inferiores. 
A autoridade tributante defende a constitucionalidade das mudanças impostas pela 
legislação já mencionada, por considerar que uma lei ordinária pode alterar uma lei 
complementar naquilo em que esta saiu do campo que Ihe foi reservado pela 
Constituição. Sustenta que é o caso dos Decretos-Leis 2.445l88 e 2.449/88. Ainda mais 
que a matéria tratada é de finanças públicas, pelo que há compatibilidade com os termos 
da Constituição. O Ilustre Juiz a quo concedeu a segurança. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O Pleno deste Tribunal, ao apreciar a 
matéria, em conseqüência da Argüição de Inconstitucionalidade na Apelação em 
Mandado de Segurança nº 77 - SE, por unanimidade, decidiu que: 
"EMENTA: Constitucional. Decretos-leis 2.445 e 2.449, de 1988. 
I - O PIS, desde a Emenda Constitucional nº 8, de 1977, é contribuição social, e não 
tributo. 
II - A Lei Complementar nº 7/70 considera-se lei ordinária ao dispor sobre matéria que a 
Constituição de 1967 não indicava como privativa de lei complementar. 
III - As contribuições sociais não se incluem nas receitas públicas, estando fora do 
alcance do art. 55 da Constituição de 1967. 
IV - Determinando a Constituição que o PIS constitui um encargo viabilizador da 
integração social do empregado, e permitindo a sua participação nos lucros da empresa, 
a sua base de cálculo deve levar em conta tal matriz, dela se afastando a lei quando 
estabelece o recolhimento à base da receita operacional. 
Inconstitucionalidade dos Decretos-Lei 2.445/88 e 2.449/89. 
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Argüição acolhida. (Relator: Juiz Lázaro Guimarães. Julgado em 06/11/89; in DJPE de 
02/02/89.) Na oportunidade, pronunciei voto cujo teor faço anexar e que passa a ser parte 
do presente julgado. 
Nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.426 - SE 

Relator: O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelantes: JOSÉ FRANCISCO �DA FONSECA E OUTRO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/INPS 
Advogados: DRS. MARIA EVANILZA DE SOUZA RANGEL E OUTROS E JOSÉ 

FRANCISCO COSTA 
 
EMENTA 

Previdenciário. Benefício. Suspensão. Ausência do devido Processo Legal. 
I - O nosso ordenamento jurídico não prestigia a suspensão de benefício previdenciário 
por suspeita de fraude ou irregularidade em sua obtenção, em que tais vícios sejam 
apurados em processo administrativo regularmente instaurado, em que se assegure 
ampla defesa aos interessados. 
II - Simples sindicância sem obediência a qualquer forma processual não atende à 
garantia do devido processo legal. 
III - Há de se prestigiar o ato originário do INPS que, após processo regular, concedeu o 
benefício. A partir daí, houve produção de efeitos decorrentes do direito subjetivo 
reconhecido em favor do segurado, pelo que a extirpação das vantagens decorrentes 
deve ser feita com integral respeito à ordem jurídica. 
IV - Apelação provida. 
 
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, em 
dar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Relator, notas taquigráficas 
constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de abril de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Discute-se apelação de particular em Mandado de 
Segurança impetrado contra o Secretário Regional de Benefícios do INPS, cuja sentença 
de primeiro grau entendeu de denegá-Io, sob o fundamento de que o cancelamento dos 
benefícios foi precedido do devido processo legal. Os fatos mereceram o seguinte relato 
na decisão apelada: 
"José Francisco da Fonseca e Roberto de Meio Menezes, devidamente qualificados, 
impetram Mandado de Segurança contra ato do Secretário Regional de Benefícios do 
Instituto Nacional da Previdência Social. 
Em síntese, alegam que foram aposentados pela Previdência Social em processo regular, 
tendo inclusive, efetuado pagamento de contribuições referentes a período em que não 
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houve recolhimento. 
Após longos anos foram notificados da suspensão do benefício, alegando irregularidade 
na concessão, por falta do tempo exigido por lei. 
Recorreram à Junta de Recursos da Previdência Social que acatou e vem acatando a 
pretensão dos impetrantes. 
Requerem liminar, invocando decisões do Tribunal Federal de Recursos, especialmente a 
Súmula nº 160, tendo em vista que a Resolução da JRPS não tem efeito suspensivo e 
pedem seja restabelecido o direito dos impetrantes. 
Pedem o benefício da assistência judiciária e dão à causa o valor de Cz$ 2.000,00. 
Juntam os documentos de fls. 07/10. 
Concedi liminar (fls. 11). 
A autoridade impetrada apresentou informações (fls. 13/20) com os documentos de fls. 
21/52. Em preliminar, alega sua ilegitimidade passiva ad causam por não haver praticado 
os atos impugnados, especialmente quanto a Roberto de Melo Menezes cujo processo de 
aposentadoria tramitou em Lagarto, no interior do Estado. 
No mérito, invoca o art. 206 da Consolidação das Leis da Previdência Social e o art. 57 do 
seu Regulamento de Benefícios, esclarecendo que se verificou inexistência de prova 
quanto a tempo de serviço dos impetrantes. 
Argumenta que os documentos de fls. 01/32 provam que os impetrantes omitiram a 
verdade na inicial ao dizerem que "receberam um mero comunicado suspendendo os 
benefícios". Além disso, não houve julgamento da Junta de Recursos da Previdência 
Social. 
Pede a cassação da liminar e denegação do Writ. 
O Dr. Procurador da República emitiu parecer (fls. 54/57.) 
Depois de análise da espécie, conclui pela inexistência de comprovação do tempo de 
serviço dos impetrantes, pronunciando-se pela denegação da segurança." 
Os apelantes insistem na aplicação da Súmula nº 160, do então e egrégio Tribunal 
Federal de Recursos, por entenderem que não houve possibilidade de ampla defesa. 
O Ministério Público Federal, em segundo grau, opinou pela concessão do mandamus. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Argumenta a douta sentença apelada que 
aos segurados impetrantes foi dada oportunidade de prestarem esclarecimentos sobre os 
fatos apurados, pelo que correta está a decisão tomados pelo que correta está a decisão 
tomada pela autoridade impetrada. 
Destaco do decisum apontado o seguinte trecho: 
"A impetração assenta-se em bases inseguras: dizem ter recebido "mero comunicado" 
suspendendo o benefício, quando a farta documentação trazida nas informações 
demonstra que foram convocados a prestarem esclarecimentos sobre irregularidades 
ocorridas em seus processos de aposentadoria; além disso, informam que suas 
pretensões foram acolhidas pela Junta de Recursos da Previdência Social, quando tal fato 
não se verificou. 
Em relação ao lmpetrante José Francisco Fonseca verifica-se que o tempo de serviço 
questionado refere-se ao período de janeiro de 1954 a fevereiro de 1962. O documento 
trazido aos autos refere-se apenas ao período anterior, pois é datado de 1953. 
Quanto ao impetrante Roberto de Melo Menezes, vê-se que sua aposentadoria foi 
concedida considerando-se como prova de tempo de serviço certidão fornecida pelo 
DETRAN dando conta de que prestara exame de motorista em 1952. Ora, tal documento 
prova habilitação, não atividade. Daí a observação do Dr. Procurador da República: 
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"Como o impetrante na Declaração de fls. 49, diz que sempre trabalhou como motorista, 
no período de 1952 a 1976, conduzindo ônibus coletivo na área urbana, caminhão e táxi 
próprio na cidade de N. S. do Socorro, deveria ter provado o exercício dessa  atividade 
através da Carteira Profissional, já que foi empregado da empresa, ou mesmo com o 
comprovante do pagamento do ISS - Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza, bem 
como com recibos dos fretes e carretos por ele transportados já que foi proprietário de 
caminhão. Esses documentos sim, seriam capazes de comprovar o tempo de exercício da 
atividade, e não simplesmente uma certidão que apenas atesta o exame de motorista feito 
pelo impetrante em 1952." 
Não há direito Iíquido e certo dos impetrantes." 
Não penso da forma narrada. Entendo que o direito fundamental do cidadão se submeter 
ao devido processo legal, não pode sofrer qualquer interpretação mitigada. Ele há de 
existir com a amplitude querida pela vontade do constituinte, pelo que a oportunidade de 
defesa deve se fazer presente em todas as suas fases. 
Na espécie, observo que o INPS concedeu aposentadoria aos impetrantes após o exame 
da documentação apresentada e mediante a comprovação da regularização do débito 
existente para com a autarquia previdenciária. 
A seguir, em processo de revisão, o INPS concluiu que havia suspeita de fraude quanto 
ao tempo de serviço declarado. A tanto chegar, ouviu os impetrantes em termo de 
declaração (fls. 26/27 e 49). A seguir, após algumas diligências, foram suspensos os 
benefícios. 
Os atos praticados não caracterizam a garantia do devido processo legal. Este há de se 
desenvolver dentro de um ritual de legalidade, de objetividade, de ampla defesa e de 
julgamento objetivo que leve a um pronunciamento da autoridade administrativa com base 
em dados que representem certeza real. 
Não é o que revela a documentação depositada nos autos. Há, apenas, sindicâncias 
unilateralmente realizadas que culminaram com decisão apressada por parte da 
autoridade impetrada. 
O caso em exame envolve a produção de efeitos de direitos subjetivos reconhecidos pela 
própria administração o que se desenvolveu há alguns anos, pelo que a extirpação de tais 
vantagens só pode ser feita após comprovação definitiva da fraude que se suspeita tenha 
ocorrido. 
Outro não é o sentido da Súmula nº 160, do então e egrégio Tribunal Federal de 
Recursos: 
"Concedido o benefício, não pode o órgão previdenciário suspendê-lo, sob a mera 
alegação de fraude ou irregularidade no processo de concessão, sem a evidente prova de 
sua ocorrência." Por tais fundamentos, dou provimento à apelação para reformar a 
sentença, pelo que restabeleço a liminar e concedo a Segurança. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.520 - RN 

Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apelante: DOMINGOS REIS E CIA. e OUTROS 
Apelado. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - RN. 
Advogados: DRS. JOSÉ DE RIBAMAR DE AGUIAR (APTE.) e  

CARLOS HUMBERTO RIOS MENDES (ANDJ.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Empresas Atacadistas de Drogas e Medicamentos. Técnico Farmacêutico 
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Responsável. Não obrigatoriedade. Súmula 172 - TFR. 
I - Nos termos da jurisprudência consolidada na Súmula nº 172 do extinto Tribunal Federal 
de Recursos, as empresas distribuidoras de drogas, que não manipulem fórmulas nem 
forneçam medicamentos a terceiros, não estão sujeitas à assistência técnica de 
farmacêutico". 
II - Caso em que duas das impetrantes comprovaram tratar-se de empresas que se 
dedicam ao comércio atacadista de medicamentos, não estando, por conseguinte, 
obrigadas ao cumprimento da exigência legal em referência. 
III - Apelação a que se dá parcial 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 parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. Recife, 24 de maio de 1990 
CASTRO MEIRA - Presidente 
ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Trata-se de apelação de sentença que 
denegou a segurança impetrada por Domingos Reis e Cia. e outros contra ato do Sr. 
Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Norte. 
Alegam as impetrantes serem distribuidoras atacadistas de drogas e medicamentos e se 
dizem desobrigadas de contratar técnico farmacêutico responsável por não manipularem 
drogas, não aviarem receitas e nem fornecerem medicamentos diretamente ao 
consumidor. 
Notificada, a autoridade apontada como coatora apresentou suas informações às fls. 
42/47, sustentando a necessidade de profissional de farmácia. 
Parecer do MPF pela concessão da segurança às fls. 49/51. Sentença às fls. 53/56. 
Razões de apelação às fls. 60/64. 
Contra-razões às fls. 67/70. 
Subiram os autos ao extinto Tribunal Federal de Recursos onde o MPF opinou pelo 
parcial provimento do recurso para que se conceda a segurança aos apelantes J. Reis e 
Cia. Ltda. e Polidrogas Nordeste Ltda. 
Foram os autos remetidos a este E. Tribunal e a mim vieram por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): A matéria de que trata a presente 
impetração chegou a ser objeto de reiterada jurisprudência do extinto Tribunal Federal de 
Recursos, consolidada em sua Súmula nº 172, cujo enunciado é o seguinte: 
"As empresas distribuidoras de drogas, que não manipulem fórmulas nem forneçam 
medicamentos aos consumidores, não estão sujeitas à assistência médica de 
farmacêutico." 
No caso das quatro empresas apelantes, verifica-se que J. Reis & Cia. Ltda. e Polidroga 
Nordeste Ltda. comprovaram que não manipulam drogas, nem fornecem medicamentos 
diretamente aos consumidores, não estando, por conseguinte, sujeitas à exigência do art. 
15 da Lei nº 5.991, de 17.12.73, qual seja, a de manter em seus estabelecimentos a 
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assistência técnica de um profissional de farmácia. 
Quanto às duas outras recorrentes, por não haverem efetuado a necessária prova, 
deixam a entender tratar-se de empresas que se dedicam ao comércio varejista de 
medicamentos, não tendo, assim, o direito líquido e certo pleiteado de dispensa da 
exigência legal em referência. 
Assim sendo, em consonância com o parecer da d. Procuradoria, dou parcial provimento 
à apelação, para reformar a sentença apelada e conceder a segurança às recorrentes J. 
Reis & Cia. Ltda., e Polidroga Nordeste Ltda., nos termos do pedido inicial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.663 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: C. B. SILVA-ME E OUTROS 
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Advogado: DR. SCROGGIE HAWSON 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Ameaça de multa e de apreensão de fitas videocassete "piratas" 
ou "alternativas". Não há direito líquido e certo, amparável pela via mandamental, que 
assegure o comércio ilegal de fitas videocassete. 
Direitos autorais. Indício de infração ao Código de Propriedade Industrial, em tese, 
autoriza a apreensão. Legislação e "Convenções Internacionais" de proteção aos direitos 
autorais, ratificadas pelo Brasil (Sentença - fls. 132). 
Desprovimento da apelação. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, na forma do relatório e voto anexos, que passam a integrar 
o presente julgamento. 
Recife , 31 de maio de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: "C. B. Silva - ME" e mais seis locadoras de fitas 
videocassetes apelam da sentença do MM. Juiz Federal Francisco de Queiroz Bezerra 
Cavalcanti, proferida em M/S impetrado contra ato do CONCINE. 
Insistem em que a Res. 136/87 do CONCINE ao impor ilegalmente o pagamento de uma 
taxa, sob pena de apreensão de fitas e até de interdição de seus estabelecimentos, é 
inconstitucional por ferir o princípio da reserva legal. 
Citam precedente do eg TRF em que foi declarada a inconstitucionalidade das Res. 97 e 
98, também do CONCINE, pelo mesmo fundamento e tecem críticas ao fato de não ter 
sido decidida na primeira instância a argüição de inconstitucionalidade incidente - fls. 
137/141. 
Com a resposta ao recurso, subiram os autos ao eg. TFR. Em parecer sumário o MPF 
opinou pelo provimento do recurso - fls. 152. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): As apelantes, com todo respeito ao 
trabalho do ilustre advogado que as patrocina "confessam o exercício irregular do 
comércio de locação de fitas piratas e alternativas", do fato que viola a legislação de 
proteção aos direitos autorais e, em tese, o Código de Propriedade Industrial - art. 178 - 
IV e V. 
O pedido é para que a autoridade impetrada se abstenha de apreender fitas nas 
circunstâncias descritas e declarada a inconstitucionalidade da Resolução nº 136 do 
CONCINE. 
Ora, concedida a segurança, mesmo limitada ao pedido, por via de conseqüência, estaria 
sendo assegurado o comércio irregular de "fitas". 
Entendo, por isso, que as impetrantes não têm legítimo interesse para causa, sendo 
assim carecedoras da ação. A falta de legítimo interesse é patente, no meu modesto 
entender. 
Mesmo que não fosse a r. sentença recorrida, com base no pronunciamento do MPF, 
demonstra a falta de direito líquido e certo - fls. 132/134: 
"Inicialmente observaria o entendimento restritivo dos impetrantes acerca do que seria 
filme no sentido de película. Aceitar-se que o filme em cassete não seria essencialmente 
o mesmo filme em rolo seria o mesmo que se entender gravação sonora em cassete não 
pode ter a mesma proteção que a fita em rolo. A posição é, sem dúvida, incorreta, pois 
quando o Brasil, por exemplo, firmou a Convenção de Berna -1886, revista em Bruxelas 
em 1948 (ratificada pelo Brasil em 1951) no sentido da proteção do direito de autorização 
de obras artísticas, adotou o princípio da Proteção Ampla prevista no art. 11 daquela 
Convenção que se refere à comunicação pública dessas obras por qualquer melo". No 
mesmo sentido a Convenção de Genebra de 1952, ratificada pelo Brasil em 1959. Ainda 
no mesmo sentido, a Convenção de Roma de 1961, ratificada pelo Brasil em 1965. O que 
pretendem os impetrantes na verdade é, apegando-se a uma mera interpretação 
gramatical, violar direito autoral, prejudicial, inclusive à indústria cinematográfica nacional. 
Além desse aspecto, merece destaque a distinção lançada pelo Representante do 
Ministério Público às fls. 164 dos autos, quando diz "...a legislação que regula a atividade 
ou a distribuição e reprodução de filmes - em nenhum momento faz qualquer distinção 
entre filmes exibidos no cinema, na televisão, ou através do recurso do videocassete, até 
mesmo porque a própria lei nº 6.281 /75 inclui na sua disciplina (ver art. 11, parágrafo 
único antes citado) o filme destinado ao cinema ou à televisão, entre os últimos incluindo-
se o filme gravado em video-cassete para ser projetado através de aparelho de televisão. 
No mesmo sentido de não distinguir os filmes quanto à forma de exibição ou meio de 
projeção é o artigo 18 daquele texto legal, anteriormente também já citado". Seria também 
de invocar-se o parágrafo único do art. 2º do Decreto nº 93.881/86 que não foi editado 
pelo CONCINE, nem "obtido" por aquela entidade, mas expedido por autoridade superior 
àquela, no caso o Chefe do Executivo Federal. Ainda é necessário concordar com a M. D. 
Representante do Ministério Público, quando salienta "... Se assim não fosse seriam letra 
morta as disposições da Lei nº 5988/73 em especial as dos seus artigos 6º, VI, 49, II e 83 
que protegem a produção cinematográfica ou de filmes como obra artística". 
O CONCINE com a expedição da Resolução nº 136/87, nada mais fez do que exercer o 
poder de polícia em matéria da sua competência nos exatos limites previstos no art. 78, 
parágrafo único do CTN. Lembraria a essa altura uma colocação de Marcelo Caetano em 
sua obra Princípios Fundamentais do Direito Administrativo (Forense - Rio, 1977) "... 
Sendo um sistema de restrições à Iiberdade, a Polícia será odiosa? A polícia será inimiga 
da Iiberdade? A Polícia não é inimiga da liberdade: é uma garantia das liberdades 
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individuais" (fls. 336). E ainda, a conclusão de Clovis Beznos em Poder de Polícia, 
(Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1977) "... A atividade de polícia administrativa 
é essencial à manutenção do sistema normativo, tal como ela é, no sentido em que 
concretiza a ação abstrata da lei, de desenhar os direitos." (fls. 78). Finalmente salientaria 
lição de Viveiros de Castro, do início do século, mas ainda hoje atual sem esquecer, 
evidentemente, a moldura da legalidade "... sendo infinitos os recursos de que lança mão 
o gênero humano a polícia precisa intervir sem restrições, no momento oportuno pois, que 
a sua ação é indefinida como a própria vida, não sendo possível aprisioná-la em formas, 
motivo por que certa flexibilidade ou livre escolha dos meios é inseparável da polícia." 
(Revista de Direito Administrativo nº 162/85 - FGV). Não prosperam pois, os argumentos 
dos Impetrantes. Aceitá-los seria estimular em arrepio à lei, o negócio clandestino de 
produção e comercialização de fitas clandestinas, violando direito autoral, deixando de 
recolher os tributos e possibilitando, inclusive, o ingresso irregular de fitas estrangeiras, 
inclusive em detrimento da Indústria Cinematográfica Nacional. Merece total acoIhida o 
parecer da M. D. Representante do Ministério Público, Inclusive no que se refere à 
"requisição de peças para a apuração da responsabilidade penal. 
Não vislumbro a alegada inconstitucionalidade. 
Mantenho, pois, a sentença pelos seus próprios fundamentos. 
Nego provimento ao apelo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.671 - RN 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA-RN 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
Apelado: FRANCISCO CIRO NOBRE CHAVES 
Advogados: DRS. GIUSEPPI DA COSTA (APTE.) E  

MAGNUS AUGUSTO COSTA DELGADO (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Ensino superior. Progressão vertical. Sendo ministrada uma mesma 
disciplina a várias turmas e em um mesmo horário, para efeitos de progressão vertical, 
multiplica-se o número de pontos pelo número de turmas alocadas ao professor. 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, negar provimento à apelação e à remessa de ofício, 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, 05 de junho de 1990 
PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR PETRUCIO FERREIRA: FRANCISCO CIRO NOBRE CHAVES, na condição 
de professor universitário, propôs ação de Mandado de Segurança contra ato do 
MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 
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objetivando contagem em dobro dos pontos das aulas ministradas para duas turmas sob 
ajuntamento, que Ihe garanta direito à progressão vertical. 
Argüi em sua inicial que em relatório apresentado com vistas à progressão vertical e com 
parecer favorável do CONDEPE, enquadrou disciplinas lecionadas na própria UFRN para 
duas turmas, ao mesmo tempo, unidas por conveniência horária ou didática, tendo, 
posteriormente o CONSEPE negado o pleito por não ter o impetrante alcançado o número 
necessário de pontos, exigidos pela Resolução nº 200/86. No seu entender, sendo omissa 
tal Resolução, neste aspecto, não pode criar discriminação. 
Em suas informações, a autoridade coatora informa que o impetrante não tem direito a 
computar pontos em dobro quando administra um assunto a turmas reunidas, posto que a 
Resolução 200/86 - CONSEPE presumo, como regra, que as turmas sejam separadas. 
Em seu parecer, o Ministério Público considerando que apesar de reunidas, as turmas 
conservam suas identidades, não podendo ser consideradas como uma unidade, tanto 
que foram emitidos diários de classe individualizados, opinou pela concessão da ordem. 
Na sentença, o MM. Juiz Monocrático considerando que a hipótese dos autos não foi 
prevista em regulamentos e que o item 1.1.2 da Resolução em apreço prevê a 
multiplicação de pontos da disciplina pelo número de turmas alocadas e mais, que o 
impetrante desincumbiu-se de duas tarefas distintas e por fim, com base em 
jurisprudência desta Corte, concedeu a ordem impetrada. 
Duplo grau de jurisdição. 
Razões e contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): A AMS nº 938 - RN onde figuram 
como partes: Apelante: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Advogado: 
Giusepe da Costa; Apelado: Djalma Delgado e outro; Advogado: Magnus Augusto Costa 
Delgado e da qual fui Relator, esta Egrégia Turma, por unanimidade, negou provimento à 
apelação, sendo tal acórdão assim ementado: 
"EMENTA: Administrativo. Ensino Superior. Progressão Vertical. Sendo ministrada uma 
mesma disciplina a várias turmas, em um mesmo horário, para efeitos de progressão 
vertical, multiplica-se o número de pontos pelo número de turmas alocadas ao professor. 
Apelação e remessa de ofício improvidas. 
Na sentença recorrida naquela apelação entre outras, Iê-se: 
"... na norma em análise, dispõe que se o docente lecionar uma mesma disciplina a várias 
turmas, juntas ou separadas, deve-se multiplicar o número de pontos da disciplina pelo 
número de turmas a ele alocadas. 
Vê-se, pois, que o importante a se observar não é o horário da docência da disciplina, 
mas o fato de a mesma disciplina ser lecionada a várias turmas, é que daria direito a que 
se multiplicasse os pontos da disciplina pelo número de turmas. 
Houve, pois, erro do CONDEPE ao distinguir onde a lei não distinguiu e, assim, prejudicou 
aos impetrantes, que a nosso ver têm, pois, direito à progressão vertical, conforme 
avaliação da Comissão de Avaliação. 
Por outro lado, nestes autos, na sentença recorrida o MM. Juiz, após observar que: 
"O docente se desincumbiu de duas tarefas distintas. Não fora a junção das turmas, teria 
a administração que recorrer a outro professor para reger a disciplina em horário e sala 
próprios. 
E mais. Não é desarrazoado supor, embora silenciem os autos a respeito, que a junção 
das turmas deve ter sido determinada pela administração, eis que se trata de fato 
excepcional. A escassez de professor, quiçá, de salas ou talvez de tempo, hão de ter 
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determinado tão anti-pedagógico alvitre." 
Reporta-se, igualmente, à AMS 938 - RN, trazido à colação, tanto no douto parecer do 
Exmo. Procurador da República, Eduardo Dantas Nobre, como no próprio corpo da 
sentença. 
Tendo como razão de decidir as constantes da sentença recorrida, que se encontra 
concorde com procedentes desta Egrégia Turma, meu voto é pois pelo improvimento da 
apelação e da remessa de ofício. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.690 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: DORGIVAL LIMA DE SOUZA E OUTROS 
Apelado: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. ANTÔNlO FRANCISCO CAVALCANTI E OUTRO 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar. Quadros complementares. Sargento temporário. Lei 6.144/74, 
integrando os autores, os quadros suplementares do Exército, na qualidade de sargentos 
temporários, não Ihes assiste o direito à permanência junto àquelas fileiras além do termo 
fixado como limite, para duração de Prestação daquele serviço militar. Apelação 
improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vïstos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes do autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 12 de junho de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: DORGIVAL LIMA DE SOUZA, ZENALDO 
PEREIRA DE LIMA e IRON ARAÚJO DE ALMEIDA, servidores públicos federais, 
militares temporários e 3º Sargento, propuseram ação de Mandado de Segurança 
repressivo contra ato do COMANDANTE DO 71º BATALHÃO DE INFANTARIA 
MOTORIZADA - Garanhuns - PE, objetivando liminar que autorize a suspensão do ato 
que os demitiu, bem como seus efeitos, e que seja determinada a inclusão dos mesmos 
no ativo do exército. 
Argüem em sua inicial que o ato indevido ilegal e inconstitucional ora atacado, que 
pretendem seja declarado nulo, baseado que foi nas Portarias 56-Res/83, 812/84 e 
813/84, teve como efeito a exclusão e desligamento dos requerentes do serviço ativo, do 
efetivo do Batalhão onde serviam, há aproximadamente 10 anos, quando poucos meses 
faltavam para aquisição das estabilidades decenárias  (art. 50, IV, a, da Lei 6880/80 e art. 
42, § 9º da CF/88). Portanto, não podiam ser licenciados com a exclusão e desligamento, 
pois já faziam jus à reserva (inatividade remunerada ou disponibilidade). E mais, que o 
estabelecido na Lei 6880/80, art. 50, dá ao militar a estabilidade aos 10 anos e a Portaria 
56/83, ilegal e inconstitucionalmente estabeleceu o limite de 9 anos e 6 meses para o 
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pessoal temporário, vedando assim o direito à estabilidade. Ainda em apoio aos seus 
argumentos, citam a Lei 7.773/89 que vedou nomeações ou demissões entre o 30º dia de 
sua publicação e o término do mandato presidencial. 
Nas informações, a autoridade coatora esclarece que como Sargentos temporários 
voluntários do Exército, os impetrantes têm ciência que suas prestações do serviço militar 
se dá em caráter transitório, com duração máxima de 9 anos e 6 meses (Portaria 812/84). 
Em apoio ao ato ora atacado, cita as Leis 6144/74 e 6.391 /86 além do Dec. 57.654/66 e o 
Estatuto dos Militares (Lei 6880/80). 
O parecer do Ministério Público em 1ª Instância argüi, preliminarmente, ser incabível o 
pedido de condenação em honorários advocatícios. Também considera inaceitável o 
entendimento dos impetrantes pois conscientes de suas condições de "temporários"; não 
poderiam ter por certa as suas integrações no quadro efetivo, só por perceberem 
gratificação qüinqüenal.  Não se Ihes aplica, portanto, os arts. 42, § 9º e 61 da CF, bem 
como a Lei 7773/89, vez que os desligamentos ocorreram em vista ao termo final do 
engajamento. Pela denegação da segurança. 
Em sua sentença, o MM. Juiz Monocrático considerando que os impetrantes tinham 
ciência de que integravam quadro de servidores temporários, não havendo qualquer 
ilegalidade nem inconstitucionalidade no ato praticado, mas, tão só o exercício do poder-
dever, julgou improcedente a ação denegando a segurança. 
Embargos de declaração propostos foram rejeitados, face a sua improcedência . 
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença que, decidindo citra-petita, não aceitou as 
argüidas ilegalidade e inconstitucionalidade das Portarias referidas, apesar de terem se 
tornado inválidas, face a nova ordem constitucional e também deixou de .analisar a 
nulidade dos atos de licenciamento ex officio. Sustenta também a declaração de nulidade 
da sentença que rejeitou os embargos de declaração, por não conter análise nem solução 
sobre os pontos embargados. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Em seu douto parecer, a Exmª 
Procuradora da República, Regina Coeli Campos de Menezes, assim se posicionou: 
"Os próprios impetrantes reconhecem expressamente que faziam parte do quadro 
temporário e, desde novembro de 1984, quando das portarias 812 e 813 sabiam que o 
tempo de serviço seria de nove anos e seis meses, isto é, com termo final previamente 
fixado, donde a argumentação dos impetrantes de que teriam sido levados a pensar e 
acreditar que permaneceriam no Exército não pode prosperar. 
Também inaceitável o argumento dos lmpetrantes de que a expressão constante dos 
contracheques dos mesmos referentes à gratificação qüinqüenal possa representar o 
reconhecimento de que teriam os impetrantes passado a integrar o quadro efetivo e não 
temporário. 
Estão os Impetrantes a confundir o sentido de efetivo: que produz um efeito real; positivo. 
Com o sentido de efetivo: permanente fixo. 
A palavra efetivo referente à gratificação qüinqüenal tem o sentido referente à produção 
de um efeito real, positivo e, nunca, o reconhecimento de não mais serem temporários os 
Impetrantes nos quadros do Exército. 
A argumentação referente ao arredondamento por eles pretendido não se aplica por se 
referir expressamente à estabilidade aos militares de carreira. 
Quanto à citação dos artigos 42 § 9º e 61 da Constituição Federal não há como entender 
terem os mesmos assegurado aos impetrantes o direito à estabilidade por eles 
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pretendida. 
Finalmente, com relação à proibição constante na Lei 7.773/89, inaplicável aos 
Impetrantes vez que o desligamento se deu por conta de termo final fixado desde 1984, 
como os próprios Impetrantes expressamente reconhecem." 
Assentado em tal parecer, o MM. Juiz negou a segurança. 
Adotando como razão de decidir a já expendida no parecer da Procuradoria da República 
nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.731 - CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: ROSÂNGELA RIBEIRO CARVALHO 
Apelada: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR 
Advogados: DRS. CARLOS HENRIQUE DA ROCHA CRUZ E OUTROS (APTE.) E  

JUDICAEL SUDÁRIO DE PINHO (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Ensino superior. Alteração do conteúdo curricular. Estudante que não 
completa o número de créditos, conforme a sistemática anterior, no prazo estabelecido na 
Resolução que fixou as novas exigências. Ajuizamento do Mandada de Segurança com 
mais de 120 dias do conhecimento do ato impugnado. 
Inexistência, ademais, do direito invocado. 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 junho de 1890 
JOSÉ DELGADO - Presidente  
LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: insurge-se a apelante contra sentença que a 
julgou carecedora de Mandado de Segurança no qual pleiteia a sustação de ato do 
Magnífico Reitor da Universidade de Fortaleza, que exige a complementação de estudos, 
para autorizar a sua colação de grau. 
Afirma que não está obrigada ao cumprimento da elevação do currículo do Curso de 
Terapia Ocupacional, de 165 para 240 créditos, pois, antes da Resolução nº 8, de 1984, 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, estava matriculada no referido Curso. 
Sem  contra-razões, vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
O Ministério Público oficiou na primeira instância. Assim, nos termos do art. 17 da Lei 
1533/51, dispensei a abertura de vista à douta Procuradoria Regional Federal. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O ato impugnado, que nega a 
inclusão da impetrante entre os alunos que deveriam colar grau no primeiro semestre de 
1990, é de 18 de janeiro de 1989, e a ação de segurança somente foi ajuizada em 
setembro seguinte, com ultrapasse do prazo previsto no art. 18 da Lei 1533, que é de 
decadência, não se sujeitando à interrupção ou suspensão. 
Evidencia-se, portanto, a caducidade do direito à propositura da ação mandamental. 
De qualquer forma, a impetrante não detém direito a concluir o Curso de Terapia 
Ocupacional com o número de créditos fixado antes da Resolução 8/84. É que ali se 
ressalvou a possibiIidade de os alunos então matriculados cumprirem as exigências 
anteriores, desde que o fizessem até fevereiro de 1987. Depois disso, todos estavam 
submetidos à mesma carga curricular de 240 créditos. 
Sobre o assunto, esta Turma tem precedente indicado na seguinte ementa: 
"Administrativo. Mandado de Segurança. Ensino superior. Alteração curricular. Inexistindo 
relação contratual entre o aluno e Universidade, sendo tal relação jurídica de natureza 
estatutária, não tem o aluno direito líquido e certo a alegar contra alteração curricular da 
parte da Universidade que assim age dentro de sua atribuição pedagógica". (AMS 565 - 
RN, Rel. Juiz Petrucio Ferreira, 2.T., DPJ 14.10.89, pág. 39). 
O estudante está vinculado a regime estatutário, alterável nos limites da lei e dos 
regulamentos universitários. É certo que as alterações não atingem situações 
definitivamente constituídas, mas esse não é o caso de aluno que, quando da modificação 
curricular, muito pouco cumprira do programa das diversas disciplinas, e, após, tendo 
ainda três anos para completar o Curso, não o fez. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.743 - PB 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: WAGNER TENÓRlO FONTES 
Apelado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER 
Advogados: DRS. IZAMAR PANCRÁCIO FONTES (APTE.) E  

NARCY ANDRADE MEDEIROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Uso de películas reflefivas em veículos. Resolução do 
CONTRAN. Possibilidade. 
I - É legal a resolução baixada pelo CONTRAN que proíbe a colocação de películas 
refletivas nas áreas envidraçadas dos veículos automotores. 
II - O poder de polícia, quando exercido nos Iimites da lei e com a finalidade de proteger o 
cidadão, não há de ser considerado como ato abusivo. 
III - O direito de transitar com veículos automotores sofre restrições impostas pelas 
autoridades competentes, no sentido de fazer aumentar a segurança do trânsito e 
proteger e vida e a integridade física de cada cidadão. 
IV - A sociedade contemporânea, em face da ocorrência de múltiplos fatos sociais 
anormais, exige, cada vez mais, a presença do Estado no controle e fiscalização das 
atividades dos integrantes do corpo social. Somente o Estado é quem tem mecanismos 
suficientes para diminuir o ritmo da insegurança vivida nos dias atuais. 
V - Apelação Improvida. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal, por unanimidade, em negar 
provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do relator e notas taquigráficas 
anexas, que passam e integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 14 de agosto de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Cuida-se de Apelação em Mandado de Segurança 
impetrado contra o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, em que é 
impetrante o Sr. WAGNER TENÓRlO FONTES. 
Alega o impetrante, ora apelante, que é proprietário do veículo chevrolet, monza, 2 (duas) 
portas, ano de 1985, placa IL - 4613, chassis nº 9BG5JGll7F8026366, na cor cinza 
campestre, com matrícula de Olinda - PE. Em dezembro/85, conforme relata, foi o 
apelante designado pelo Banco Central do Brasil - é o mesmo Coordenador de 
Fiscalização daquela entidade - para proceder a ampla fiscalização na Praça de João 
Pessoa (PB), pelo que passa a viajar com freqüência no eixo Recife/João Pessoa. 
Atesta, ainda, o apelante, que em meados de março/86, colocou nos vidros laterais e 
traseiro do já mencionado veículo de sua propriedade, uma "película fumê" para, 
consoante explica, ter maior segurança na estrada, tendo em vista que normalmente viaja 
sozinho e que tal película, além de dificultar a ação de marginais, por impedir a 
visualização do número de passageiros no veículo, diminui os efeitos da luz alta de outros 
veículos, por evitar o ofuscamento. 
Aduz, surpreso, que em 06 de outubro de 1986, por volta das 8:00 h da manhã, em mais 
uma de suas viagens, foi interceptado por um guarda da Polícia Rodoviária Federal, de 
nome "Andrade", que Ihe comunicou a proibição do uso da supra-referida película, de 
acordo com o que estabeleciam "portarias do DNER, datadas de 1978", ao tempo em que 
Ihe advertia que se a sobredita película não fosse retirada, o veículo seria apreendido, 
quando da próxima vistoria. Requereu o impetrante a concessão de liminar, tendo em 
vista o seu justo receio da grave e iminente ameaça ao seu patrimônio, bem como à sua 
liberdade de ir e vir. 
A autarquia, ao se pronunciar, alega que a proibição da aposição de películas refletivas 
nas áreas envidraçadas de veículos automotores decorre de Resoluções emanadas do 
CONTRAN - Ministério da Justiça, de nºs 477/74, 478/74 e 542/78, publicadas no DOU de 
05.08.74, 07.08.74. e 13.12.78, respectivamente. 
A Sentença prolatada pelo juiz monocrático denegou a segurança, pelo que propôs o 
impetrante o recurso apelatório, reiterando o pedido. 
Contra-razões foram apresentadas pela Autarquia, com o pedido de manutenção da 
sentença de primeira instância. 
O Ministério Público Federal, em parecer de fls. 37, afirma que "o impetrante, 
Coordenador de Fiscalização do Banco Central do Brasil está impedido de advogar contra 
órgãos públicos, nos termos do art. 85, VI, da Lei nº 4215/63" (EOAB), opinando pela 
extinção do feito sem julgamento do mérito, com a declaração de nulidade de todo o 
processado. 
Suprida a Talha na representação com a constituição do procurador às fls. 44. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A ordem emanada do CONTRAN e 
cumprida pelas autoridades de trânsito, de não permitir a colocação de películas refletivas 
nas áreas envidraçadas de veículos automotores, encontra suporte jurídico no art. 5º, V, 
do Código Nacional de Trânsito. 
Trata-se do atuar administrativo denominado de exercício de poder de polícia que tem por 
finalidade estabelecer normas a serem cumpridas por todos, com o intuito de garantir a 
segurança do trânsito. 
Não entendo que a proibição discutida tenha o efeito de atentar contra qualquer direito 
fundamental do cidadão. 
A extensão do direito de liberdade de ir e vir pode sofrer uma legal e justa restrição pelas 
autoridades encarregadas do exercício do poder de polícia quando tal se torna necessário 
para se garantir a segurança do trânsito, tutelando, assim, bens jurídicos profundamente 
relevantes, que são a vida e a integridade físicas. 
A sociedade contemporânea exige é aceita o Estado exercendo, cada vez de modo mais 
amplo, esse poder de polícia, em face da crescente necessidade de controle e 
fiscalização da atividade humana, em todas as áreas, tudo decorrente da ocorrência de 
multiplicidade de fatos sociais que estão alterando o relacionamento das pessoas. 
Somente o Estado é que dispõe de mecanismos de controle que produzam efeitos de 
aumentar a segurança de trânsito e de permitir uma fiscalização mais eficiente sobre o 
movimentar das pessoas. 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.748 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA - PE 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelados: A. B. CORTE REAL E CIA. LTDA. E OUTROS 
Advogados: DRª RITA VALERIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTRO 
 
EMENTA 

Tributário. Mandado de Segurança. Lei 5564/77. As Empresas Industriais, agrícolas, 
pecuária e de serviços básicos, por força do art. 23 da citada lei, têm direito à redução do 
Imposto de Renda da pessoa jurídica, para fins de reinvestimento, cujos recursos devem 
ser depositados no BNB, não podendo tal isenção fiscal, mesmo em seu percentual, ser 
revogada pelo ato declaratório nº 19/89, por se tratar de matéria cuja competência cabe, 
tão só, à lei. 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, 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, 26 de junho de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
PETRUCIO FERREIRA - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERRElRA: A. B. CORTE REAL & CIA. LTDA. e outros, a 
terminar por NATUR-NÁPOLES, TRANSPORTES E TURISMO LTDA., propuseram ação 
de Mandado de Segurança contra atos do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL NO 
RECIFE e do SUPERINTENDENTE DA SUDENE, objetivando liminar que impeça a 
conversão em imposto, dos valores da correção monetária já recolhidos ao BNB, em 
conta vinculada, à ordem da SUDENE. 
Informando que o BNB já está recebendo como incentivo e não como imposto as 
diferenças da correção monetária argúem em sua inicial que exercendo atividades 
incentivadas pela SUDENE (construção civil e transporte rodoviário), nos termos do art. 
23 da Lei 5.508/68 com nova redação dada pelos Decretos-Leis 1564/77 e 2462/88, 
gozam do benefício do reinvestimento de 40% do valor do imposto devido (art. 26, § 14, III 
e V da Portaria 400/84), tendo iniciado em abril/89, junto ao BNB, os recolhimentos em 
valores atualizados monetariamente, parcelados em igual número de quotas do Imposto 
de Renda. Entretanto, o ato Declaratório Normativo 19/89 estabeleceu que cada parcela 
corrigida monetariamente e recolhida, o seja como incentivo, tão somente até o mês de 
abril/89, devendo a correção incidente sobre os meses subseqüentes serem recolhidas 
em DARF, como imposto. Prejudicados pois estão os impetrantes, porquanto estão no 
aguardo da aprovação de seus projetos pela SUDENE, quando então teriam liberados 
seus depósitos (principal e correções) para reinvestimento. Tal atitude configura uma 
redução tributária, pois se vêem agora a mercê das disposições do ADN 19/89, devendo 
ter seus depósitos recolhidos como imposto; em flagrante violação de seus direitos. Em 
favor de seus argumentos transcrevem voto do 1º Conselho de Contribuintes que 
entendeu a natureza jurídica do incentivo fiscal como redução (e não como dedução) e, 
como tal, deve seguir a disciplina própria desse instituto. 
Nas informações, a SUDENE limita-se a pedir sua exclusão da Iide, por não ser parte 
legítima no processo. 
As informações da Receita Federal árgüem em preliminar a decadência do direito à 
impetração. E, adotando parecer já emitido sobre o assunto, esclarece: - que o Ato 
Declaratório Normativo 32/87, em seu item VI, já previa o recolhimento da diferença de 
atualização monetária como imposto (- art. 18 do DL 2323 - só foi declarada 
inconstitucional a cobrança no ano de 1987); que o AD 11 /89 publicado em 03/05/89 
também estabelecia o recolhimento da atualização a título de imposto; que o ADN 19/89 
se reporta ao ADN 32/87, portanto, vigorando as suas disposições. 
Em seu parecer o Ministério Público entende assistir razão à SUDENE quanto a sua 
ilegitimidade. No mérito argumenta que as declarações dos impetrantes foram entregues 
nos meses de abril/maio/89, não podendo, portanto, o AD 19 de agosto/89 extrapolar sua 
competência, revogando isenção prevista no art. 4º do DL 2462/88, que fora disciplinada 
pela Lei 5564/77, pois assim, estaria realizando uma autêntica redução do valor do 
incentivo que é de 40% do imposto corrigido. Pela concessão da segurança. 
Na sentença, o MM. Juiz Monocrático rejeitou a preliminar de decadência e acolheu a 
preliminar de ilegitimidade passiva da SUDENE, excluindo-a da lide. Acolhendo o parecer 
do MP e entendendo que o art. 23 da Lei 5.508/68 e suas alterações criou verdadeira 
redução do IR devido pelas empresas e que o ADN 19/89 ao determinar o recolhimento 
da correção como imposto, instituiu, na verdade, uma majoração do tributo, prejudicando 
os Impetrantes, concedeu a segurança requerida. 
Duplo grau de jurisdição. 
Razão e contra-razões. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Destaco, da sentença recorrida, o 
seguinte: "Sem embargos do parecer da douta Procuradoria da República, cuja conclusão 
acolho, entendo que o artigo 23, da Lei nº 5508 de 11.10.68 e suas alterações, ao 
permitirem às empresas industriais, agrícolas, pecuárias e de serviços básicos, instaladas 
nas regiões da SUDAM e da SUDENE, o depósito no Banco da Amazônia S/A e no Banco 
do Nordeste do Brasil, de metade da importância do Imposto devido (atualmente 40%), 
depósitos esses que, após satisfeitas as exigências legais reverteriam em benefícios 
dessas empresas, na verdade, como é óbvio, trouxe, sem dúvida alguma, uma redução 
no Imposto de Renda devido por essas empresas. Por outro lado, o Ato Declaratório 
Normativo nº 19, de 17.08.89, ao determinar "que a diferença entre o valor corrigido 
monetariamente, na forma do item 3 do Ato Declaratório nº 11, de 28 de abril de 1989, 
expedido pela Coordenação do Sistema de Informações Econômico-Fiscais e pela 
Coordenação do Sistema de Tributação, de cada quota do depósito para reinvestimento 
do que tratam os artigos 449 e 459 do RIR/80 e o valor da mesma quota, corrigido 
monetariamente com base no valor do BTN do mês de abril de 1989 (NCZ$ 1,0991), ou 
no mês da entrega antecipada, deverá ser recolhida no Tesouro Nacional como Imposto 
de Renda. "... instituiu no caso, uma majoração do tributo, pois, a Correção Monetária 
segue a sorte do principal, visto que a Correção Monetária do depósito para 
reinvestimento constitui um acréscimo a esse depósito e a transformação dessa Correção 
Monetária em Imposto de Renda constitui, na verdade, uma majoração de um tributo que 
as Impetrantes teriam que recolher, visto que as citadas empresas vinham recolhendo o 
Imposto de Renda com uma redução de 50% e, através dessa modificação passariam, a 
partir de um dado momento, a pagar um tributo maior, o que só seria possível, a teor do 
art. 97, II, do CTN, mediante lei e nunca através de um Ato Normativo." 
Por outro lado, reporto-me ao douto parecer da Procuradoria da República quando, 
textualmente, assim enfrentou a questão: 
"No mérito, a hipótese dos autos é exclusão do crédito tributário pela isenção. Trata-se de 
incentivo fiscal, forma de isenção do Imposto de Renda, criada para empresas que 
possam exercer atividades incentivadas pela SUDENE. O art. 178 do CTN dispõe: 
"Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas 
condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o 
disposto no inciso III do art. 104." 
Garante o dispositivo acima, a teor do art. 104, III do referido Código, que a revogação 
total ou parcial da isenção não tem eficácia imediata. As declarações de Imposto de 
Renda dos postulantes foram entregues nos meses de abril/maio de 1989 e a redução do 
valor do reinvestimento será, segundo o FISCO, a partir de abril do mesmo ano. Portanto, 
no mesmo exercício fiscal. Assim, o Ato Declaratório nº 19, de 17 de agosto de 1989 tem 
conteúdo que extrapola da competência do seu emitente que não pode revogar 
percentual de isenção fiscal previsto no art. 4º do Decreto-lei nº 2462/88. Só a lei pode 
fazer a redução supra-citada e, observando a anualidade para a sua exigência. Encontra-
se, assim, evidenciada a impropriedade da confecção da norma por ilegitimidade do órgão 
legisterante, quanto à matéria. A redução do Imposto de Renda da pessoa jurídica, para 
fins de reinvestimento, cujos recursos devem ser depositados no Banco do Nordeste do 
Brasil S/A (BNB) está disciplinada pelo art. 23 da Lei 5564, de 29.09.77: 
"Art. 4º - Os artigos 23, da Lei nº 5.508, de 11.10.68, (SUDENE) e 29 do Decreto-Lei nº 
756, de 11.08.69 (SUDAM) passam a ter a seguinte redação: As empresas industriais, 
agrícolas, pecuárias e de serviços básicos, instaladas nas regiões da SUDAM e da 
SUDENE poderão depositar no Banco da Amazônia S/A e no Banco do Nordeste do 
Brasil, respectivamente, para reinvestimento metade da importância do imposto devido, 
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acrescido de 50% (cinqüenta por cento) de recursos próprios, ficando, porém, a liberação 
desses recursos condicionada à aprovação, pela SUDAM ou pela SUDENE, dos 
respectivos projetos técnico-econômicos de modernização, complementação, ampliação 
ou diversificação." 
A desejar o Ato Declaratório 19, da Coordenação do Sistema de Tributação, separar a 
correção monetária do valor do imposto, ele realiza uma autêntica redução no valor do 
incentivo, que é 40% do imposto corrigido. A atualização monetária vigente em períodos 
inflacionados participa da mesma natureza do principal, uma vez que o valor corrigido 
representa a nova tradução monetária", na feliz síntese de fls. 111. 
Desta forma, reinvestiria a menor, os postulantes se tivessem que recolher à União, como 
Imposto de Renda, a correção monetária deste imposto, vez que àquele é inseparável 
deste, pois apenas representa o valor atualizado da moeda. Por estas razões, meu 
parecer é pela concessão da segurança, nos termos do pedido." 
Adotando como razão de decidir a presente na sentença recorrida e a igualmente 
deduzida, no douto parecer da Procuradoria da República, meu voto é para negar 
provimento à apelação e à remessa de ofício. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.807 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA - PE 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: GENERAL ELETRIC DO BRASIL S/A PRODUTOS ELÉTRICOS 
Advogados: DRS. DÁRIO DE OLIVEIRA PINHEIRO (APTE.) E  

JOSÉ CARLOS GRAÇA WAGNER E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Argüição de Inexistência a de Inconstitucionalidade do Decreto-lei 2.354/87. 
Apreciação pelo Congresso Nacional dentro do prazo fixado pelo art. 25, ADCT. Aplicação 
dos arts. 105 e 150, CTN, para viabilizar a antecipação de cotas do adicional sobre o 
Imposto de Renda, nos meses de setembro a dezembro. Adequação constitucional de tais 
disposições. Apelação provida, para denegar a segurança. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas que integram o presente. Esta decisão deve ser 
imediatamente comunicada à autoridade apontada coatora. 
Custas como de lei. 
Recite, 26 de junho de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
concedeu segurança para desobrigar a impetrante do pagamento das antecipações de 
Imposto de Renda, previstas no art. 3º do Decreto-lei 2.354/87, reconhecendo a 
inconstitucionalidade da exigência do tributo antes da ocorrência do fato gerador, que se 
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daria em 31 de dezembro de 1989. Reporta-se a recorrente, como fundamento do 
recurso, às informações da autoridade apontada coatora e ao parecer do Ministério 
Público Federal na 1ª Instância, nos quais se defende a legitimidade das antecipações 
como uma técnica de arrecadação autorizada pelo art. 45, parágrafo único, do Código 
Tributário. 
Com contra-razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuicão. 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. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A apelada argüi na inicial vício formal 
que contaminaria o Decreto-lei 2.354/87, por desatendido o prazo fixado pelo art. 25 do 
Ato das Disposições Transitórias para apreciação pelo Congresso. 
Ocorre que o diploma questionado recebeu aprovação em 5 de junho de 1989, antes de 
decorridos 180 dias, levando-se em conta o período de recesso parlamentar - de 15 de 
dezembro a 14 de fevereiro. 
O outro fundamento, acolhido pela sentença, é o de que o adicional sobre o lucro real 
excedente de 40 mil OTN, cobrado nos meses de setembro a dezembro, sob a forma de 
antecipação, violaria o princípio da anterioridade, dada a inexistência de fato gerador. 
Essa modalidade de cobrança antecipada do Imposto de Renda não constitui uma 
inovação do Decreto-lei 2.354/87, mas simplesmente o restabelecimento de prática 
antiga, à qual se refere HUGO DE BRITO MACHADO, em "Legislação Tributária 
Brasileira", comentando as alterações introduzidas pela Lei 7.450/85, in verbis: 
"Os regimes de antecipação e de duodécimos foram instituídos especialmente para 
neutralizar a vantagem desfrutada pelas pessoas jurídicas que fixavam como data para o 
encerramento de seus períodos base de apuração do imposto uma data distante do 
encerramento do ano civil. Agora, como todas as pessoas jurídicas devem observar o ano 
civil, ou o semestre deste, como período base de apuração do imposto, tais regimes 
perderam a razão de existir. 
Por isto foram extintos. 
Mesmo assim, no exercício de 1986, deve ser observada a legislação anterior, valendo a 
extinção em tela apenas a partir do exercício financeiro de 1987". (ob. cit., pág. 42) 
Ocorre que as empresas, como a apelada, cujo lucro real ultrapassar o limite de 40.000 
OTNs, estão obrigadas ao regime de apuração semestral a partir do semestre seguinte ao 
encerramento do ano base em que apresentarem tal resultado, nos termos do art. 27 da 
Lei 7.450/85, o que vem a produzir a mesma conseqüência que o regime de antecipação. 
Essa sistemática encontra respaldo no art. 105 CTN: 
"A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos 
pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja 
completa nos termos do artigo 116. 
Ao apreciar a figura da antecipação no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias, 
observa o professor Olímpio Costa Júnior: 
"Também no âmbito do direito tributário, essa inversão às vezes acontece. No processo 
de efetivação do imposto, sua cobrança, a critério do legislador, tanto pode coincidir com 
a incidência (cobrança na fonte), como Ihe ser protraída, para o fim do mês, do semestre, 
do ano, etc. (cobrança diferida), ou, mesmo antecipada." (In "Direito Tributário Moderno", 
Ed. Bushatsky, 1977, pág. 343). 
Argumenta a apelada que não se poderia presumir a existência de lucro real no ano base, 
com base na declaração de rendimentos anterior. 
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Na verdade, a sistemática não é essa, porque a empresa que tenha apresentado lucro 
real superior a 40.000 OTNs fica submetida à apuração semestral. Mas, ainda que o 
fosse, não violaria o princípio da legalidade, ou o princípio da anterioridade, já que o fato 
gerador, manifestadas as circunstâncias que o definem, embora não completado, já se 
verificara, cabendo o lançamento por homologação (art. 150, CTN). 
A forma antecipada de pagamento do Imposto de Renda não é criação do Direito 
brasileiro. Comentando os modos de pagamento do Imposto de Renda (impôt sur le 
revenu) francês, explicam LOUIS TROTABAS e JEAN-MARIE COTTERET, que, quanto 
às pessoas físicas, o recolhimento se faz, normalmente, com base na declaração anual, 
mas, quando se ultrapassou certo montante, no ano anterior, submete-se o contribuinte à 
sistemática dos recolhimentos antecipados (versements anticipès). No que diz respeito às 
pessoas jurídicas (societés), estão sempre sujeitas às antecipações, denominadas 
acomptes, pagas, mediante determinação provisória, nos meses de fevereiro, maio, 
agosto e novembro do ano base, seguindo-se um acerto de contas, assim descrito por 
aqueles tributaristas: 
"Si la liquidation définitive de impôt fait aparaitre un complemént pour le fisc, ce 
complemént est immédiatement exigible. S'il y a excédent de versement, celui-ci est 
reporté sur I'exercice suivant, ou remboursé si la société est arrivé a son terme ou est 
restée déficitaire pendant deux exercices sucessifs". (in "Droit Fiscal", 2ª. ed . Dalloz, 
págs. 75 e 76). 
Acentuam, em outra parte, TROTABAS e COTTERET: 
"Les acomptes dimpôs sur les societés sont calculés depuis 1970 sur la base des neuf 
dixiemes du benefice imposable du dernier exercice clos, mesure destinée a accelerer la 
rentrée de I'impbt dans les caisses de I'Etat. " (ob. cit. pág  76) 
Como se vê, nada há de novo na sistemática introduzida pelo Dec.-Lei 2.354/87, que 
guarda perfeita compatibilidade com a Constituição Federal, como Código Tributário 
Nacional, e até se harmoniza com os modos de cobrança do Imposto de Renda em 
países desenvolvidos e não atingidos pela inflação. 
Por essas razões, dou provimento à apelação e à remessa oficial, para denegar a 
segurança, cassando a liminar deferida. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.847 - CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: IND. CEARENSE DE ALIMENTAÇÃO INCA LTDA. 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE E OUTRO 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Incentivo Fiscal. Correção Monetária. Art. 15, do DL 
1.967/82. 
I - A Instrução Normativa é mero ato administrativo. Atua, no mundo jurídico, como norma 
complementar da lei material. Por isso, não pode ser ampliada, mas tão somente, fazer 
constar regra para fiel aplicação daquela. 
II - Inexiste previsão legal para o fim de ser exigido do contribuinte do Imposto de Renda, 
pessoa jurídica, que fez opção por incentivo fiscal, o recolhimento das parcelas deduzidos 
de forma corrigida. 
III - Interpretação do art. 15 do DL nº 1967/82, no sentido de que não se estendem às 
deduções do Imposto de Renda a permanente correção monetária fixada para este. 
IV - Apelação provida. 
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ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas: 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
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. 
Custas, como de lei. 
Recife, 14 de agosto de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O EXMO. SR. JUIZ JOSÉ DELGADO: A INDÚSTRIA CEARENSE DE ALIMENTAÇÃO 
INCA LTDA. impetrou Mandado de Segurança contra ato do DELEGADO DA RECEITA 
FEDERAL - FORTALEZA/CE. Afirma ter subtraído do seu Imposto de Renda devido, uma 
importância para reinvestimento, incentivo fiscal facultado pelo art. 23 da Lei nº 5.508/68. 
Pretende a autoridade impetrada que sobre a redução incida a correção monetária, que 
deveria ser recolhida como imposto. 
Entende que tal correção não é devida, por não se tratar de dedução, mas de redução. 
Assevera que, se fosse devida a correção monetária, deveria ser paga conjuntamente e 
não em separado. Liminar deferida. Parecer do Ministério Público Federal, atestando que 
a correção monetária foi determinada pelo Decreto-lei nº 1.967/82, que prevê a 
otenização do Imposto de Renda devido, opina pela denegação da segurança. 
O MM. Juiz monocrático, acolhendo os fundamentos da representação do Parquet, 
denegou a segurança e revogou a liminar concedida. 
O impetrante, com base na orientação de manual editado pela própria Secretaria da 
Receita Federal, defende que a correção monetária corresponde, tão-somente, ao mês da 
entrega tempestiva da declaração, e não, aos posteriores. Apelação recebida apenas no 
efeito devolutivo. 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A Impetrante, ao apresentar sua 
Declaração de Rendimentos para o exercício financeiro de 1983 a 1984, optou pelo 
incentivo fiscal criado pelo art. 23 da Lei nº 5.508, de 11.10.68, na época vigente com a 
nova redação que Ihe deu o art. 4º do Decreto-Lei nº 1.564, de 29.07.77. 
O incentivo em questão permite às empresas industriais ou agrícolas instaladas na área 
da SUDENE, depositar, no Banco do Nordeste do Brasil S/A, metade da importância do 
Imposto de Renda devido, acrescida de 50% de recursos próprios para reinvestimento na 
própria empresa, após aprovações do respectivo projeto pela mencionada autarquia. 
A apelante, por ter optado pelo gozo desse incentivo fiscal, após a declaração de 
rendimentos, efetuou o depósito da metade do Imposto de Renda devido, acrescido de 
50% dos recursos próprios, no Banco do Nordeste do Brasil, sem, contudo, acrescer às 
quantias depositadas a correção monetária. 
Discute-se, agora, se tais recolhimentos parcelados estão obrigados a ser atualizados 
monetariamente, da mesma forma que são os pagamentos das cotas do Imposto de 
Renda. 
Certo é, sobre o tema, que o Decreto-lei nº 1.967, de 23.11.82, alterou a legislação do 
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Imposto Sobre Renda das pessoas jurídicas dispondo na parte que interessa ao debate, 
que: 
"Art. 2º - A base de cálculo do lmposto, determinada  segundo a legislação aplicável no 
início do exercício financeiro, será convertido em número de Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional - ORTN, mediante a divisão do valor em cruzeiros de lucro real, 
presumido ou arbitrado, pelo valor de uma ORTN; 
I - no mês subseqüente ao último mês do período-base terminado no ano-calendário 
anterior ao exercício financeiro a que corresponder o imposto; ou 
II - no mês subseqüente ao mês em que se ultimar a Iiquidação da pessoa jurídica. 
Art. 3º - O valor do imposto será expresso em número de ORTN, calculado mediante a 
multiplicação da base de cálculo convertida em número de ORTN, nos termos do artigo 
anterior, pela alíquota aplicável no início do exercício financeiro. 
Parágrafo único. O imposto será pago em parcelas mensais sob a forma de antecipações, 
duodécimos ou quotas, também expressas em número de ORTN. 
Art. 15 - As deduções do imposto devido, de acordo com a declaração, relativas a 
incentivos fiscais e as destinadas a aplicações específicas, serão calculadas segundo o 
valor da ORTN no mês fixado para a apresentação da declaração de rendimentos e 
repassadas aos beneficiários pelo valor assim determinado." 
Dos dispositivos transcritos, merece atenção maior o art. 15 que há de ser interpretado 
em harmonia com os objetivos que pretende atingir, entre eles o de não estender as 
medidas de correção monetária do Imposto de Renda devido aos incentivos fiscais dele 
deduzidos. 
Deflui da norma em exame que o princípio fixado pelo legislador é o da não correção dos 
incentivos fiscais, por haver sido atentado para o fato de que, no caso do valor do 
incentivo ser corrigido, os cofres públicos teriam que desembolsar quantias elevadas para 
atendimento de interesses privados. 
Acrescente-se, agora, que inexiste previsão legal exigindo a correção monetária 
pretendida pelo Fisco.  Em assim sendo de nenhuma valia Instrução Normativa que exija 
mais do que o contido na lei. 
Tenho que o comando inserido no art. 15 do Decreto-lei nº 1.967/82 foi obedecido pelo 
contribuinte, pois o montante reduzido do imposto, segundo o valor da ORTN no mês da 
apresentação da declaração, foi depositado. 
Creio que somente seria cabível qualquer majoração do imposto, mediante glosa da 
redução indevida, nas hipóteses excepcionais de não efetivação oportuna do depósito e 
desaprovação do projeto, circunstâncias que não ocorreram na situação ora examinada. 
No sentido exposto foi a manifestação do então e egrégio, Tribunal Federal de Recursos: 
"'Tributação - Imposto de Renda - Incentivos Fiscais - art. 15 do Decreto-lei nº 1.967/82 - 
Instrução Normativa nº 37/83, do Secretário da Receita Federal. Sendo a instrução 
normativa mero ato administrativo, que atua como norma complementar da lei material, 
não pode ampliá-la, mas, tão-somente, estabelecer normas para a sua correta aplicação. 
Apelação desprovida, sentença reformada." (AC 106.648 - RN, TFR, 4ª T, Rel. Min. 
ARMANDO ROLEMBERG, vu, DJU 10.09.87, p. 18887 In Rep. IOB de Jurispr., 14/87 (1): 
178, outubro 1887. 
'IMPOSTO DE RENDA - INCENTIVOS. DECRETO- LEI Nº 1.967, DE 1982 - CÁLCULO 
EM ORTN. 
Ilegalidade de Instrução que, sem fundamento em texto legal, determinou fossem 
calculados em cruzeiros os valores dos incentivos." (AC 102.216 - SE, TFR, 6ª T., Rel. 
Min. EDUARDO RIBEIRO, vu 16.12.87, DJ 21.04.88. In: LEX JTFR 76: 105-12, abr. 
1988)" 
De igual modo o decidido pela 1ª Turma deste Tribunal, na Remessa de ofício nº 986, PB: 
"EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CÁLCULO DE INCENTIVOS FISCAIS. 
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DECRETO-LEI Nº 1.967/82. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO INSTRUÇÃO NORMATIVA. 
- Tendo a Instrução Normativa a finalidade de completar textos legais, não pode a estes 
se contrapor. 
- O art. 3º da Instrução Normativa SRF Nº 037, DE 25.04.83, disciplina de forma diversa o 
critério de cálculo de incentivos fiscais de que trata o Decreto-Lei nº 1.967/82, sendo, por 
isso, ilegal. 
- Alegação improvida." 
Por tais fundamentos, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.858 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: PHILIPS ELETRÔNICA DO NORDESTE S/A 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRª SÔNIA MARIA MORAES DE ARAÚJO E OUTROS 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. DENEGAÇÃO initio Iitis. 
Não sendo caso de indeferimento de inicial, na forma do art. 84 da Lei 1.533/51, a 
sentença de mérito deverá ser proferida na fase própria. 
Antecipação de julgamento, com supressão das fases de defesa (informações) e de 
audiência do Ministério Público. 
Nulidade processual. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide  a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
conhecer da apelação para declarar, em preliminar, a nulidade da sentença, na forma do 
relatório e voto anexos que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 23 de agosto de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de apelação interposta pela Philips 
Eletrônica do Nordeste S/A contra sentença que Ihe denegou, liminarmente, segurança 
impetrada contra ato do Delegado da Receita Federal neste Estado, em que pretendia 
beneficiar-se da isenção prevista no art. 6º do Dec.-Lei nº 2.434/88. 
No entender da apelante, o referido diploma legal teria ferido o princípio constitucional da 
isonomia tributária, na parte em que concede a isenção do IOF, apenas quanto às 
operações de câmbio realizadas para o pagamento de bens importados, cujas Guias de 
Importação fossem emitidas após 01.07.88, por ferir o item II do art. 150 da Constituição 
Federal, já que teria sido instituído tratamento desigual para situação equivalente, ante a 
possibilidade de fechamento da operação de câmbio, por dois importadores em uma 
mesma data, estando um sujeito ao pagamento e outro, amparado pela isenção, desde 
que as Guias de Importação respectivas houvessem sido emitidas antes ou depois da 
data limite. Pede seja o apelo provido para reforma a r. sentença a quo. 
A Procuradoria da Fazenda ofereceu resposta à apelação, requerendo a manutenção da 
sentença. 
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É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O recurso pretende reformar a sentença 
que denegou liminarmente a segurança. 
Na verdade, o art. 8º da Lei 1.533/51 prevê o indeferimento da inicial, quando não for caso 
de Mandado de Segurança ou faltar requisito previsto na mesma lei. 
Reconheço a louvável intenção do eminente Juiz a quo na prestação jurisdicional rápida, 
mas não sendo caso de indeferimento, teria de processar regularmente o feito, com o 
exaurimento de todas as fases para, só então, proferir o julgamento de mérito. 
A supressão inclusive da fase de informações (defesa) constitui nulidade insanável. 
O direito processual é informado pelo princípio do devido processo legal, erigido em 
garantia constitucional (CF, art. 5º, LIV) para o resguardo dos direitos individuais dos 
litigantes e da segurança do Estado no exercício da função jurisdicional. 
Assim, o due process of law é imposição de ordem pública, sendo obrigatório o 
seguimento das normas procedimentais antes de expandir-se a solução definitiva do 
litígio. 
O rito previsto na Lei nº 1.533/51 não foi obedecido. 
Ante o exposto, preliminarmente, voto no sentido de que a Turma conheça da Apelação 
para declarar a nulidade da sentença para que o processo baixe à primeira instância, a 
fim de ser regularmente processado e julgado. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.889 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS NO ESTADO DE 

PERNAMBUCO 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEP 
Advogados: DRS. MORSE SARMENTO P. DE LYRA NETO E OUTROS (APTE.) E  

MARIA DAS GRAÇAS DE O. CARVALHO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Sindicato. Contribuição Sindical. 
I - A Caixa Econômica Federal, ao negar pedido da sindicato para fornecimento de código 
com o fim de movimentar conta onde são depositadas as contribuições sindicais, não 
pratica ato de autoridade pública, nem atua como agente de pessoa jurídica no exercício 
de atribuições do Poder Público. 
II - Não cabe Mandado de Segurança contra atos de pura gestão praticados por empresas 
públicas ou sociedade de economia mista. 
III - Pedido indeferido de Mandado de Segurança. 
IV - 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, em 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do relator e notas 
taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
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Custas, como de lei. 
Recife, 21 de agosto de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: O Sindicato do Servidores Públicos Federais no 
Estado de Pernambuco, por não Ihe ter sido fornecido, pela Caixa Econômica Federal, 
Código para recolhimento da contribuição sindical, em conta intitulada "Depósitos da 
Arrecadação da Contribuição Social" e, posteriormente, movimentação dessa conta, 
impetrou o presente Mandado de Segurança apontando como autoridade coatora a chefe 
da divisão encarregada do assunto. 
Segundo o impetrante, em face da autonomia sindical que Ihe foi assegurada pela 
Constituição Federal, encontra-se registrado no Cartório de Registro Especial de Títulos e 
Documentos e inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do MF, após regular 
constituição, o que basta para existir, no mundo do direito, como pessoa jurídica. Essas 
providências, ao seu pensar, são suficientes para Ihe ser assegurado o direito de 
movimentar a contribuição sindical e, ao mesmo tempo, obrigar-se a Caixa Econômica 
Federal a receber diretamente as contribuições recolhidas pelo Banco do Brasil e rede 
bancária integrante do sistema de arrecadação dos Tributos Federais, mantendo-os em 
conta intitulada "Depósito da Arrecadação da Contribuição Sindical", em nome do 
impetrante, para, posteriormente, efetuar os créditos correspondentes. 
Alega, finalmente, o impetrante que a autoridade apontada como coatora não podia ter 
Ihe negado o Código solicitado, providência necessária para a existência e movimentação 
da conta, sob o fundamento de não existir Lei Complementar regulamentando a questão. 
A chefe do DIPAN/PE, autoridade apontada pelo impetrante, alegou, preliminarmente, não 
exercer qualquer ato de autoridade, por ser empresa pública, nem, no caso em espécie, 
ter atuado no exercício de função delegada, o que torna imprestável a via do Mandado de 
Segurança para discussão do assunto posto na inicial. 
Quanto ao mérito, defendeu a impetrada que inexiste o direito líquido e certo alegado, 
uma vez que a Carta Magna não definiu de que forma e por quem seria verificada a 
regularidade na formação dos sindicatos, no que diz respeito à harmonização entre tais 
órgãos. Outrossim, a Caixa Econômica Federal é mera arrecadadora e distribuidora da 
contribuição sindical, sem qualquer poder de decisão, especialmente para definir se o 
impetrante foi constituído de modo regular ou não. 
O ilustre Juiz de primeiro grau, acolhendo parecer do Ministério Público Federal, extinguiu 
o processo, sem julgamento do mérito, por entender ser impossível o pedido, haja vista 
que devia se interpor Mandado de Injunção. 
O recurso do impetrante renova os fundamentos iniciais, acrescentando que a 
manutenção das contas correntes relativas às contribuições sociais e respectivos códigos 
é da exclusiva responsabilidade da Caixa Econômica Federal, independentemente de 
qualquer manifestação do Ministério do Trabalho. 
Contra-razões da apelada defendendo a manutenção da sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A preliminar suscitada pela Caixa 
Econômica Federal, por ocasião das informações e das contra-razões, merece ser 
acolhida. Na verdade, a meu juízo, tenho como não praticado pela chefe do DIPAN, setor 
da apelada, a quem o impetrante aponta como parte impetrada, qualquer ato de 
autoridade pública ou exercido tal como agente de pessoa jurídica no exercício de 
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atribuição do Poder Público. 
Firmo a conclusão apontada, em face do que dispõe a Lei nº 1.533/51, art. 1º, § 1º. 
"Art. 1º - Conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas-corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 
sofre violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 
categoria for ou sejam quais forem as funções que exerça. 
1º - Consideram-se autoridades para os efeitos desta lei os administradores ou 
representantes das entidades autárquicas e das pessoas naturais ou jurídicas com 
funções delegadas do poder público, somente no que entende com essas funções." 
A Constituição Federal não inovou na matéria, embora tenha se preocupado em definir de 
modo mais expresso, contra quem cabia Mandado de Segurança, ao ditar no art. 5º LXIX, 
que: 
"Conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas-corpus ou habeas-data quando o responsável pela ilegalidade ou 
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público." 
O ato praticado pela chefe do DIPAN/PE, da Caixa Econômica Federal, é inerente à 
própria atuação da instituição financeira insuscetível de controle judicial pela via do 
Mandado de Segurança. Além de não ser autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 
no exercício de atribuições do Poder Público a servidora da Caixa Econômica que não 
forneceu o Código solicitado, o ato questionado não é materialmente administrativo em 
nenhum dos seus aspectos. 
Na operação em debate, a Caixa Econômica Federal faz simplesmente o controle da 
arrecadação e distribuição da contribuição sindical urbana, nos limites de suas 
atribuições, sem poder decidir quem deve receber ou não. 
Na verdade, indefinida se encontra, ainda, em face do art. 8º da Constituição Federal, 
como deve ser distribuída a contribuição sindical, em face da forma como foi posta a 
liberdade sindical, sem interferência do Estado, e a necessidade de se harmonizar o seu 
exercício com o princípio da unicidade sindical. 
Certo é que a Caixa Econômica Federal, em nenhuma hipótese, tem qualquer atribuição 
para resolver impasse nesse sentido. 
A não concessão do Código solicitado foi ato interno da instituição financeira, por 
entender que o impetrante não tinha condições para recebê-lo. Não difere de qualquer 
outro comportamento que recusa empréstimo a alguém que o pretende ou que negou a 
movimentação de conta por procurador de depositante. 
Esclareça-se que o fornecimento do Código ao impetrante lhe tornará em condições de 
operar a conta "Depósitos da Arrecadação da Contribuição Sindical", assumindo a Caixa 
Econômica Federal a responsabilidade pelos saques ocorridos, sem que qualquer norma 
jurídica a tanto permita ou regulamente o fenômeno. 
Por tais considerações, entendo que, por não existir ato de autoridade pública ou agente 
de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, é incabível o Mandado 
de Segurança, pelo que, de acordo com o art. 8º, da Lei nº 1.533/51, indefiro o 
mandamus, declarando extinto o processo, sem  julgamento de mérito, confirmando, na 
conclusão, a sentença apelada. 
Nego, conseqüentemente, provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.924 - PB 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
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Apelante: FRANCISCO VALDEBERTO DE LIRA 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
Advogado: DR. NELSON LIMA TEIXEIRA 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Membro de conselho universitário que recorre 
da deliberação do colegiado em processo no qual não se discute interesse seu. 
IIegitimidade para postular segurança contra ato do Reitor que indefere aquele recurso. 
Inicial indeferida. Apelo Improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinadas 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, 11 de setembro de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente  
LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
indeferiu, de plano, inicial em Mandado de Segurança impetrado contra o Reitor da 
Universidade Federal da Paraíba, no qual impugnava omissão no processamento de 
recurso que interpusera na qualidade de membro do Colegiado do Centro de Formação 
de Professores. 
Alega que teve violado direito de petição, protegido pela Constituição Federal, já que o 
Reitor indeferiu o recurso, sem submetê-lo à apreciação do Conselho Superior de Ensino 
Pesquisa e Extensão - CONSEPE. 
A impetrada foi citada, mas não ofereceu contra-razões. 
Vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
A respeito da legitimação no Mandado de Segurança, assim me posiciono: 
"O titular do direito individual invocado (não se questiona se existe ou não efetivamente o 
direito, indagando-se apenas se quem formula a pretensão é aquele que a detém) está 
legitimado ativamente para a causa." 
No caso concreto, o impetrante não invoca qualquer direito individual. O que pretende 
constituir-se em direito de petição não tem a ver com a garantia constitucional, pois relata 
na inicial que encaminhou ao Reitor recurso contra decisão do Conselho do Centro de 
Formação de Professores contra o modo de realização de concurso para docentes. 
Nenhum direito subjetivo do impetrante está sob exame naquele recurso. Nada que afete 
a sua esfera de interesses. 
Tendo votado contra a forma de seleção aprovada pelo colegiado, buscou reapreciação 
da matéria pelo CONSEPE, sendo o recurso indeferido pelo Reitor, que preside aquele 
órgão. Não se vislumbra a infringência de direito de petição. Dir-se-ia que está em 
questão interesse legítimo do servidor de preservar a moralidade administrativa. Para 
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isso, deveria valer-se da ação popular, ou da ação civil pública, se fosse o caso. 
Quanto ao Mandado de Segurança coletivo, também falta legitimação ao apelante. No 
mesmo trabalho, assinalo: 
"No sistema da futura Constituição, estarão legitimados para impetrar Mandado de 
Segurança coletivo os partidos políticos com representação na Câmara Federal ou no 
Senado, organizações sindicais, entidades de classe e outras associações legalmente 
constituídas, em funcionamento há pelo menos um ano, na defesa dos interesses de seus 
membros ou associados". 
Esta é a regra do art. 5º, LXX, CF. Assim, faltando uma das condições da ação - 
legitimação para a causa - a inicial teria que ser indeferida, com base no art. 8º da Lei 
1533/51. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.978 - AL 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI 
Apelante: CIA. AÇUCAREIRA USINA LAGINHA 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DR. JOÃO HUMBERTO MARTORELLI E OUTROS 
 
EMENTA 

Tributário. Contribuições para o IAA Constitucionalidade. 
I - "A alteração da hipótese de incidência das contribuições instituídas pelo Decreto-Lei nº 
308/67 deu-se com o Decreto-Lei 1.712/79, a partir do qual o fato saída passou a ser 
juridicamente relevante, não apenas para determinar o prazo de pagamento. Já o 
Decreto-Lei nº 1.952/82, ao dar nova redação ao art. 19, do Decreto-Lei nº 1.712/79, 
simplesmente restringiu a hipótese de incidência das contribuições em tela à saída do 
açúcar e do álcool da unidade produtora. Tributo fixo e tributo com alíquota específica não 
se confundem, sendo admissível, em face da Constituição de 1967, com redação da 
Emenda 1/69, a alteração de alíquotas de bases de cálculos, nos casos indicados, sem a 
limitação da anterioridade tributária. A instituição de adicional equivale à alteração de 
alíquota ou base de cálculo. 
II - A vaIidade jurídico-formal de uma norma é aferida em face da competência e de 
procedimento vigente na data de sua edição. Por isso, válido é o Decreto-Lei que, 
validamente editado à luz da Constituição anterior, trata de matéria reservada, pela 
Constituição de 1988 à Lei Complementar." 
III - Os  artigos 3º, I e II e 6º do Decreto-Lei nº 308/67, o artigo 19 do Decreto-Lei nº 
1.712/79 e os artigos 1º e 3º do Decreto-Lei nº 1.952/82 não foram revogados pela 
Constituição de 1988, permanecendo em vigor face ao princípio da recepção (art. 34, § 5º, 
do ADCT). 
IV - Apelação Improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
1.978 - AL, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao apelo, na conformidade do Relatório e Notas Taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
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Recife, 08 de novembro de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente 
FRANCISCO CAVALCANTI - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: COMPANHIA AÇUCAREIRA USINA 
LAGINHA impetrou Mandado de Segurança contra o Sr. Delegado da Receita Federal em 
Alagoas, insurgindo-se contra a cobrança da contribuição do IAA e respectivo adicional 
que passam a ser devidos até o último dia útil do mês subseqüente à saída do açúcar e 
do álcool da unidade produtora. 
Afirma a impetrante, em resumo, que são inconstitucionais os arts. 3º, I e II, e 6º, do DL nº 
308/67, art. 1º do DL nº 1712/79 e arts. 1º e 3º do DL nº 1952/82, sob o argumento de 
que: 
e) instituem tributo com fato gerador idêntico ao de competência do Estado-membro 
(ICMS); 
b) instituem tributo (quanto ao álcool) com violação da regra da unicidade do imposto 
único; 
c) afrontam o princípio da indelegabilidade de poderes; 
d) adotam a mesma base de cálculo do ICM (ICMS); e 
e) não possuem alíquota e base de cálculo validamente estabelecidas em lei. 
Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as informações de fls. 
309/327, sustentando a constitucionalidade da cobrança da referida contribuição e seu 
adicional. 
O MM. Juiz a quo, ao final, denegou a segurança (fls. 334/348), motivo pelo qual, 
inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação, com base nas razões de fls. 
351/401. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força 
de distribuição. 
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 422, no sentido de ser o apelo improvido. 
Peço a inclusão do feito na Pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator): A matéria tratada nos presentes 
autos já foi objeto de vários julgados deste Egrégio Tribunal, todos no sentido de 
considerar constitucional a contribuição do IAA e respectivo adicional. 
De fato, em que pesem os argumentos constantes das extensas petições da recorrente, 
entendo que razão não Ihe assiste. Vejamos: 
Em sua sentença de fls., o douto juiz a quo, com muita propriedade, discorreu sobre a 
natureza jurídica da contribuição em tela: 
"8. Creio que tais contribuições, que caracterizam desenganadas exações cobradas em 
favor de entidades, representativas de grupos econômicos, no caso o grupo produtor do 
açúcar e do álcool, constituem, induvidosamente, intervenção no domínio econômico, o 
que pode ser comparado a tributo, sobretudo porque reúne todos os elementos da 
definição do art. 3º e 4º do CTN. 
9. Revestem-se, no entanto, de características próprias, de inarredável parafiscalidade, 
tendo em vista que a cobrança de tais contribuições visam ao amparo do trabalhador do 
sistema sucro alcooleiro no que respeita à educação, saúde e velhice, enfim aos riscos 
sociais envolvendo caráter marcadamente de seguridade social. 
10. Prefiro, no particular, amparar-me em sólida jurisprudência do antigo TFR, mais 
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precisamente no julgamento da Ap. Cível nº 101.272 - SP, tendo como Relator o Min. 
Sebastião Reis, Apelante a Usina Tamoio S. A. e Indústria do Açúcar e Álcool - IAA (Reg. 
7.171.641), publicado na Revista do Tribunal Federal de Recursos, nº 124, de cujo voto 
vencedor transcrevemos o seguinte, ao referir-se às contribuições instituídas pelo DL 
308/67: 
"Nesse contexto, cuida-se de uma exação vinculada, de natureza social, de índole 
parafiscal, qualificável como contribuição especial, a ser aplicada em benefício dos 
trabalhadores industriais e agrícolas do setor canavieiro, como desdobramento da 
intervenção da União nesse setor do domínio econômico" (cf. p. 183)." 
Deve-se observar, por sua vez, que o exame formal da constitucionalidade dos 
dispositivos legais impugnados, deve ser feito à luz da Constituição anterior, tendo em 
vista que a contribuição ora discutida foi criada através de decreto-lei, à época em que 
isso era permitido pela Carta revogada. Nesse sentido, se pronunciou o ilustre Juiz Hugo 
de Brito Machado, ao proferir seu voto no julgamento do Mandado de Segurança nº 736 - 
CE: 
"No que pertine à segunda das questões em exame, também não tem razão o impetrante. 
A validade jurídico-formal de uma norma é aferida em face da norma de competência e de 
procedimento vigente na data de sua edição. Por isso, válido é o decreto-lei que, 
validamente editado à luz da Constituição anterior, trata de matéria reservada, pela 
Constituição de 1988, à lei complementar. Aliás, se assim não fosse, todos os decretos-
leis teriam perdido validade, posto que no regime constitucional de hoje não existe mais 
tal espécie normativa." 
Assim, reconhecido o decreto-lei como meio idôneo no sistema constitucional anterior 
para instituir a referida contribuição, bem como levando-se em consideração a sua 
natureza jurídica (tributária, porém de índole parafiscal), deve-se atentar para o fato de 
que a essa contribuição não se aplica in totum a disciplina dos tributos. 
Feitas essas considerações, reporto-me à Argüição de inconstitucionalidade na Apelação 
Cível nº 100.291 - RJ, trazida à colação na sentença recorrida, onde foi Relator Originário 
o Ministro Pedro Acioli, que teve voto vencido, e Relator para o Acórdão o Min. Américo 
Luz, sendo suscitante a Egrégia 5ª Turma do extinto Tribunal Federal de Recursos, lendo-
se da mesma Argüição: 
"A contribuição em exame destina-se à intervenção no domínio econômico, comportando-
se no que dispõe o item I do § 24, do artigo 21 da Carta Magna. Situação diversa daquela 
levada em consideração nos casos de IPI e ICM. 
Argüição de Inconstitucionalidade rejeltada." 
Por sua vez, para rebater as alegações de inconstitucionalidade pelo fato de existir 
coincidência entre o fato gerador do Imposto Único e o fato gerador da contribuição do 
IAA, valho-me dos argumentos constantes da sentença de fls., verbis: 
"A propósito da mesma incidência sobre o fato gerador do IUM das contribuições exigidas 
pelo IAA, de natureza parafiscal como já demonstrado, valho-me, mais uma vez, do 
percuciente estudo elaborado por meu antigo professor, o Dr. A. Theodoro Nascimento, 
na obra citada: 
"Não existe coincidência entre o fato gerador do Imposto Único, que incide sobre a 
produção, importação, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e combustíveis 
e energia elétrica, ou sobre extração, circulação, distribuição e consumo de minerais e o 
fato gerador da contribuição parafiscal. Desta, não se perde de vista a natureza de 
parafiscalidade, o fato gerador é a condição da qual desfruta o contribuinte, isto é, a 
circunstância de fato, de pertencer a uma determinada categoria social, profissional ou 
econômica. Enquanto que o fato gerador do Imposto Único é o ato econômico sobre o 
qual incide o Imposto Único". (Cf. ob cit., p. 445)." 
Destaco, ainda, o seguinte trecho da sentença monocrática: 
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"A QUESTÃO DA INDELEGABILIDADE DOS PODERES PARA FIXAÇÃO E AUMENTO 
DAS ALÍQUOTAS: 
Além disso, já se assentou, com apoio no tributarista A. Theodoro Nascimento, em sua 
obra tantas vezes transcrita, de que a natureza parafiscal de tais contribuições autorizam 
a delegação a entes paraestatais para que estes as majorem à revelia do Poder 
Legislativo, sem que o faça através de lei (cf. "Preços, Taxas e Parafiscalidade", cit., p. 
429/432). 
Por tratar-se de contribuição parafiscal que se destina à intervenção no domínio 
econômico, possível é a delegação a entes paraestatais para fixar-Ihes e aumentar-Ihes 
as alíquotas, sem que para isso seja indispensável a edição de uma lei." 
Em sua obra acima citada, o ilustre Theodoro Nascimento assim lecionou: 
"c) Embora a Constituição Federal estabeleça, em mais de um dispositivo, que nenhum 
tributo é majorado sem lei (art. 19, I, art. 153, § 29), a realidade no Brasil oferece vários 
exemplos de abandono desse princípio, porque atribuída a receita a órgão paraestatal, 
este o majora à revelia do Poder Legislativo. 
E se, no caso da contribuição sindical, o legislador ao atribuir ao órgão paraestatal o 
poder de impor contribuições aos associados, também fixou a medida em que era 
permitido fazê-lo, casos há, também, como o da Ordem dos Advogados, em que o 
legislador apenas estabeleceu que a mesma tem a prerrogativa de impor contribuições, 
taxas e multas a todos que exercem a advocacia no País (art. 140 da Lei nº 4.215 de 
27.04.1963) sem estabelecer o limite em que as mesmas serão fixadas, competindo fazê-
lo aos Conselhos Secionais através de Resolução (art. 28, X da lei nº 4.215/63)." 
Finalmente, reporto-me a trecho do voto proferido pelo eminente Juiz Petrucio Ferreira na 
AMS 1.671 - AL, voto este repetido na AMS 1.982 - AL: 
"Assim, atente-se ao voto do eminente Juiz Nereu Santos, na AC 972 - AL onde tratando 
exatamente do Adicional às contribuições devidas ao IAA, aquele Juiz assim se 
pronuncia: 
"No caso, portanto, do diploma que criou os adicionais, ocorreu não uma modificação na 
base de cálculo e da alíquota antes fixada em valor fixo, ou seja, em até NCR$ 1,57 (hum 
cruzeiro novo e cinqüenta e sete centavos) por saco de açúcar de 60 (sessenta) quilos e 
até NCR$ 0,01 (um centavo de cruzeiro novo) por litro de álcool. Essa alteração da 
alíquota da base de cálculo, sem importar na criação de novo tributo, era perfeitamente 
admissível, como se deduz dos termos do artigo 21, inciso I, combinado com o § 2º, inciso 
I, do mesmo dispositivo legal da Constituição Federal de 1967. Portanto, o adicional às 
contribuições incidentes sobre o açúcar e álcool, instituído pelo Decreto-Lei nº 1952, de 
15.07.82, não tendo criado nova hipótese de incidência, mas apenas alterado a alíquota e 
a base de cálculo do diploma instituidor daquelas contribuições, pode ser exigido no 
mesmo exercício de sua criação. O artigo 21, inciso I, combinado com seu § 2º, inciso I, 
da Constituição Federal de 1967, permite alterar a alíquota ou a base de cálculo das 
contribuições relativas à intervenção no domínio econômico. Adotando, assim, o 
entendimento já esposado pela 1ª Turma desta egrégia Corte, como se vê dos acórdãos 
proferidos nas AC nº 969 - AL e nº 970 - AL, dos quais foram relatores, respectivamente, 
os eminentes Juízes Hugo Machado e Castro Meira, dou provimento à apelação e à 
remessa oficial, esta tida como interposta, para reformar a respeitável sentença do douto 
juiz monocrático, invertendo-se o ônus da condenação." 
Já na AC 989 - AL, cujo Relator foi o Juiz Hugo Machado, destaca-se do voto daquele 
eminente juiz o seguinte: 
"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 
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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 "se entende, 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, e diferença essencial entre esses dois dispositivos legais 
está 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 terceiro 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 1.952/82. 
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, do 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 
salda do açúcar e do álcool da unidade produtora ou dos seus depósitos de segunda 
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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 bases de cálculos eram admitidas pela Constituição então vigente. Neste ponto, todavia, 
merece especial atenção a assertiva do eminente Professor SOUTO MAIOR BORGES 
(parecer que acompanha o memorial oferecido pela empresa), pela qual as contribuições 
em tela configuravam tributo fixo, e assim, não tinham alíquotas nem base de cálculo de 
cuja alteração fosse possível cogitar com fundamento no permissivo constitucional. 
Passaremos, portanto, a examiná-la. Vejamos a lição do Professor PAULO DE BARROS 
CARVALHO: "Muito se fala nos tributos fixos, onde o valor da dívida viria determinado nas 
expressões da lei, tornando-se dispensáveis maiores esforços de interpretação e, de 
conseguinte, afastando-se a procura de uma base de cálculo ou de uma alíquota. Em 
casos desse tipo a importância a ser recolhida pelo devedor estará estipulada, em termos 
definitivos e invariáveis, mostrando-se ao conhecimento dos interessados mesmo que o 
fato jurídico tributário ainda não tenha ocorrido" (PAULO DE BARROS CARVALHO - 
Curso de Direito Tributário, Editora Saraiva, São Paulo, 1985, p. 198/199). É evidente que 
não poderemos saber quanto uma empresa deve ao IAA, a título da contribuição de que 
estamos tratando, sem que tenha ocorrido a saída do açúcar ou do álcool, posto que em 
função das quantidades dessas mercadorias, no regime jurídico anterior, e em função dos 
preços respectivos, no regime atual, é que se terá condições para conhecer o valor das 
contribuições. Daí facilmente se verifica não se estar diante de tributo fixo é o Imposto 
Sobre Serviços de qualquer natureza, devido aos municípios pelos profissionais 
autônomos, cujo valor é conhecido sem que se necessite saber nem a quantidade nem o 
valor dos serviços prestados. Não se tratando, como demonstrado está, que não se trata 
de tributo fixo, o valor das contribuições em tela é determinado mediante a aplicação de 
uma alíquota sobre uma base de cálculo, ou base imponível como prefere o eminente 
Professor GERALDO ATALIBA, que a considera "um atributo do aspecto material da h.i, 
dimensível de algum modo: é o peso, o volume, o comprimento, a largura, a altura, o 
valor, o preço, o perímetro, a capacidade, a profundidade, a superfície, a grossura ou 
qualquer outro atributo de tamanho ou grandeza mensuráveis do próprio aspecto material 
da h.i" (GERALDO ATALIBA, Hipótese de Incidência Tributária, Editora Revista dos 
Tribunais, 3ª edição, São Paulo, 1984, p. 101/102). 
As contribuições em tela eram calculadas, no regime jurídico anterior, mediante alíquotas 
específicas, tal como previsto também na legislação pertinente ao Imposto de Importação. 
Tributo com alíquota específica, porém, não se confunde com tributo fixo. No tributo com 
alíquota específica o conhecimento do valor devido depende da feitura do cálculo, 
enquanto no tributo fixo o valor devido é conhecido independentemente de qualquer 
cálculo. É incorreto entender que alíquota é necessariamente uma expressão percentual. 
Vejamos o que ensina o Professor PAULO DE BARROS CARVALHO: "Etimologicamente 
alíquota, vocábulo latino da primeira declinação, quer dizer parte, a parcela que se 
contém no todo um número exato de vezes. Esse deve ser o motivo pelo qual a doutrina 
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insiste em considerá-la como a quota, fração ou parte que o Estado chama para si, do 
valor dimensível (base de cálculo) manifestado pelo fato jurídico tributário. Por certo que 
na maioria das vezes é isso que ocorre. Mas não se pode tomar como regra geral. Se 
freqüentemente a alíquota se apresenta em forma de percentagem, nada impede que seja 
concebida em termos monetários, como aludimos em páginas anteriores (no exemplo: 
Cr$ 1,20 por metro linear de comprimento, no caso da fabricação de tecidos). Soaria 
deveras estranho vê-la aqui como parte, parcela ou fração pretendida pela Fazenda 
Pública. A verificação etimológica da palavra atende só a uma espécie do gênero, o que 
sugere a sua impropriedade. Não custa recordar a equação do objeto prestacional dos 
liames tributários. No critério quantitativo há dois fatores: base de cálculo e alíquota, que 
se combinam para traduzir um resultado que, obrigatoriamente, haverá de ter cunho 
pecuniário. Se assim é, tanto a base como a alíquota podem revestir esse caráter. Agora, 
se a base de cálculo não for uma importância em dinheiro, a alíquota certamente o será. 
Nessa hipótese, o nome alíquota briga com a sua etimologia. Infere-se, do exposto que as 
alíquotas podem assumir duas feições: a) um valor monetário fixo, ou variável em função 
e escalas progressivas da base de cálculo (p. ex.: Cr$ 1,20 por metro Iinear, ate 100 
metros; Cr$ 2,40 por metro linear, de 100 a 300 metros e assim por diante); ou b) uma 
fração percentual ou não, da base de cálculo (que neste caso será representada por 
quantia monetária)" (PAULO DE BARROS CARVALHO - Curso de Direito Tributário, 
Editora Saraiva, São Paulo, 1985, p. 210). As contribuições em causa sempre tiveram 
alíquotas e bases de cálculo. O que se deu com a mudança de regime jurídico, com a 
instituição de um adicional a ser calculado sobre os preços do açúcar e do álcool, foi 
simplesmente uma alteração dessas alíquotas, sendo de se destacar que o reajustamento 
do valor das contribuições em tela já era admitido pelo art. 3º, do Decreto-Lei nº 1.712/79, 
ao amparo de dispositivo da Constituição então vigente. Realmente, como escreveu com 
propriedade, AMlLCAR DE ARAÚJO FALCÃO, "A criação de um adicional, em última 
análise, representa uma forma especial de majoração do imposto principal a que ele se 
refere, através de indireta ampliação seja da respectiva alíquota, seja da correspondente 
base de cálculo ou de ambas". (Fato Gerador de Obrigação Tributária, 2ª edição, Editora 
Revista dos Tribunais, São Paulo, 1971, p . 130)." 
Devo acrescentar que a Egrégia 2ª Turma, por considerar constitucional a contribuição 
para o IAA, à unanimidade, deu provimento à apelação, para denegar a segurança. 
Outro aspecto de extrema relevância, representando o tópico mais ressaltado na 
apelação a ser examinado, é o da compatibilidade dos artigos 3º e 6º do Decreto-Lei nº 
308/67, do artigo 1º do Decreto-Lei nº 1.712/79 e dos artigos 1º e 3º do Decreto-Lei nº 1. 
952/82, com a Constituição Federal de 1988. Nesse caso, conforme bem salientado pelo 
M. D. Representante da Fazenda Nacional e de acordo com a Jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, a discussão deve envolver a tese da revogação e não da 
inconstitucionalidade dos dispositivos indicados. Já decidiu aquela Corte: 
"REPRESENTAÇÃO Nº 1.016 - SP Relator: Ministro Moreira Alves. 
- Em se tratando de leis anteriores à Constituição Federal vigente, não há que se cogitar - 
como tem entendido o STF - de inconstitucionalidade, mas, sim (e se for o caso), de 
revogação..." (Pleno - julg . em 20.09.79). 
Teria a Constituição de 1988 revogado alguns dos artigos apontados pelo Recorrente 
como colidente com a Norma Maior? Sobre esse prisma, merece destaque trecho da 
argumentação da apelada (fls. 413): 
"Na verdade, a contribuição especial devida ao I.A.A. e o seu respectivo adicional, 
encontram supedâneo no art. 21, § 2º, inciso I, da Super-lei de 1969. 
Só a título de registro não se pode esquecer que a referida contribuição foi instituída pelo 
Dec.-Lei nº 308, de 27.02.67, com fundamento no Ato Institucional nº 4, de 07.12.67. 
Além do mais, o art. 181, inciso III, da CF/69, excluiu de apreciação judicial os atos 
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legislativos - como o Dec.-Lei 308/67 - baixados com base em Ato Institucional. 
Por outro lado, e só para argumentar, é tranqüilo que a CF/88 não deixou de recepcionar 
a legislação veiculadora da referida contribuição e seu adicional. 
Nesse sentido é que o art. 34, § 5º, do ADCT c/c o art. 149, todos da CF/88, cuidam de 
reforçar a tese da recepção da legislação já referida. É bem verdade, ainda, que a atual 
super-lei não veda a alteração da alíquota da contribuição sob comento; desde que seja 
respeitado o limite imposto pela lei. 
Explorou, também, a apelante, o fato de não haver o CMN feito publicar nenhuma 
resolução, fixando a alíquota da referida contribuição do IAA. 
Pois bem, o que acontece é que os votos do CMN não são levados a publicação, visto 
como esse colegiado não possui uma secretaria executiva; sendo as suas deliberações 
publicadas via Banco Central. 
Aliás, com a edição do Dec.-Lei nº 1.952/82 (arts. 5º e 6º), as da União na área da 
agroindústria canavieira passaram à alçada do IAA; que também incumbiu-se de fazer 
publicar no Diário Oficial as deliberações do Conselho Monetário Nacional. 
Nestas ocasiões - ou seja quando das publicações das deliberações do CMN no Diário 
Oficial - acontecia a transformação das alíquotas percentuais em fixas ou específicas 
(expressão monetária). Ressalte-se, por oportuno, que a competência do CMN para 
alterar as suas alíquotas da contribuição e seu adicional deriva do Ato Institucional nº 
4/66; na medida em que o Dec.-Lei nº 308/67 elegeu a Comissão Executiva do IAA (art. 
3º, § 1º) para tal mister que, ao depois passou ao Conselho Monetário Nacional (Dec. lei 
nº 1.712/79). 
Parece-nos, ainda, que tal transferência de competência poderia ocorrer via Decreto (art. 
81, I e V, da CF/69), não havendo mudanças quanto aos termos da Super-lei de 1988 (art. 
84, II e VI). 
Não existia e não existe proibição legal de transferência de atribuições para baixa, no 
âmbito da competência interna de cada Poder da República. 
Não podemos olvidar que o art. 100, I, do CTN, parece respaldar os atos do CMN, não 
havendo nenhum choque deste dispositivo com a atual Super-lei. 
Por fim, é o fato que a contribuição para o IAA, aqui submetida ao crivo do Judiciário, 
encontra-se disciplinada no art. 149 da atual Constituição da República que, ao contrário 
do que com tanta erudição tentou mostrar o ilustre advogado da apelante, acabou por 
recepcioná-la." 
A entrada em vigor da Constituição de 1988 não tem o efeito pretendido pela 
impetrante/recorrente, no sentido de alijar do mundo jurídico os dispositivos legais 
reputados inconstitucionais na peça exordial. 
Ressaltaria que a Impetrante alterou o âmago da discussão em suas razões de recurso, 
não mais a inconstitucionalidade dos mesmos referidos frente à ordem constitucional 
anterior mas a não recepção dos dispositivos face ao art. 149 da CF. 
Dispõe esse artigo: 
"Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 
instrumento, de sua atuação nas respectivas áreas, observando o disposto nos arts. 146, 
III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 
contribuições a que alude o dispositivo." 
Só não acolho a alegação de alteração da causa de pedir apresentada pela recorrida, 
porque en passant a questão foi suscitada na inicial. 
Ora, o choque existente seria quanto à forma de produção. das normas juridícas 
tributárias e não de conteúdo. Em tendo sido observado o adequado procedimento de 
acordo com a Constituição anteriormente vigente, para surgimento no mundo jurídico das 
normas indicadas na inicial, teriam que ser essas regras (em não havendo choque de 
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conteúdo), objeto de recepção pela nova ordem, jurídica. 
Em assim não se entendendo e se adotando a linha de raciocínio da impetrante, ter-se-ia 
como revogado (ou inconstitucional!!) o CTN (Lei nº 5 .172/66), quando da entrada em 
vigor da Constituição de 1967, que elevou o disciplinamento sobre normas gerais de 
direito tributário ao nível de matéria privativa de Lei Complementar (vide EC nº 01/69, art. 
18, § 1º). Não procedem as alegações da Impetrante. 
No mais, reporto-me aos termos das bem lançadas contra-razões de apelação (fls. 
407/415) e voto pelo não provimento do recurso. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2.070 - PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: PRODOCTOR NORDESTE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 
Apelado: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DR. PETER WOLFFENBUTTEL E OUTROS 
 
EMENTA 

Constitucional e Tributário. PIS. Recepção da LC nº 07/70 pela CF de 1988. 
I - A Lei Complementar nº 07, de 1970, que instituiu o Programa de Integração Social 
(PIS), harmonizava-se com os ditames da Constituição de 1967 e .não pretendeu 
regulamentar seu art. 165, V. 
II - Esse diploma legal foi recepcionado pela Constituição ora em vigor, como se 
depreende dos termos do art. 239 que expressamente o mantém, embora dando 
destinação diversa aos recursos arrecadados. 
III - A inconstitucionalidade e rejeição dos Decretos-Leis nºs 2.445 e 2.449, de 1988, não 
impediram a recepção que se operou. 
IV - Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife,  11 de outubro de 1990 
CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Prodoctor Nordeste Produtos Farmacêuticos LTDA., 
devidamente qualificada, impetrou Mandado de Segurança contra ato do Sr. Delegado da 
Receita Federal, a fim de que não seja obrigada a recolher a contribuição para o 
Programa de Integração Social - PIS a partir da promulgação da nova Constituição, 
esclarecendo que a ação se refere à exigência a partir dos fatos geradores ocorridos em 
abril de 1989. 
Em suma, alega que a Lei Complementar nº 07/70 não se compatibilizava com a 
Constituição de 1969, uma vez que a base de cálculo do PIS era o lucro, enquanto a 
contribuição foi instituída sobre o faturamento mensal que nem sempre revela a 
ocorrência de lucro. Passando a examinar a exação na Constituição em vigor depois de 
citar os artigos 195 e §§ 4º e 6º, 154, I, concluta que sua natureza jurídica foi totalmente 
alterada pelo disposto no art. 239 que a teria mantido apenas em relação à arrecadação 
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residual decorrente do período de vigência da Lei Complementar no 7/70, não 
recepcionada pela nova Constituição e, por isso, revogada a partir de 05.10.88, por não 
ser compatível com a nova configuração de seguro-desemprego. 
Devidamente processado sem liminar, facultando-se à impetrante a realização de 
depósitos, foram oferecidas informações que, entretanto, reporta-se apenas à análise dos 
Decretos-Leis nºs 2.445 e 2.449, ambos de 1988 (fls. 50/67). O Ministério Público Federal 
pronunciou-se pela concessão da ordem por entender inconstitucionais os já referidos 
decretos-leis (fls. 69/75). 
A r. sentença denegou a segurança aos fundamentos de que a Lei Complementar nº 
07/70 foi recepcionada pela Constituição vigente que se limitou a alterar o destino da 
arrecadação, e que há necessidade de nova lei apenas para regulamentar o emprego dos 
recursos arrecadados e não para que se possa exigir tal contribuição (fls. 80/83). 
Atendendo a requerimento da impetrante que a conversão do depósito em renda da União 
somente se realiza com o trânsito em julgado da sentença (fls. 84). 
Irresignada, apela a impetrante. 
Em suma, reitera os argumentos da inicial aduzindo que a Lei Complementar nº 07/70 
afrontou os arts. 165, v, art. 153, § 1º e art. 163 da Carta de 1969, pelo que não poderia 
ser recepcionada pela Constituição de 1988. Além disso, com a nova ordem 
constitucional, houve alteração na natureza jurídica e na finalidade do PIS, Em face do 
art. 239 e parágrafos que implicitamente teria revogado a Lei Complementar nº 07/70. 
Acrescenta que, na Constituição anterior, representava o PIS uma forma de intervenção 
no domínio econômico a favor do trabalhador que contribuía de modo efetivo para a 
geração do lucro, enquanto na atual passou a ser receita da União para financiar o 
seguro-desemprego. Desse modo, não há mais possibilidade de arrecadação do PIS para 
atender às finalidades anteriormente indicadas pela Lei Complementar nº 07/70 nem 
subsistem os direitos dos trabalhadores, salvo em relação às arrecadações anteriores à 
nova Constituição. 
Por outro lado, argumenta que, se considerar-se mantido, deveriam ser observadas as 
novas condições conseqüentes da nova ordem, com edição de lei complementar, para 
definição dos seus contornos, e promulgação de lei ordinária para sua criação. 
Além disso, houve alteração da LC nº 07/70 pelos Decretos-Leis nºs 2.445 e 2.449, de 
1988. Todavia esses diplomas legais, além da eiva de inconstitucionalidade, foram 
rejeitados, uma vez que sua aprovação ocorreu além do prazo de 180 dias após a 
promulgação da Constituição. Revogadas as normas da LC nº 07/70 nos termos do § 3º 
do art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil (fls. 87/100). 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte. 
Pauta sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A leitura dos autos deixa-nos uma 
constatação: de um lado, a combatividade e o empenho dos profissionais da impetrante; 
de outro, a visível falta de interesse daqueles incumbidos da defesa do interesse público, 
apresentando argumentos que não dizem respeito à tese da inicial e omitindo-se no 
oferecimento de contra-razões. É lamentável. 
Neste processo, não se objetiva o reconhecimento da inconstitucionalidade dos Decretos-
Leis nºs 2.445 e 2.449/89, referida apenas de passagem. O pedido é mais abrangente. 
Pretende a concessão da ordem para que não seja obrigada a recolher a contribuição 
para o PIS a partir da promulgação do novo estatuto constitucional até que venha ser 
editada lei complementar que institua a nova contribuição. Examino, porém, os 
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argumentos da apelante. 
Alega-se que a Lei Complementar nº 07/70 está eivada de vício original por afrontar os 
arts. 165, v, art. 153, §§ 1º e 22 e art. 163 da Constituição de 1967, com a redação da 
Emenda Constitucional nº 01, de 1969. 
Dispunha o art. 165, V: 
"Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhado- res os seguintes direitos, além de 
outros que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social: 
V - integração na vida e no desenvolvimento da empresa, com participação nos lucros e, 
excepcionalmente, na gestão, segundo for estabelecido em lei." 
O fato de destinar-se o Programa de Integração Social - PIS "a promover a integração do 
empregado na vida e no desenvolvimento das empresas" (art. 19) não os tornou norma 
regulamentadora do dispositivo constitucional suso transcrito. Tratou-se de mera criação 
de contribuição social. A utilização de lei complementar foi o expediente encontrado para 
a vinculação da receita arrecadada a um fundo específico, sem causar ofensa ao art. 62, 
§ 2º da Lei Maior, como observaram Geraldo Ataliba e Luiz Mélega, entre outros. 
Escreve Ataliba: 
"No nosso modo de ver, esta lei complementar não regulamentou o art. 165, V, da Carta 
Constitucional. Não deu vida ao preceito da participação nos lucros. Não fez atuar o 
princípio da participação." (Estudos e Pareceres de Direito Tributário, vol. 2, Ed. RT, 1978, 
p. 62)." 
Ao tomar o faturamento como base de cálculo, a lei onerou do mesmo modo empresas de 
categorias diferentes tornando a contribuição mais gravosa para algumas, do que se 
fosse considerado o lucro. Ao mesmo tempo, porém, a sistemática adotada tornou 
possível a extensão do benefício a empregados em setores em que não há lucro como é 
o caso dos condomínios residenciais. 
Ainda que reconhecida a constitucionalidade da Lei Complementar nº 07, de 1970, cabe 
analisar a argumentação da apelante no sentido de que a nova ordem constitucional teria 
criado um novo programa: o programa do seguro-desemprego e do abono anual, previsto 
no art. 239 da Constituição. 
Leio esse dispositivo com todos os seus parágrafos: 
"Art. 239 - A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração 
Social, criada pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 
03 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, 
nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata 
o parágrafo 3º deste artigo. 
Parágrafo 1º - Dos recursos mencionados no caput deste artigo, pelo menos quarenta por 
cento serão destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, através do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração 
que Ihes preservem o valor. 
Parágrafo 2º - Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se 
os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da 
retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição de arrecadação de que 
trata o caput deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes. 
Parágrafo 3º - Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o 
Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o 
pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas 
individuais, no caso daqueles que já participaram dos referidos programas, até a data da 
promulgação desta Constituição. 
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Parágrafo 4º - O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição 
adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabaIho superar o índice 
médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei." 
Não obstante a engenhosa argumentação do recurso, reforçada com o memorial subscrito 
pelo ilustre advogado Dr. José Carlos Graça Wagner, parece-me claro que o propósito do 
constituinte foi o de recepcionar as Leis Complementares nºs 7 e 8, de 1970, dando-Ihes 
uma "roupagem inteiramente diversa" sem, contudo, tornar-se incompatível com a própria 
Constituição. 
A interpretação das normas jurídicas deve sempre considerar que são partes de um 
sistema, de modo a harmonizá-las reciprocamente. Não se pode perder de vista que a 
regra supra dispôs sobre a arrecadação da contribuição na sua parte permanente no título 
IX - Das Disposições Constitucionais Gerais. 
A propósito, escreve José Afonso da Silva: 
"Convém, contudo, adiantar que os elementos da Constituição não têm valor 
isoladamente, pois, como se inserem num sistema condicionam-se reciprocamente, de 
sorte que não se podem interpretar uns sem ter presente a significação dos demais. 
Influenciam-se mutuamente e cada instituição constitucional concorre para integrar o 
sentido das outras, formando uma rede interpenetrante, que confere coerência e unidade 
ao sistema, pela conexão recíproca de significados. Mas isso não exclui a existência de 
significações particulares e peculiares a cada bloco de normas, que, em conjunto, 
constituem uma como que subunidade do todo, e formam os elementos em si." (Estudos e  
Pareceres de Direito Tributário vol. 2, pág. 62). 
Ora, se o constituinte disciplinou a destinação dos recursos arrecadados como PIS e fez 
expressa referência à Lei Complementar que o instituiu, parece-me, data venia, paradoxal 
concluir-se que a contribuição não mais existe, salvo no que concerne à arrecadação 
residual. 
Não obstante reconheça que as contribuições sociais dependam de lei complementar 
quanto às normas gerais, e de lei ordinária, para instituição, não se pode desconsiderar 
que a própria Constituição faz expressa ressalva em relação ao PIS, não apenas quanto à 
sua arrecadação residual matéria típica do ADCT - mas quanto à arrecadação 
superveniente - daí disciplinar o tema nas Disposições Constitucionais Gerais. 
Argumenta, ainda, a apelante que, na égide na CF de 1969, após Emenda Constitucional 
nº 08/77, a contribuição não podia ser disciplinada por Decreto-Lei. 
Já na 1ª Instância tive oportunidade de examinar a matéria, decidindo pela 
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nºs 2.445 e 2.449, de 1988. Essa decisão foi 
mantida pelo Plenário desta Corte que ao examinar a Argüição de Inconstitucionalidade 
na AMS 007 - SE decidiu: 
"EMENTA: CONSTITUCIONAL. DECRETOS-LEIS 2.445 E 2.449, DE 1988. 
I - O PIS, desde a Emenda Constitucional nº 8, de 1977, é contribuição social, e não 
tributo. 
lI - A Lei Complementar nº 7/70 considera-se lei ordinária ao dispor sobre matéria que a 
Constituição de 1967 não indicava como privativa de lei complementar. 
III - As contribuições sociais não se incluem nas receitas públicas, estando fora do 
alcance do art. 55 da Constituição de 1967. 
IV - Determinando a Constituição que o PIS constitui um encargo viabilizador da 
integração social do empregado, e permitindo a sua participação nos lucros da empresa, 
a sua base de cálculo deve levar em conta tal matriz, dela se afastando a lei quando 
estabelece o recolhimento à base da receita operacional. Inconstitucionalidade dos 
Decretos-leis  2.445/88 e 2.449/88. 
- Argüição acolhida." 
Se tais atos normativos eram inconstitucionais, pouco importa que tenham sido rejeitados 
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à míngua de aprovação no prazo de 180 dias estipulado no art. 25, § 1º, I e II do ADCT da 
CF de 1988. É que, sendo incompatíveis com o texto da constituição anterior, não 
poderiam gerar obrigações válidas para os contribuintes, uma vez que a declaração de 
inconstitucionalidade gera efeitos ex tunc. 
A rejeição de decreto-lei, no sistema da Constituição de 1969, não se identifica com a sua 
revogação. Como ensina Celso Ribeiro Bastos; "a rejeição de um decreto-lei que havia 
paralisado a eficácia de uma lei anterior, implica a restauração plena desta" (Apud Marcus 
C. Acquaviva, Dic. Enc. do Direito, BID, p. 237). 
No mesmo sentido, escreveu Pontes de Miranda: Quanto à eficácia do decreto-lei, é 
imediata, sem que isso afaste determinação de data de incidência entre a publicação e a 
expiração do prazo ou a aprovação. Se o Congresso Nacional, dentro dos sessenta dias, 
rejeita o decreto-lei (desaprova o decreto-lei), a desconstituição da eficácia é ex tunc, e 
não ex nunc. (0 texto da Constituição de 1967, art. 55, § 1º, fala de "vigência imediata", o 
que não implica incidência imediata.)" (Comentários à Constituição de 1967, Tomo III, p. 
161). 
Desse modo, embora a inconstitucionalidade dos Decretos. Leis nºs 2.445 e 2.449, de 
1988, tenha sido reconhecida por esta Corte, permanece em vigor a Lei Complementar nº 
07, de 1970 que foi recepcionada pela nova Constituição. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2.228 - CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA - CE 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: RETÍFICA SÃO PAULO LTDA. 
Advogados: DR. MANUEL DE FREITAS CAVALCANTI E OUTROS 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Omissão de Receita - RlR/80, Art. 400, § 6º e Decreto-Lei 
Nº 2.065/83, Art . 8º . 
I - O art. 400, § 6º do RIR/80, que considerava lucro Iíquido 50% dos valores das receitas 
omitidas foi revogado pelo art. 8º do Decreto-Lei  nº 2.065/83. Caso em que a presunção 
legal não foi elidida pela contribuinte. 
II - Apelação e remessa providas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, dar provimento à apelação e à remessa, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos que ficam fazendo parte integrante do presente. 
Recife, 22 de novembro de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente 
CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Retífica São Paulo LTDA., devidamente qualificada, 
impetrou Mandado de Segurança contra ato do Sr. Delegado da Receita Federal em 
Fortaleza, para o fim de ser reconhecido seu direito líquido e certo de não pagar Imposto 
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de Renda dos exercícios de 1985 a 1986 calculado sobre o montante de parcelas 
consideradas omitidas e que foram adicionadas ao lucro real declarado pela contribuinte. 
Sem informações, pronunciou-se o Ministério Público Federal pela concessão da ordem. 
O MM. Juiz a quo considerou ilegal o procedimento do físico e, transcrevendo ementa de 
julgamento do ex-TFR, concedeu a ordem, submetendo a sentença ao duplo grau de 
jurisdição. 
Irresignada, apela a União Federal, alegando que o art. 8º, § 6º do Decreto-Lei nº 1648/78 
não abona a pretensão da impetrante, pois não se cuida de lucro arbitrado, mas de 
"omissão de receita por configuração de passivo fictício e dedução a maior de ICMS". 
Argumenta que a contribuinte já contabilizou todos os seus custos. Dessarte, toda a 
receita omitida constitui-se lucro. 
A apelada ofereceu contra-razões, tratando, porém, de matéria estranha à versada nestes 
autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A decisão administrativa de primeiro grau 
descreveu os fatos desta forma: 
"Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrado Auto de Infração na data de 
10.11.87, com lançamento de imposto, juros de mora e multa de ofício, no montante 
eqüivalente a 2.765.72 OTN's, em decorrência das seguintes infrações: 
Exercício de 1985 - Período-Base de 1984: 
1 - Omissão de Receita por passivo não comprovado referente às contas "Fornecedores" 
e "Financiamentos" . 
2 - Omissão de Receita por venda de mercadorias sem emissão de nota fiscal, conforme 
apuração pelo fisco estadual. 
3 - Despesa indevida de Correção Monetária por utilização de índice em desacordo com o 
autorizado. 
Exercício de 1886 - período-Base de 1885: 
1 - Redução indevida de impostos incidentes sobre vendas e serviços por estarem em 
valores superiores aos registrados nos livros fiscais. 
2 - Despesa indevida de Correção Monetária, motivada pelo erro na utilização de índice 
incorreto no exercício anterior. 
3 - Omissão de Receita por passivo não comprovado referente à conta "Financiamentos". 
Tempestivamente a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, argumentando o 
seguinte: 
1 - "Em parte nenhuma foram relacionadas quais as duplicatas ou notas promissórias que 
geraram a imputação... 
... No caso, o passivo fictício não foi apurado, mas sim, presumido e a presunção não é 
base imponível do imposto." 
2 - Com relação às vendas sem emissão de notas fiscais diz que "Simplesmente presumiu 
a existência, face a ocorrência de Auto de Infração lavrado pela Secretaria da Fazenda, o 
que não pode prosperar." 
3 - "Mesmo que procedentes fossem as presunções Feitas pelo Autuante", o imposto 
cobrado não seria devido, como continua a mostrar porque goza de redução e isenção de 
Imposto de Renda conforme as portarias que cita e com base nesse fato espera seja o 
auto julgado improcedente. Intimado a recolher a parte não impugnada, negou-se o 
interessado a fazê-lo alegando haver esgotado o prazo para o julgamento do processo." 
(fls. 30/31) 
Em seguida, julgou a ação fiscal procedente, sob os seguintes fundamentos: 
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"Do exame das peças deste processo nota-se basear-se a defesa no fato principal de que 
possuindo as portarias de redução e isenção do Imposto de Renda, dever-se-ia retificar 
suas declarações de renda o que não geraria imposto suplementar, fato esse que tem 
amparo legal, por ir de encontro como disposto no Decreto-Lei 1.598/77. 
Sobre o assunto pronuncia-se claramente também o Parecer Normativo CST nº 11/81 
quando diz "as receitas omitidas em determinado período-base de escrituração comercial 
e, posteriormente ocasionadoras de lançamento de ofício ou suplementar não podem ser 
aceitas para efeito de recomposição da base de cálculo do lucro isento (total ou 
parcialmente), porque não foram computadas oportunamente no lucro líquido do 
exercício. 
O Auto de Infração encontra-se perfeitamente enquadrado nos arts. 178, 180, 181, 347 e 
348 do RIR/ 80; aprovado pelo Decreto nº 85.450/80."(fls. 31 /32) 
Essa decisão foi confirmada pelo Acórdão nº 105-3.558 da 5ª Câmara do 1º Conselho de 
Contribuintes, com a seguinte ementa: 
"IRPJ Receitas omitidas em determinado período base de escrituração, que originam 
lançamento suplementar, não podem ser aceitas para efeito de recomposição da base de 
cálculo de lucro isento (parcial ou total)." (fls. 35) 
A presente impetração não reconstitui os argumentos examinados na instância 
administrativa, mas se limita a dois pontos: 
a) nulidade do auto de Infração, em razão de não ser contador o funcionário que o 
subscreveu; 
b) Impossibilidade de arbitramento sobre a totalidade da receita apurada, tendo em vista o 
disposto no § 6º do art. 400 do Regulamento do Imposto de Renda que determina que o 
lucro Iíquido será arbitrado pelo valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) dos 
valores omitidos. 
A r. sentença, corretamente, afastou o primeiro fundamento, uma vez que a lavratura do 
auto de infração é atividade rotineira dos integrantes da carreira de Auditor Fiscal do 
Tesouro Nacional a que têm acesso os candidatos de qualquer curso de nível superior. 
Acolheu, porém, o segundo fundamento, in verbis: 
"No entanto, nada impede que outras irregularidades tenham ocorrido quando do 
levantamento contábil realizado pelo autuante, a partir das parcelas tidas como omitidas, 
que foram equiparadas à condição de renda, sujeitas à tributação, conforme entendimento 
da autoridade impetrada, que resolveu adicioná-las ao lucro real declarado para os 
exercícios financeiros de 1985 e 1986, como se a estes pertencessem. 
Ademais, ainda que as diferenças detectadas pelo atuante, relativas aos exercícios de 
1984 e 1985, fossem legítimas não existe na legislação atinente à matéria, nenhum 
dispositivo que estabeleça a sua adição ao lucro real para fins de tributação. 
Por outro lado, se a parcela em questão foi encontrada por presunção, não há outra 
maneira de tributá-la que não seja por arbitramento do valor da respectiva renda, que 
jamais poderá ser idêntico ao da omissão de receita por falta de previsão legal para tal, 
que determine que esse arbitramento deva ocorrer na base de 100% do valor da receita, 
o que significa dizer que a omissão alegada também não pode ser tributada como lucro 
real, por ser um valor presumido extra-contabilmente." (fls. 62/63) 
A seguir, transcreve ementa de decisão do ex-TFR, relatada pelo em Min. HUGO 
MACHADO, hoje Vice-Presidente desta Corte na AC nº 96.838 - Acre, Reg. nº 6161960: 
"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RECEITA. 
I - É nulo o lançamento de Imposto de Renda no qual as receitas não contabilizadas 
foram consideradas lucro líquido. Tal procedimento viola o disposto expressamente no art. 
8º, § 6º, do Decreto-Lei nº 1.648/78, consolidado no art. 400, § 6º, do RIR/80. 
III - DECISÃO." 
Na verdade, esse era o entendimento da extinta Corte como se vê na decisão proferida 
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na AC nº 103.540 - AL, com a seguinte ementa: 
"EMENTA: Tributário. Imposto de Renda. Pessoa jurídica. Lucro real. Omissão de receita. 
Imposição fiscal baseada nos registros contábeis da empresa. Verificada a omissão de 
receita considera-se lucro líquido, sujeito ao imposto à alíquota geral, no caso, estende-se 
às três modalidades de lucro previstas no art. 221 do RIR/75. 
A emenda ou substituição da certidão de dívida ativa, prevista nos arts. 203 do CTN e 2º, 
§ 8º , da Lei nº 6.830/80, só é possível nos casos de erros materiais e defeitos formais ou 
de supressão de parcelas Certas. Sentença confirmada." (RTFR 157/173) 
É preciso considerar, porém, que ambas as decisões referem-se a Imposto de Renda dos 
exercícios de 1979 e 1980, no primeiro caso, e de 1976 a 1979, no segundo e são 
anteriores ao Decreto-Lei nº 2.065, de 26.10.83 que veio a dar nova disciplina à matéria, 
nos seguintes termos: 
"Art. 8º - A diferença verificada na determinação dos resultados da pessoa jurídica, por 
omissão de receitas ou por qualquer outro procedimento que implique redução no lucro 
líquido do exercício, será considerada automaticamente distribuída aos sócios, acionistas 
ou titular da empresa individual e, sem prejuízo da incidência do Imposto Sobre a Renda 
da pessoa jurídica, será atributada exclusivamente na fonte à alíquota de 25% (vinte e 
cinco por cento)." 
Com a nova disciplina legal, portanto, não mais pode ter guarida a pretensão da 
impetrante de aplicação da regra do art. 400, § 6º do Regulamento do Imposto de Renda 
que considerava lucro líquido apenas 5O% da receita omitida. O dispositivo, entretanto, 
não criou uma ficção legal, mas mera presunção que pode ser ilidida através de prova a 
cargo da contribuinte. 
Conclui-se, portanto, que inocorreu lesão a direito líquido e certo da impetrante, ora 
apelada. Com essas considerações, dou provimento à apelação e à remessa oficial para 
cassar a segurança. 
Custas pela apelada. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Sr. Presidente, efetivamente, o Decreto-lei nº 
2.065/83 emprestou nova sistemática a este critério de cálculo do Imposto de Renda da 
pessoa jurídica. Em se tratando de lançamento do Imposto, cujos fatos geradores 
ocorreram na vigência do Decreto-lei nº 2.065 em diante, não há porque se cogitar o 
critério anterior. É uma coisa muito óbvia e lógica. Assim não há o direito líquido e certo. 
Acompanho o Relator para dar provimento à apelação e è remessa. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2.242 - PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI 
Apelante: ÁLVARO JOSÉ CABRAL DA CUNHA 
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Advogado: DR. ÁLVARO JOSÉ CABRAL DA CUNHA 
 
EMENTA 

Processual Civil. Impedimentos do advogado. Servidor Público. 
I - O servidor público, ainda que em causa própria, não pode patrocinar Mandado de 
Segurança cujos reflexos jurídicos, em eventual procedência da ação, vêm a ser cercados 
pela pessoa jurídica de direito público à qual se acha vinculado. 
II - Inteligência do artigo 88, VI, da Lei nº 4.215/63. 
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III - Imprópria a via mandamental, quando a discussão envolve divergência quanto à 
questão de fato. 
IV - Recuso improvido. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança Nº 
2.242 - PE, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao recurso, nos termos do  relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas como de lei. 
Recife , 22 de novembro de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente 
FRANCISCO CAVALCANTI - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: ÁLVARO JOSÉ CABRAL DA CUNHA, 
Agente de Saúde Pública da SUCAM, postulando em causa própria, impetrou Mandado 
de Segurança contra ato do Diretor Regional da Superintendência de Campanhas de 
Saúde Pública (SUCAM), visando, em síntese, a anulação da punição disciplinar 
(suspensão) que Ihe foi imposta. Concedida a liminar, fls. 09. 
A autoridade impetrada ofereceu as informações de fls. 11/12, defendendo a regularidade 
da punição. 
O ilustre representante do Parquet Federal, em bem fundamentado parecer, advoga que o 
impetrante é impedido de patrocinar causas, mesmo próprias, contra a União Federal, 
bem como que não cabe Mandado de Segurança em matéria disciplinar e o writ se 
encontra sem objeto, posto já ter a pena se consumado quando a autoridade foi notificada 
para sustá-la. 
Ao final, o MM. Juiz monocrático, acolhendo a tese do Ministério Público Federal, 
extinguiu o processo sem ajuizamento do mérito. 
Irresignado, o impetrante interpôs recurso de apelação. 
Arrazoado e contra-arrazoado, subiram os autos a esta Corte sendo-me conclusos por 
força de distribuição. 
Peço inclusão do feito na Pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator): A Sentença de 1º grau não 
merece censura. O impetrante, ora recorrente, é agente de Saúde Pública, da SUCAM, 
órgão integrante da Administração Pública Federal e ajuizou, em causa própria, Mandado 
de Segurança, visando obter o reconhecimento da nulidade de aplicação de pena 
disciplinar (suspensão) que Ihe fora imposta. 
Há insanável defeito, visando a representação do Impetrante. O impedimento do art. 86, 
VI, da Lei nº 4.215/63 vicia a capacidade postulatória do Impetrante. Não se alegue, como 
consta da peça de apelação, que a ação mandamental é dirigida contra a autoridade 
pública e não contra a pessoa jurídica, pois a condição de autoridade decorre exatamente 
da representatividade que tem o agente de praticar atos em nome da Pessoa Jurídica de 
Direito Público. Dispõe a Lei nº 1.533/51, art. 1º, § 1º: 
"Art. 1º - .. .. .. .. .. .. .. .. ..  . .. ..  :  , 
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§ 1º - Consideram-se autoridades,  para os efeitos desta lei, os representantes ou órgãos 
dos partidos políticos e os representantes ou administradores das entidades autárquicas e 
das pessoas naturais ou jurídicas com funções delegadas do poder público, somente no 
que entender com essas funções." 
A pessoa jurídica é que sofrerá os reflexos da eventual procedência da ação 
mandamental, aplicável, por conseguinte o disposto na Lei nº 4.215/63, art. 86, VI. 
Outro aspecto relevante a se observar é que se discute a aplicação de pena disciplinar 
(vide art. 5º, III, da Lei nº 1.533/51) em contexto que não dispensaria a dilação probatória, 
inclusive e sobretudo com a ouvida de testemunhas, pois há divergência entre o suporte 
fático apresentado pelo Impetrante e pela autoridade apontada como coatora, o que, de 
logo, afasta a via mandamental. 
Pelo não provimento do recurso, é como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2.278 - PB 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI 
Apelante: LETÍCIA NIEDERAUER TAVARES CAVALCANTI 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
Advogados: DRS. NIZI MARINHEIRO (APTE.) E  

JOSÉ LEITE DE ALMEIDA GUERRA (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Cargo de professor titular. Provimento. Concurso público de provas e 
títulos. 
I - A Constituição Federal de 1988 e o art. 10, da Lei nº 5.539, de 27.11.88 (lei da reforma 
universitária). Compatibilidade. 
II - A exigência de prévio concurso público para provimento de Cargo de Professor Titular 
persiste na vigência de Constituição de 1988. 
III - Recurso Improvido. Sentença confirmada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
2.278 - PB, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife , 22 de novembro de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente 
FRANClSCO CAVALCANTI - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: LETÍCIA NIEDERAUER TAVARES 
CAVALCANTI impetrou Mandado de Segurança contra ato do Magnífico Reitor da 
Universidade Federal da Paraíba, que indeferiu requerimento de sua ascensão funcional 
para o cargo de Professor Titular daquela Universidade. 
A impetrante alega que, na qualidade de Professor Adjunto IV da UFPB, submeteu-se a 
dois concursos distintos de livre-de-ciência na Universidade Federal Fluminense, que 
incluíram provas e títulos iguais, tanto na forma quanto no conteúdo, ao concurso para 
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Professor Titular, razão pela qual entende ter direito à progressão funcional ao mesmo 
cargo. Aduz que a nova Constituição Federal somente exige o concurso público para o 
ingresso na carreira de magistério, e não mais para os cargos finais da mesma carreira. 
A autoridade impetrada prestou as informações de fls. 56/59, sustentando que o ingresso 
na classe de Professor Titular somente é permitida mediante a habilitação em concurso 
público de provas e títulos. 
Na sentença de fls. 68/77, o MM. Juiz a quo denegou a segurança, motivo pelo qual a 
impetrante interpôs recurso de apelação, com base nas razões de fls. 81/84. 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de 
distribuição. 
Dispenso a revisão. 
Peço inclusão na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator): A Impetrante (Recorrente) funda 
o seu pretenso direito na seguinte argumentação: 
"..é líquido e certo o direito da requerente à progressão funcional ao cargo de Professor 
Titular, conforme o princípio inserido no artigo 206, inciso V, da atual Carta Política 
Nacional, uma vez que a legislação ordinária que exigia o concurso público para aquele 
cargo, em relação aos que já são professores da carreira e nela ingressaram por 
concurso, decaiu em inconstitucionalidade, com a vigência da Constituição Federal de 
1988." 
O raciocínio é falso. Invocaria, aqui, lição de Tércio Sampaio Ferraz Júnior: 
"Sabidamente, a omissão do legislador não gera nem obrigação nem proibição, mas 
permissão. Além disso, uma chamada permissão fraca (que modula o juridicamente 
indiferente) e não uma forte (que modula o juridicamente facultado ou autorizado)" (In 
Interpretação e Estudos da Constituição de 1988 - Ed. Atlas - 1990, pág. 106). 
A simples omissão do texto Constitucional (art. 206, V) vigente quanto à necessidade de 
concurso público para provimento de cargos e/ou empregos de professor titular, não tem 
a conseqüência pretendida pela Impetrante. 
O art. 10, da Lei nº 5.539/68 não foi revogado. Houve recepção da norma pela nova 
ordem constitucional, que com ela não se choca. O provimento de Cargo de Professor 
Titular continua a ser precedido de concurso público de provas e títulos ao qual podem 
concorrer "PROFESSORES ADJUNTOS, DOCENTES LIVRES OU PESSOAS DE ALTA 
QUALIFICAÇÃO CIENTÍFICA..." 
No mesmo sentido, dispõe o Decreto regulamentador (nº 94.664/87). Afirmo, inclusive, 
que, tecnicamente, o cargo de PROFESSOR TITULAR não é cargo de carreira, naquele 
sentido da LEI nº 1.711/52, pois, se assim o fosse, o seu provimento se daria sempre por 
PROMOÇÃO, e tal não ocorre. Cargo de professor titular é CARGO ISOLADO, seu 
provimento é originário, naquele sentido bem salientado por Guimarães Menegale, pois 
podem a ele concorrer pessoas qualificadas, independentemente de integrarem os 
quadros universitários. Aplicável, por conseguinte, a regra do art. 37, II, da Constituição 
de 1988. 
A preservação da figura do concurso público para o cargo de professor titular corresponde 
inclusive, ao ideal de valorização dos profissionais de ensino previsto no já referido artigo 
206, V, da Carta de 1988. 
O acolhimento da pretensão da recorrente não tem amparo na legislação que rege a 
matéria, representando, tão-somente, esforço no sentido de, em utilizando-se de 
"argumento a contrario sensu", tentar-se evitar a incidência da regra cogente que torna de 
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modo salutar, imprescindível o concurso de provas e títulos para o provimento de cargo 
(ou emprego) de PROFESSOR TITULAR. 
A bem lançada Sentença de fls. 68/77 não merece censura. Pelo improvimento do 
recurso, é o meu voto. 
 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RO Nº 46 - AL 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Embargante: INAMPS 
Embargados: MARCELO JOSÉ SANTOS E OUTROS 
Advogados: DRS. ROSA MARIA CARDOSO DA PAZ E OUTROS (EMBTE.) E  

AUZENEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS (EMBDO.) 
 
EMENTA 

Trabalhista. Médicos credenciados pelo INAMPS. Inocorrência de vínculo empregatício. 
I - Não caracterizada a ocorrência de subordinação hierárquica e funcional, não se 
reconhece o vínculo empregatício entre o INAMPS e médicos por ele credenciados para 
atendimento em seus consultórios e em horários por eles mesmos determinados, com 
remuneração proporcional ao número de atendimentos. 
II - Embargos providos. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de votos, dar 
provimento aos embargos, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte Integrante do presente julgamento. 
Recife, 24 de outubro de 1990 
ARAKEN MARIZ - Presidente 
CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de Embargos de Divergência em Recurso 
Ordinário interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INAMPS contra o ven. Acórdão de fls. 462 que decidiu dar 
provimento ao Recurso Ordinário de MARCELO JOSÉ SANTOS e outros entendendo que 
"caracterizada a não eventualidade, a onerosidade, a pessoalidade e a subordinação 
hierárquica, elemento do contrato de trabalho, há de se reconhecer o vínculo 
empregatício do médico, que embora sob a forma de credenciado, é realmente 
empregado do INAMPS." 
Em suas razões; alega que a decisão recorrida é totalmente divergente das decisões 
proferidas pela 2ª Turma dessa Eg. Corte e .de outros Tribunais, conforme decisões no 
RO nº 900213062-7 RJ Rel. Des. Fed. Tânia. Heine, RO 393/90 - CE, RO 251/89 - AL e 
RO 329/89 - SE, relatados pelo Em. Juiz PETRUCIO FERREIRA, sendo anexadas 
fotocópias autenticadas das referidas decisões. 
Menciona ainda decisão proferida pela 1ª Turma no RO 535 - PE, por mim relatado, que 
negou reconhecimento de vínculo empregatício a cirurgião-dentista credenciado, por 
maioria de votos. 
Admitindo os embargos, determinei que fosse dado vista aos embargados, todavia não foi 
oferecida impugnação. 
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É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Sustenta o embargente que se não restou 
provada a existência dos elementos que consubstanciam ovínculo empregatício, não 
pode conformar-se com a decisão recorrida, calcado nos fortes caracteres sociais do r. 
voto do em. Juiz Relator, pois a insuficiência de médicos contratados e o tempo de 
credenciamento de cada um não supre a inexistência de provas de subordinação nem 
demonstram a permanência desses serviços, realizados sem nenhuma prefixação mínima 
de atendimento ou remuneração, só constatados no ato das cobranças, já que os 
encaminhamentos constituem meras presunções de atendimento pelo prestador do 
serviço. Dessarte, só haverá pagamento se houver o encaminhamento e o atendimento, 
procedimentos incertos e variados em virtude das oscilações da demanda e das 
especialidades dos reclamantes. 
Argumenta que, no caso concreto, há documentos que comprovam: a absoluta liberdade 
dos médicos para escolha e troca de horários sem sua interferência; não fixação de carga 
horária; não fixação de número de atendimentos, variando de 05 (cinco) a 25 (vinte e 
cinco); prestação simultânea de serviços ao embargante e entidades como a Caixa de 
Assistência Médica do Banco do Brasil, Banco Central, PATRONAL, FACHESF, GOLDEN 
CROSS e similares; serem os reclamantes contribuintes do ISS. 
Configurada a divergência, pede a prevalência do entendimento da Eg. 2ª Turma, 
acrescentando que em 30.08.90, por maioria de votos, a Eg. 1ª Turma negou 
reconhecimento de vínculo empregatício a cirurgião-dentista credenciado (RO 535 - PE). 
O voto do em. Relator, Juiz ORLANDO REBOUÇAS, pode ser assim resumido: 
Devido à excessiva demanda, o INAMPS credencia médicos para atender a população 
carente em seus próprios consultórios ao invés de selecioná-los pela forma legal, 
supondo-se que essa forma seja eventual, até que promova as contratações legais. 
Em seguida, depois de reconhecer que os credenciados poderiam ser autônomos, invoca 
o art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho e destaca que são seus elementos: a não 
eventualidade, a onerosidade, a pessoalidade e a subordinação hierárquica sendo que os 
três primeiros podem se apresentar em um típico contrato de prestação de serviço, 
dizendo a seguir: 
"No entanto, quanto à subordinação, esta se apresenta apenas nos autênticos contratos 
de trabalho, posto que é configurada pelo poder de comando do empregador, que conduz 
o empregado a obedecer seus critérios, instruções e modo da prestação. Havendo 
subordinação se sujeita o empregado a ordens particulares ou gerais do empregador. 
Em tudo fica caracterizado o vínculo. O modo de remuneração, por exemplo, dos ditos 
credenciados, é feito regularmente sob o título de serviços prestados. Ora, a maneira 
porque se paga o trabalho do homem não tem influência na caracterização do contrato, 
ou seja, não Ihe afeta a natureza. Além do que, o recebimento dos salários por serviços 
prestados, no caso, classifica apenas a remuneração como salário variável. 
A eventualidade do serviço alegada pela recorrente chega a ser até primária, pela própria 
constatação dos autos de que o credenciamento já é feito justamente para complementar 
o serviço prestado pelos médicos contratados que não são suficientes para a enorme 
procura de atendimento pelos pacientes. Além do mais, o tempo de serviço de cada um 
dos autores descaracteriza esta eventualidade. Para a existência do trabalho efetivo, 
requer-se unicamente que o serviço desempenhado constitua uma necessidade 
permanente, o que é o caso da autarquia em questão, ou seja, o serviço prestado pelo 
médico credenciado não é eventual, não é acidental. É efetivo e se produz já há um 
considerável tempo. E, se as tarefas são de natureza permanente, não cumprida a 
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legislação protetora do trabalho, caracteriza-se a fraude à mesma. 
Ora, o principal fim do empregador ao contratar um empregado é receber o produto do 
trabalho, produto que deve ser realizado no decurso de certo prazo. O médico aqui 
denominado de "credenciado" põe à disposição do empregador, sua força de trabalho. 
Não sendo pois eventuais os serviços prestados pelos reclamantes e sim de maneira 
contínua, desempenho permanente, com horário certo, salário mensal, e observância das 
normas da autarquia (subordinação hierárquica), caracterizada sem dúvida, a relação 
empregatícia, posto que reunidos os requisitos do art. 3º  da CLT." (fls. 457/458) 
Portanto, vê o ilustre voto condutor do Acórdão embargado aceita a tese de que o 
credenciamento de médicos por determinado período de tempo caracteriza, ipso facto, o 
vínculo empregatício, daí porque não se preocupa em descer a maiores considerações 
sobre os elementos fáticos destacados na r. sentença, segundo a qual os reclamantes 
não fizeram qualquer prova de suas alegações, salvo quanto ao próprio credenciamento. 
A meu ver, a manutenção do contrato de credenciamento em si mesmo é suficiente 
apenas para demonstrar a não eventualidade. Todavia, como deixou explícito o em. 
Relator, a configuração da relação empregatícia exige além da não eventualidade, da 
pessoalidade e da onerosidade, a presença do elemento subordinação que, no caso, 
estaria no dever de observância às normas da autarquia. 
Conquanto reconheça que a subordinação hierárquica se apresenta muitas vezes 
esmaecida e rarefeita, parece-me que o simples dever de observância às normas gerais 
estabelecidas pela autarquia que, na verdade, limitada às regras procedimentais de 
preenchimento de normas  necessárias  ao  controle  de  produção para o eventual 
pagamento, não a caracterizam. 
Além disso, nota-se a inversão do jus variandi. É o médico credenciado quem pode 
estabelecer quando atenderá a clientela encaminhada pelo INAMPS. Daí porque entre os 
credenciados, ora reclamantes, encontram-se um médico que já era servidor do INAMPS 
(Manuel Pereira Filho) e outro que tinha contrato de trabalho com a SUCAM/Min. da 
Saúde, no regime de 40 horas semanais (Eliel da Silva Monteiro). 
Em conseqüência, devem prevalecer os Acórdãos da Eg. 2ª Turma assim ementados, 
todos eles relatados pelo em. Juiz PETRUCIO FERREIRA: 
"TRABALHISTA. Credenciamento de Cirurgião Dentista pelo INAMPS com atendimento 
da clientela no consultório do credenciado. Inexistindo subordinação hierárquica e 
funcional, sem jornada de trabalho preestabelecida e exigida, e pagamento efetuado à 
base de número de clientes atendidos, ausentes, requisitos legais para se reconhecer o 
vínculo empregatício. 
Recurso Ordinário provido." (RO nº 393/90 - CE) "Trabalhista. Médicos credenciados junto 
ao INAMPS. 
Não restando comprovadas subordinações hierárquica e funcional, não se reconhece 
vínculo empregatício entre o INAMPS e médico por ele credenciado para, em seu próprio 
consultório e em horários por ele pré-estabelecidos, atender aos segurados que busquem 
o seu serviço, e por cujo número de segurados atendidos, terá calculados os seus 
honorários mensais. Recurso improvido." (RO nº 251/89 - AL) 
"Trabalhista. Credenciamento de Cirurgião Dentista pelo INAMPS com atendimento da 
clientela no consultório do credenciado. Inexistindo subordinação hierárquica e funcional, 
sem jornada de trabalho preestabelecida e exigida, e pagamento efetuado à base de 
número de clientes atendidos, ausentes requisitos legais para se reconhecer o vínculo 
empregatício. Recurso Ordinário improvido." (RO nº 329/89 - SE) - (fls. 473/474/475). 
No mesmo sentido, aliás, em Acórdão por mim relatado, decidiu a 1ª Turma, por maioria, 
no RO nº 535/PE: 
"TRABALHISTA. CREDENCIAMENTO DE CIRURGIÃO DENTISTA PELO INAMPS. 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA. 
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- Inobstante a não eventualidade do contrato esteja configurada, face à prestação 
contínua há mais de dez anos, inocorrem os demais elementos caracterizadores do 
vínculo empregatício, improvada a subordinação hierárquica. 
- Precedentes. 
- Recurso improvido." 
Aliás, assim também vinha decidindo o extinto TFR, a exemplo da seguinte ementa: 
"Reclamação Trabalhista - Médico - Credenciamento. A Jurisprudência do Tribunal 
Federal de Recursos assim como o STF de há muito se tranqüilizaram no sentido de que 
a figura da adjudicação ou do credenciamento do médico, para atender a segurados da 
previdência social, no próprio consultório, sem sujeição a horário, imposto pelo 
credenciante, não gera vínculo com o serviço público/estatutário ou contratual. Recursos 
providos." (RO nº 1.634 - PE Rel. Sr. Min. Moacir Catunda. Recorrentes: Juiz Federal da 
1ª Vara e INPS. Recorrido: Luiz José da Silva Neto - TFR - DJU . de 24.06.76 - pág. 
4745.) 
Na verdade, é possível o reconhecimento do vínculo empregatício em contrato de 
credenciamento. É indispensável, contudo para descaracterizar o contrato originário de 
prestação de serviços, que seja demonstrada a presença do elemento subordinação 
hierárquica em termos concretos e não a mera observância a normas genéricas. 
Com essas considerações, dou provimento aos embargos para uniformizar o 
entendimento desta Corte no sentido de que o contrato de prestação de serviço, através 
de credenciamento, sem a presença concreta do elemento subordinação hierárquica, não 
gera vínculo empregatício. 
É meu voto. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Sr. Presidente, a o voto do Exmo. Sr. Juiz 
Relator é exatamente a posição da egrégia 2ª Turma. Não há de se identificar por si só no 
credenciamento o vínculo empregatício. Necessário se faz que se identifique, em termos 
de prova trazida aos autos, essa subordinação hierárquica e funcional para que se 
identifique, no credenciamento, uma solução fática trabalhista. Neste sentido a 2ª Turma 
quando presentes esses elementos de subordinação hierárquica, tem reconhecido, 
logicamente, no credenciamento a relação fática trabalhista, mas não simplesmente no 
credenciamento. Trouxe a julgamento, perante este Pleno, os embargos divergentes no 
recurso ordinário onde, na verdade, restaram improcedentes porque o INPS, naqueles 
embargos infringentes pretendia afirmar que a 2ª Turma - ou aqueles votos aos quais se 
referiam esses embargos em que fui Relator - se posicionava no sentido de não se 
identificar, no credenciamento, a inexistência da relação empregatícia. A 2ª Turma, como 
também acaba de se posicionar o eminente Juiz CASTRO MEIRA, resolve caso a caso. 
Se presentes os elementos que hão de identificar uma relação empregatícia, logicamente 
o credenciamento está simulando um contrato de trabalho. 
No caso presente, mui bem analisado pelo Juiz Relator, houve um posicionamento 
genérico, querendo identificar, simplesmente, no credenciamento uma subordinação 
hierárquica. Subordinação esta que entendo, tal qual o Relator, haver resultado provada 
porque tem ônus probandi, no caso, o reclamante. Distinguindo-se a posição de que há 
de se resolver caso a caso, acompanho, sem qualquer reparo, o voto do Relator. 
 
VOTO VENCIDO 

 
O SENHOR JUIZ ORLANDO  REBOUÇAS: Sr. Presidente, Srs. Juízes, imbuído deste 
propósito de examinar as referidas reclamações caso a caso, como acaba de dizer o 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

ilustre Juiz PETRUCIO FERREIRA, é que me convenci de que os referidos 
credenciamentos, pelas condições de persistência que permaneceram ao longo de muito 
tempo, passaram a configurar vínculo laboral dos reclamantes para com o INAMPS. 
Quanto ao problema de não haver ficado provada a subordinação hierárquica, não sei 
exatamente que tipo de subordinação hierárquica se está pretendendo configurar para 
poder haver a caracterização do vínculo empregatício. Basta ver que o contrato de 
credenciamento por si só possui cláusulas que obrigam o credenciado a observar, entre 
elas, o cumprimento do atendimento aos respectivos segurados. Tanto que uma cláusula 
dessa sendo infringida, o credenciamento se desfaz. 
Isto não deixa de ter conotação de subordinação hierárquica. Mesmo existindo o 
credenciamento, há o aspecto da subordinação hierárquica entre o subordinado e a 
pessoa jurídica  que o credencia. 
Quanto ao fato de dois dos reclamantes já terem vínculo empregatício, em se tratando de 
profissionais do ramo de saúde, nada impede que tenham dois empregos privativos. Seria 
uma questão para se reconhecer o duplo vínculo empregatício. 
Dentro dessas considerações, mantenho os fundamentos do voto que S. Exª, o Relator, 
dignou-se a transcrever e que acaba de proferir. Mantenho o meu posicionamento na 1ª 
Turma, divergindo do Relator, data venia. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Sr. Presidente, ressalvo meu ponto de vista pessoal 
sobre o assunto. Entendo que, efetivamente, o credenciamento leva à configuração da 
relação empregatícia, até porque o Estado, quando contrata, subordina-se às mesmas 
regras aplicáveis a empresas, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. 
Não me parece possível a contratação de pessoa física, para o desempenho de atividade 
permanente, por outra forma que não seja o contrato de trabalho. Entendo que o 
credenciamento, em princípio, configura uma verdadeira burla aos direitos do empregado, 
na medida em que, através dessa figura, a entidade empregadora se furta ao 
cumprimento de cláusulas legais e contratuais de proteção ao empregado. Entendo, 
todavia, que é uma questão de largo alcance que precisa ser ainda estudada, talvez até 
comportando tratamento legislativo. Em termos do Direito vigente é muito difícil admitir-se 
a contratação de pessoa física para o desempenho de tarefa não eventual por outra via 
que não seja o contrato de trabalho. Na verdade, a não eventualidade se configura pela 
necessidade permanente, que tem o órgão previdenciário, dos serviços prestados pelo 
médico ou por outro profissional credenciado. 
Mesmo assim, em face da manifestação dos votos que me antecederam e com a ressalva 
deste meu ponto de vista, acompanho o eminente Relator. 
 
VOTO VISTA 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: O eminente Relator, Juiz Castro Meira, acolhe 
os Embargos de Divergência, para reformar o v. acórdão de fls. 454/459, da lavra do não 
menos eminente Juiz Orlando Rebouças, que reconheceu vínculo empregatício entre o 
INAMPS e médicos credenciados. 
Pedi vista para examinar os pontos de conflito entre o acórdão recorrido e aqueles 
apontados como dissidentes. 
A primeira vista, a matéria se esgota na avaliação da prova, mas, na realidade, assim não 
ocorre. 
O fundamento central do voto condutor do acórdão embargado está na atribuição aos 
fatos referentes ao pagamento de remuneração por serviços prestados, por longos anos, 
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e à necessidade de o INAMPS recorrer ao credenciamento de médicos para suprir as 
deficiências do seu quadro de pessoal de força bastante para caracterizar a natureza 
permanente dos serviços e a subordinação. 
Enquanto isso, os acórdãos da Segunda Turma, postos para confronto, exigem a 
apreciação da prova da efetiva sujeição do médico a horário e às ordens do empregador, 
para que se configure a relação de trabalho. 
No caso concreto, os reclamantes não produziram qualquer prova de que estivessem 
submetidos a horário e a qualquer tipo de controle da autarquia, exceto a fiscalização 
normal dos consultórios credenciados, prevista no contrato a que aderiram 
expressamente. 
Está evidenciado o dissídio e me posiciono com a corrente que só admite o vínculo 
empregatício, nesses casos, quando provados os fatos que indicam subordinação. 
Em outras palavras, no acórdão embargado, conclui-se pela existência do vínculo pelo só 
fato de haver credenciamento de longa duração, enquanto nos acórdãos divergentes esse 
fato por si só não caracteriza a relação de trabalho. 
Acompanho o eminente Relator destes embargos, votando pelo seu provimento, para 
julgar improcedente a reclamatória, como o fez a sentença de primeiro grau. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: Sr. Presidente, observei atentamente a 
leitura do voto do Dr. Lázaro Guimarães e tenho duas ponderações a fazer. 
O credenciamento em si é um instrumento legal, para que a Previdência supra as suas 
necessidades - hoje, inclusive, com previsão constitucional - e que não se confunde com 
o corpo permanente de servidores da Previdência. A longa duração do credenciamento 
por si só não o confunde com relação de emprego. O art. 197 da Constituição Federal diz: 
(lê) 
"São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder público 
dispor, nos termos da Lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo 
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também por pessoa física 
ou jurídica de Direito privado." 
O credenciamento, tanto para entidades - pessoas jurídicas - ou para médicos - pessoas 
físicas - está hoje previsto na norma constitucional, o que já ocorria anteriormente em 
termos de legislação ordinária. Então, o credenciamento só poderá caracterizar uma 
relação de emprego, quando houver desvio do mesmo. 
O credenciamento em si, como deve ser, não caracteriza por si só relação de emprego, 
mas figura diversa. 
Com estas considerações, observando o expresso. texto constitucional, não teria sentido 
a Constituição prever a prestação de serviço, através de pessoa física não integrante do 
Quadro da Previdência, como faz no art. 197, se essas pessoas, pelo simples fato do 
credenciamento, fossem consideradas empregadas .da Previdência. Neste sentido, o 
tratamento estaria no art. 37 da Constituição Federal, que trata dos servidores, e não no 
art. 197, que trata de uma situação específica, que é o credenciamento. 
 
DECISÃO 

 
Prosseguindo o julgamento, o Tribunal, por maioria de votos, deu provimento aos 
embargos, nos termos do voto do Relator. Vencido o Sr. Juiz Orlando Rebouças. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES NA REO Nº 1.579 - AL 
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Rel. Acórdão: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Embargante: FAZENDA NACIONAL 
Embargado: JOSÉ FLORENTINO TENÓRlO 
Advogado: DR. ORLANDO GONÇALVES LINS 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Cédula "G". Incentivo fiscal. 
I - Ao Incentivo fiscal de que trata o art. 56, do RIR, aprovado pelo Decreto nº 85.450/80, 
não tem direito o contribuinte que, legalmente obrigado e manter escrituração, não 
mantém, dando lugar ao cálculo do Imposto mediante arbitramento. De todo modo, o 
direito ao prefalado incentivo depende de comprovação idônea dos investimentos 
respectivos. 
II - Nos embargos à execução, é do embargante o ônus da prova de suas alegações, 
posto que a dívida regularmente inscrita goza da presunção de liquidez e certeza. 
III - Embargos infringentes providos. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes es acima indicadas, decide o Plenário 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de votos, vencidos os Juízes 
Francisco Falcão e Ridalvo Costa, dar provimento aos Embargos Infringentes, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 17 de outubro de 1990 
ARAKEN MARIZ -, Presidente 
HUGO MACHADO - Relator para Acórdão 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de Embargos à Execução que agora 
se encontra em grau de embargos infringentes, cuja questão, resume-se no seguinte: 
A União Federal propõe Execução Fiscal contra José Florentino Tenório, para 
recebimento de débito relativo a Imposto de Renda de pessoa física, exercício 1977/79, 
anos bases 1978/80, com os acréscimos legais. Após seguro o Juízo com a penhora, o 
executado ofereceu Embargos à execução que foram processados e julgados 
procedentes, com extinção do processo de execução (sentença fls. 121/125), subiram os 
autos por força da remessa oficial. 
A douta Segunda Turma, por maioria, negou provimento ao recurso de duplo grau, 
confirmando a sentença, vencido o Juiz Relator, portando Acórdão a seguinte ementa: 
"EMENTA: Tributário. Imposto de Renda. Escrita irregular. Arbitramento. Incentivo do art. 
56, do Decreto nº 76.185/75. Possibilidade. Princípio da igualdade tributária. 
I - A escrita irregular não suprime o direito ao incentivo à atividade rural de que trata o art. 
56, do Regulamento do Imposto de Renda, porquanto tributado o contribuinte, ainda que 
com base em arbitramento. 
II - Homenagem ao princípio da igualdade tributária. 
III - Remessa Oficial que se nega provimento para confirmar a sentença do 1º grau." 
Inconformada com o Acórdão (fls. 143), tomado contra o voto do Relator, opôs a União 
Embargos  Infringentes, para que, recebidos e acolhidos, dê-se provimento à Remessa 
Oficial, prosseguindo-se na execução, na forma do voto vencido. 
Nas suas razões, critica os votos vencedores que teriam partido da "falsa premissa de 
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que o incentivo fiscal de que tratam os autos decorre da simples exploração da atividade 
rural e ainda de que a redução prevista no art. 56 do RIR (DL-902/69, art. 4º e § 1º) é 
sempre de 80% do resultado apurado". 
Com vista, o embargado não ofereceu impugnação. 
Dispensável a ouvida do Ministério Público Federal. 
À revisão. 
 
VOTO VENCIDO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Senhor presidente. Senhores Juízes. 
Foi visto que o Acórdão embargado decidiu que: 
"A escrita irregular não suprime o direito ao incentivo à atividade rural de que trata o art. 
56 do Regulamento do Imposto de Renda, porquanto tributado o contribuinte, ainda que 
com base em arbitramento, em homenagem ao princípio da igualdade tributária." 
O voto vencido, do eminente Juiz Relator Dr. Petrucio Ferreira é de teor seguinte: 
"Como bem observou o Sr. Subprocurador Geral da República, a redução de 80% 
concedida à atividade rural, nos termos do art. 56 do RIR, há de ser aplicada sobre o 
resultado apurado, devendo este ser achado tão-só mediante a escrituração. 
Na falta desta, tal resultado, por dispositivo presente também no RIR é encontrado 
através do arbitramento, onde não há que falar em redução do resultado apurado, 
simplesmente por não existir resultado apurado algum, à vista da ausência da 
escrituração. 
Tomando como razão de decidir o Parecer da Subprocuradoria, entendo deva dar-se por 
lmprovida a remessa de ofício, para que se continue com a Execução fiscal, com a 
inversão dos ônus da sucumbência, condenando-se, inclusive, o embargante nos 
honorários  advocatícios a serem arbitrados em 10% sobre o valor da execução." 
O ilustrado Juiz Nereu Santos, divergindo, assim apreciou a hipótese sob julgamento, cujo 
voto está assim redigido, fls. 142: Sr. Presidente, pelo que entendi do voto do eminente 
Relator, trata-se de uma atividade rural. 
No caso, o embargante teria direito a essa isenção de 80% sobre o resultado das suas 
operações, levando-se em conta a atividade rural. Por ter havido irregularidades nos livros 
fiscais foi feito um arbitramento, e esse arbitramento chegou ao quantum do valor da 
atividade desenvolvida pelo embargante. Não vejo por que não se deva considerar essa 
isenção em favor do embargante. Houve, de qualquer forma, um arbitramento feito pelo 
fisco. Então, o fisco chegou a um quantum. 
Assim, penso que o Juiz decidiu muito bem quando considerou apenas a atividade  
desenvolvida - a falta da documentação seria, apenas, uma infração secundária fiscal - 
pelo embargante e o quantum arbitrado pelo fisco. 
Assim sendo, o meu voto é no sentido de negar provimento à remessa oficial, mantendo a 
sentença do Juiz. 
Acompanhou o voto divergente o nobre Juiz José Delgado que assim se expressou (fls. 
144/145), verbis: 
Duas teses se formaram no presente julgamento: 
Uma, seguida pelo ilustre Relator, de que apurado o resultado por arbitramento, em face 
de deficiência da escrita fiscal, não há direito a ser aplicado ao incentivo contido no art. 
56, do Decreto nº 76.186/75. 
A outra tese é a defendida por S. Exª, ilustre Juiz Nereu Santos, de que o art. 56, 
mencionado, aplica-se tanto quando o resultado das atividades rurais for feito por 
arbitramento ou por escrita regular. 
Peço vênia ao ilustre Juiz Relator para acompanhar S. Exª, Dr. Nereu Santos, e o faço 
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inspirado no princípio da igualdade tributária. Creio que não há possibilidade, no nosso 
ordenamento jurídico, de se dar duas interpretações ao art. 56 do Decreto 
regulamentador, que repete o contido no art. 4º, do Decreto-Lei nº 1.912/69. 
O art. 56, já referido, concede o incentivo a uma atividade rural e não condiciona, para 
efeito da tributação, a sua concessão tão-somente ao empregador rural que tenha escrita 
regular. Não encontro na leqislação mencionada nenhum condicionamento para o gozo 
desse incentivo. Venho defendendo, no particular, que o legislador pode impor condição 
para o gozo de incentivo. Aqui não há nenhuma imposição a respeito. Se o fisco tributou o 
contribuinte com base em arbitramento, alegando ineficiência da escrita, o mesmo 
encontrou o montante que entendeu certo para determinar a tributação. 
Da mesma maneira, o fisco poderia ter encontrado esse montante em uma escrita regular. 
Assim, se o imposto é devido, tanto de uma forma, como de outra, é cabível a aplicação 
do incentivo. 
Com a devida vênia e as minhas homenagens ao Juiz Relator,  acompanho o voto de S. 
Exª, Dr. Nereu Santos. 
Como se observa, Senhor Presidente e Senhores Juízes, os votos vencedores inspiraram 
no princípio da igualdade tributária e o embargante, nas suas razões, não conseguiu 
abalar esse conceito pois, como observou muito oportunamente o douto Juiz José 
Delgado no seu voto: 
"... que não há possibilidade, no nosso ordenamento jurídico, de se dar duas 
interpretações ao art. 56 do Decreto regulamentador, que repete o contido no art. 4º, do 
Decreto-Lei nº 1.912/89. O art . 56, já referido, concede o incentivo a uma atividade rural e 
não condiciona, para efeito da tributação, a sua concessão." 
Vale a pena repeti-lo, verbis: 
"Como incentivo às atividades rurais e para os efeitos da tributação, poderá ser deduzido 
o resultado apurado nessas atividades em montante equivalente a até 80% (oitenta por 
cento) de seu valor (Dec. 902/69, art. 49)." 
Do modo como dispôs, o incentivo é cabível, quer haja escrita regular, quer haja 
arbitramento. 
Data venia, o entendimento em contrário do eminente Juiz Relator, eu fico com a tese 
sustentada pelo voto vencedor, que é no sentido de negar provimento à Remessa Oficial 
e manter e sentença do primeiro grau. Rejeito os embargos. 
É como voto. 
 
VOTO VISTA 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator p/Acórdão): Senhor Presidente, Senhores 
Juízes, Drª Procuradora da República. Pedi vista dos autos porque não estava seguro 
quanto à questão essencial a ser apreciada, se a pertinente ao arbitramento do valor 
tributável, ou a pertinente ao direito ao incentivo fiscal no período de arbitramento. Tive 
dúvidas também, quanto à natureza e ao alcance do incentivo fiscal questionado, 
especialmente em face da assertiva da recorrente, transcrita na parte final do relatório 
oferecido pelo eminente Juiz FRANCISCO FALCÃO, segundo a qual os votos vencedores 
teriam partido da falsa premissa de que o incentivo fiscal de que tratam os autos decorre 
da simples exploração da atividade rural e ainda de que a redução prevista no art. 56, do 
RIR, (DL 902/69, art. 4º de seu § 1º) é sempre de 80% do resultado apurado. Aquela 
dúvida que me assaltou foi aumentada quando o ilustre Relator, eminente Juiz Francisco 
Falcão, em seu voto, reportou-se ao voto do eminente Juiz NEREU SANTOS, segundo o 
qual "o embargante teria direito a esta isenção de 80% sobre o resultado das suas 
operações, levando-se em conta a atividade rural" (fls. 176). 
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Finalmente, a necessidade de examinar os autos afigurou-se-me intransponível diante do 
voto do eminente Juiz JOSÉ DELGADO, referido pelo ilustre Relator, posto que considero 
o princípio da isonomia um tema extremamente difícil, e entendo que o seu acolhimento 
como fundamento essencial de qualquer julgado. impõe o exame constando-se de todos 
os aspectos do caso em apreciação. 
Prestados estes esclarecimentos, que reputo necessários em face do profundo respeito 
que tenho pelo ilustre Relator, eminente Juiz FRANCISCO FALCÃO, pelo ilustre Juiz 
RIDALVO COSTA, que o acompanhou, e pelos ilustres Juízes JOSÉ TEODORO, 
PETRUCIO FERREIRA e NEREU SANTOS, que apreciaram o caso .na Egrégia Segunda 
Turma, passo a proferir meu voto. 
 
A EXIGÊNCIA FISCAL 

 
Segundo o fisco, como se vê da informação de fls. 75, estando o contribuinte obrigado a 
declarar seus rendimentos da cédula "G" pela forma contábil, forma "C", prevista no art. 
54, item III, do RIR, ele os apresentou pela forma estimada. Daí a lavratura do auto de 
infração, em sua parte de valor mais significativo. 
Impugnando o auto de infração, asseverou o contribuinte que o processo por ele adotado 
"para apuração do resultado foi o da forma "c", o que pode ser comprovado a qualquer 
momento. Disse ainda que "se propõe a .exibir, tão logo seja solicitada, a escrituração de 
todos os elementos solicitados e comprovados por ocasião da intimação 76/80" (fls. 38). 
A ação fiscal foi julgada procedente, em primeira instância administrativa, à consideração 
de que o contribuinte obteve receitas superiores aos limites dentro dos quais poderia 
oferecer declaração com base em resultado estimado (forma A). Assim, e não tendo o 
contribuinte escrituração e documentação que justificasse os cálculos por ele oferecidos 
no anexo 4, deveriam ser estes desprezados, adotando-se o resultado a ser declarado 
como rendimento da cédula "G", por arbitramento, calculado em 15% do valor das 
receitas brutas por ele próprio indicadas. 
O contribuinte pediu prorrogação do prazo para recorrer ao Conselho de Contribuintes, 
mas tal pedido Ihe foi indeferido, por que não fundamentado (fls. 84/87). Seu recurso 
assim, não foi conhecido, restando porém até o lançamento do tributo em questão. 
 
OS EMBARGOS 

 
Nos embargos, disse o contribuinte que, por um lapso na contagem do prazo, perdeu a 
oportunidade de recorrer, contradizendo o que afirmara antes. 
Sustentou que dispõe de toda a documentação legalmente exigida para apuração do valor 
tributável, sendo sua única falha a falta de autenticação prévia de seus livros na 
repartição competente, falha que seria justificável e compreensível, mesmo porque não 
teria acarretado nenhum prejuízo para o fisco. 
Sustentou, outrossim, que o incentivo de que trata o art. 56 do RIR independe da forma 
de apuração do valor tributável, sendo, portanto, um direito seu, mesmo em face de 
resultado determinado por arbitramento. 
Impugnando, a Fazenda sustentou a validade do arbitramento, feito com base em 
elementos fornecidos pelo próprio contribuinte, e ofertou as peças do processo 
administrativo (fls. 26/113). 
 
A SENTENÇA 
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O MM. Juiz entendeu que o cerne da questão não está no arbitramento, realizado com 
base em elementos fornecidos pelo próprio contribuinte e com fundamento no § 1º, do art. 
54, do RIR, mas no abandono dos valores correspondentes ao incentivo por 
investimentos, de que trata o art. 56 do RIR. Tal incentivo, a seu ver, seria mero 
substitutivo das deduções cedulares inexistentes para a cédula "G" (fls. 124). 
Não seria um incentivo fiscal, mas um simples estímulo. 
Realmente, há quem distinga, incentivo de estímulo: 
"ESTÍMULOS FISCAIS são todas aquelas medidas tendentes a reduzir a carga tributária 
de determinadas atividades produtivas, de molde a desonerar os recursos internos das 
empresas, propiciando-Ihes, assim, condições de capitalização própria. São 
principalmente as isenções e reduções fiscais. 
INCENTIVOS FISCAIS são aquelas medidas tendentes a canalizar, para determinadas 
atividades produtivas ou determinadas regiões geográficas ou setores econômicos ainda 
não devidamente explorados, recursos externos à economia própria das empresas, 
setores econômicos ou regiões geográficas visados. (RENÉ IZOLDE ÁVILA. Os 
Incentivos Fiscais ao Mercado de Capitais, Edição Sulina, Porto Alegre, 1969, p. 35). 
Tal distinção, porém, não ampara a conclusão a que chegou o ilustre Juiz a quo, nem tem 
qualquer relevo no presente caso, Aliás, prefiro o termo genérico incentivos fiscais. 
Seja como for, certo é que a sentença deu pela procedência dos embargos, considerando 
que a rigor a forma de cálculo do rendimento tributável na cédula "G" não é um incentivo 
fiscal de. pendente de outras condições, se não a de que se trate de resultados da 
exploração rural (fls. 124). 
 
O INCENTIVO EM QUESTÃO 

 
Diversamente do que pareceu ao MM. Juiz, cuida-se na verdade de um incentivo fiscal. 
Na cédula "G", o rendimento líquido é obtido por uma das seguintes formas: estimado 
(forma AT, escritural (forma B) e, finalmente, contábil (forma C) (RIR, art. 54), 
Na forma A, o resultado é obtido pelo contribuinte, abatendo-se da receita bruta do ano-
base as despesas estimadas à vista dos elementos de que dispuser (RIR, art. 55). Na 
forma B; escritural, o resultado é obtido mediante escrituração rudimentar ou simplificada. 
Receita e despesas devem ser comprovadas . Na forma C, o resultado é apurado 
mediante escrituração contábil. Em qualquer caso, portanto, são consideradas receitas .e 
despesas, equiparadas estas últimas às deduções cedulares. 
O incentivo fiscal de que se cuida no presente caso consiste no direito de reduzir o 
rendimento líquido da cédula "G" em até 80% (oitenta por cento) de seu valor. A redução, 
que consubstancia tal incentivo, é calculada em função do valor de investimentos 
realizados durante o ano-base; na exploração da atividade rural, multiplicados pelo 
coeficiente específico fixado pela autoridade competente (RIR, art. 36 e seu parágrafo 
único). 
Assim, por exemplo, se o contribuinte adquiriu um trator durante o ano-base, multiplicará 
o valor deste por 5 (coeficiente fixado pelo Ministério da Fazenda), e deduzirá o resultado 
do rendimento Iíquido, considerando apenas o saldo para fins de cálculo do Imposto de 
Renda. 
Para beneficiar-se desse incentivo, segundo a Receita Federal, a pessoa física declarante 
deverá efetuar escrituração, ainda que, em razão da receita bruta auferida nessas 
atividades, esteja dispensada de tal obrigação acessória (Cf. ALBERTO TEBECHRANI, e 
outros. Regulamento do Imposto de Renda para 1986, Editora Resenha Tributária, São 
Paulo, p. 132). 
Os investimentos que asseguram o incentivo em questão podem ser aquisições de bens 
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duráveis, que configuram investimentos propriamente ditos, caso em que são 
contabilizados em contas do ativo fixo, como podem ser custos ou despesas 
operacionais. Neste último caso, segundo o § 2º, do art. 57, do RIR, podem ser, 
cumulativamente, deduzidos da receita bruta, como custo ou despesa operacional, e 
considerados  para o efeito do incentivo em referência. 
Quando o valor total dos investimentos multiplicados pelos coeficientes acima 
mencionados for superior ao limite da redução a título de incentivo (80% do rendimento 
líquido), o excesso poderá ser destacado para utilização total ou parcial nos três 
exercícios subseqüentes (RIR, art. 59). 
Depois de deduzido o valor do incentivo, que poderá reduzir o valor do rendimento Iíquido 
em até 80% (oitenta por cento), somente a metade do saldo final será tido como 
rendimento tributável na cédula "G" (RIR, art. 60). 
Em qualquer hipótese, o rendimento líquido tributável na cédula "G", obtido pelos critérios 
acima expostos, ficará limitado a 15% (quinze por cento) da receita bruta (RIR, art. 60, § 
1º). 
A regra do art. 60, § 1º, do RIR, ao dizer que em qualquer hipótese o rendimento tributável 
na cédula "G" não será superior a 15% (quinze por cento) da receita bruta, bem 
demonstra que o objetivo desses incentivos é reduzir o rendimento tributável que, se 
levados em conta todos os custos e despesas efetivamente comprovados, poderia ser 
superior ao limite de 15% (quinze por cento) da receita bruta, vale dizer, ao mesmo valor 
legalmente estabelecido pelo arbitramento. 
Isto parece demonstrar que, feito o arbitramento, como no caso ocorreu, em 15% (quinze 
por cento) da receita bruta, não é razoável pretender-se ainda utilizar as reduções a título 
de incentivo. 
Realmente, se um contribuinte que tem escrituração contábil de todos os fatos, e utiliza 
todos os incentivos, pode ter um rendimento tributável acima do limite de 15% (quinze por 
cento), razão pela qual a lei ordena que em qualquer hipótese prevalecerá esse limite. 
Seria profunda iniqüidade admitir-se que um contribuinte sujeito ao arbitramento - valor 
tributável calculado em 15% (quinze por cento) da receita bruta - ainda pudesse deduzir 
desse valor arbitrado os incentivos por investimentos. 
 
A IMPORTÂNCIA DA ESCRITURAÇÃO 

 
Não se diga que o fato de dispor o contribuinte de documentos comprobatórios dos fatos 
formadores de seus rendimentos é bastante para dispensar a escrituração desses fatos. A 
Súmula 76 do Egrégio Tribunal Federal de .Recursos não autoriza tal entendimento. 
Na verdade, a escrituração é importante não apenas para permitir uma visão sistemática, 
ordenada dos elementos patrimoniais, como também, e especialmente, para oferecer uma 
representação mais estável dos fatos econômicos formadores da renda tributável. 
Em outras palavras, uma grande empresa, mesmo dispondo de todos os documentos 
relativos aos fatos econômicos pertinentes a seu patrimônio, deve escriturar tais fatos. Se 
assim não é feito, fica prejudicada a segurança da representação, ou da prova desses 
fatos. Os documentos, isolados, por mais idôneos que sejam, não oferecem a desejável 
segurança. Um ou outro documento pode ser retirado do conjunto, suprimindo-se a 
representação de um fato. Um documento novo pode ser encantado entre os antigos... 
É certo que se trata, no caso, de pessoa física e não de empresa. Trata-se, todavia, de 
contribuinte cuja atividade pode ser considerada complexa, de grande porte, para cujo 
controle a escrituração é realmente indispensável. Como se vê do doc. de fls. 71/73, 
declara ele ser proprietário de grande número de fazendas com criação de gado em larga 
escala. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

A escrituração, em livros autenticados, tem por fim oferecer a desejada segurança, 
garantindo que não serão alterados os fatos, ou a representação destes, ao sabor de 
interesses supervenientes. 
Por isto entendo razoável a exigência da escrituração, como condição para a adoção de 
certas formas de determinação do valor do rendimento tributável. 
 
A PROVA NO PROCESSO 

 
No caso de que se cuida, todavia, mesmo admitindo pudesse o contribuinte utilizar o 
incentivo fiscal de que trata o art. 56 do RIR sem dispor de escrituração, ainda há um 
aspecto de relevo a ser examinado. O contribuinte não produziu nenhuma prova de suas 
alegações, nem na esfera administrativa, nem perante o Judiciário. 
Com efeito, na esfera administrativa não pediu a realização de diligência com o objetivo 
de demonstrar que possuía escrituração, nem documentação idônea. Em Juízo, no 
processo de embargos, não obstante tenha afirmado que possui escrituração, sendo sua 
única falha a ausência de autenticação de seus livros, limitou-se no protesto por provas, 
mas, intimado para especificar as que pretendia produzir, nada requereu. 
Não existe nos autos coisa alguma que comprove as alegações do autor. Nada comprova 
tenha ele realmente feito os investimentos que Ihe dariam direito ao incentivo pretendido. 
Por isto, mesmo admitindo que o direito a tal incentivo independe de possuir o contribuinte 
escrituração regular, não vejo como, no caso, possamos a ele reconhecer esse direito. 
Por tais considerações, pedindo vênia aos eminentes Juízes que votaram em sentido 
contrário, dou provimento aos embargos, de sorte a fazer prevalente o direito do voto 
vencido, da lavra do eminente Juiz Petrucio Ferreira. 
É como voto. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, até o momento em que S. Exª, Juiz 
Hugo Machado, entendia dar uma interpretação razoável a não obtenção do incentivo, 
estava divergindo de seu voto. Mas, no momento em que S. Exª esclareceu que o 
contribuinte não provou suas alegações, não demonstrou que tivesse realizado os 
investimentos que Ihe dariam direito aos incentivos, apenas este argumento foi bastante 
para que modifique o entendimento que firmei por ocasião do meu voto, no sentido de 
acompanhar o Sr. Juiz Nereu Santos, na 2ª Turma. 
Por esta razão, pedindo vênia ao Sr. Juiz Nereu Santos, revejo o meu ponto de vista em 
face desta situação fática, que me parece profundamente relevante, em homenagem até 
à presunção das atividades administrativas e da certidão com que o débito foi encontrado, 
para acompanhar o voto de S. Exª, Juiz Hugo de Brito Machado. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Sr. Presidente, realmente o eminente Juiz Hugo 
Machado esgotou o exame de toda a matéria, inclusive trazendo à colação aspectos da 
legislação de Imposto de Renda.  Então, diante da fundamentação de seu voto 
acompanho-o para modificar o meu entendimento anterior, a exemplo do que fez o 
eminente Juiz José Delgado. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA:  Sr. Presidente, na Turma - como já ficou 
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esclarecido - fui VOTO-VENCIDO. Minha posição é a ora defendida pelo eminente Juiz 
Hugo Machado que, em seu voto, destacou bem o benefício do art. 56 do Regimento do 
Imposto de Renda, onde ele não identifica uma dedução cedular, e sim um incentivo. E 
para fazer face a tal benefício deveria se provar este investimento. O ora embargante, 
entretanto, não o fez. 
No meu voto, caminhei no sentido de seguir o parecer da douta Subprocuradoria da 
República, que, com a falta de escrituração, entendeu não fazer jus o embargante, na 
época, e também embargante neste momento, àquele benefício. 
Mantenho o meu voto originário e acompanho, sem qualquer restrição, o voto do 
eminente Juiz Hugo Machado. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Sr. Presidente, o eminente Juiz Hugo Machado 
acabou de demonstrar que o contribuinte não fez nenhuma prova de suas alegações. 
Desse modo, ainda que não se tratasse de matéria tributária, prevaleceria o princípio da 
presunção de legitimidade do ato administrativo. 
O contribuinte teve duas oportunidades para fazer prova de suas alegações. Teve a fase 
administrativa, que se esgotou sem que ele nada demonstrasse. Veio a Juízo, limitando-
se a fazer alegações sem qualquer prova. Nestas condições, haverá de prevalecer 
sempre o princípio da presunção de liquidez e certeza de que goza a certidão de dívida 
ativa regularmente inscrita. 
Com estas breves considerações e parabenizando o eminente Juiz Hugo de Brito 
Machado pelo brilhante voto que acaba de proferir, acompanho S. Exª. 
 
DECISÃO 

 
O Tribunal, por maioria de votos, deu provimento aos embargos. Vencido o Sr. Juiz 
Relator e o Sr. Juiz Ridalvo Costa. Lavrará o acórdão o Sr. Juiz Hugo Machado. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES NA AC Nº 3.436 - PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Embargante: MARIA DO SOCORRO GOMES LINS 
Embargada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. ANFILÓFIO WELLINGTON ARAÚJO DE SÁ 
 
EMENTA 

Civil. Meação. Obrigação de ato ilícito. 
I - São excluídos da comunhão de bens as obrigações provenientes de atos ilícitos 
(Código Civil, art. 263, item VI). Assim, a meação de um cônjuge não pode ser atingida 
pela execução de obrigação, daquela natureza, movida contra o outro. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide o Plenário do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de votos; vencido o MM. Juiz Lázaro 
Guimarães, acolher os embargos, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 23 de maio de 1990 
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ARAKEN MARIZ - Presidente 
HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: A Egrégia Segunda Turma, apreciando apelação 
interposta pela União Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedentes 
Embargos de Terceiro, para excluir de execução fiscal imóvel adquirido pela Embargante, 
esposa do executado Edmilson Soares Lins, ex-gerente da Agência do Banco do Brasil 
em Floresta envolvido no chamado "escândalo da mandioca", deu, por maioria de votos, 
parcial provimento à apelação, com acórdão, lavrado pelo eminente Juiz LÁZARO 
GUIMARÃES, de seguinte teor: 
"Civil. Responsabilidade solidária por ato ilícito. Bem adquirido antes da concretização 
delituosa. 
Defesa da meação da esposa. Direito desta perceber a metade do valor da arrematação. 
Apelo parcialmente provido." 
Inconformada, interpôs, a apelada Embargos Infringentes, Requerendo a prevalência do 
voto vencido, da lavra do insigne Juiz NEREU SANTOS que, por entender não 
comprovado ter sido o imóvel produto de cometimento ilícito, resultados do PRÓ-AGRO, 
negou provimento à apelação da União Federal, para manter a sentença do douto juiz a 
quo. 
Argumenta que a aquisição do bem objeto dos Embargos se fez com recursos dela. 
Embargante, antes mesmo das práticas ilícitas atribuídas a seu marido, do qual, aliás, 
está separada. 
Argumenta, finalmente, que, na conformidade do art. 263 do Código Civil, mesmo no 
regime de comunhão universal de bens, são "excluídos da comunhão... as obrigações 
provenientes de atos ilícitos." 
Impugnação aos Embargos às fls. 183, sustentando não haver a embargante comprovado 
não serem os bens produtos de ato ilícito, pedindo, assim, a manutenção do acórdão 
embargado. 
Sendo matéria predominantemente de direito, dispensei revisão (Art. 30, IX, do 
Regimento -Interno). 
É o Relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Na execução movida pela Fazenda 
Pública contra LAÉRCIO NUNES LOPES e outros, entre os quais o marido da 
embargante, a título de reforço de penhora, foram penhorados dois imóveis de 
propriedade da embargante, um apartamento (fls. 15) e uma casa (fls. 16). 
O juiz de primeiro grau, julgou procedentes, em parte, os embargos de terceiro, excluindo 
da penhora o apartamento, e mantendo penhorada a casa. 
Apelou a Fazenda Pública, e a embargante, aparentemente conformada com a sentença, 
apelou adesivamente. Sobre o recurso adesivo, porém, não se manifestou a Egrégia 
Segunda Turma, não tendo o acórdão ora em exame a ele feito qualquer referência. 
A divergência a ser superada no presente caso diz respeito apenas à questão de saber se 
é válida, ou não, a penhora do apartamento. 
Ressalto que à embargante não foi imputado nenhum cometimento ilícito. Assim, a ela 
não está sendo atribuída responsabilidade pela indenização de danos causados à 
Fazenda Pública. Os bens de sua propriedade foram penhorados em execução movida 
pela Fazenda Pública contra seu marido. Execução de obrigação decorrente de atos 
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ilícitos a ele imputados, apurados em procedimento administrativo pelo Tribunal de 
Contas da União. 
Não existiu execução contra a embargante. 
Não existe sentença em que tenha sido afirmada a ocorrência de crime. Nem existe 
qualquer procedimento contra a embargante no qual tenha sido apurado serem os bens, 
de cuja penhora aqui se cuida, adquiridos com proveito de crime. 
O presente processo - embargos de terceiro - não é a via adequada para resolver-se a 
questão de saber se os imóveis de propriedade da embargante foram adquiridos com 
recursos provenientes de crimes praticados por seu marido. A questão essencial a ser 
aqui resolvida é a de saber se a embargante tem, ou não, direito e de excluir da execução 
em causa os bens integrantes de sua meação. 
Aliás, o eminente JUIZ LÁZARO GUIMARÃES observou que: "A meação da esposa 
somente seria atingida se comprovado ter sido a mesma beneficiada, na aquisição do 
bem, pelo resultado da atividade ilícita do marido. Tal situação não restou comprovada." 
(fls. Tal assertiva de Sua Excelência há de ser entendida em termos. Na verdade, se está 
provado que os bens foram adquiridos crime produto de crime - não de qualquer outro 
ilícito, mas de crime - o proprietário desses bens, seja quem for, cônjuge ou qualquer 
outra pessoa, será responsável pela indenização do dano correspondente. Mas a 
propositura da execução, e conseqüente penhora dos bens, pressupõe a apuração dessa 
responsabilidade, vale dizer, pressupõe a prova de que os bens são produto de crime, até 
porque, nesse caso, a responsabilidade é limitada ao valor da respectiva paticipação no 
produto do crime. 
A meu ver, quando o art. 263, item VI, do Código Civil, estabelece que são excluídas da 
comunhão as obrigações provenientes de atos ilícitos, afastou qualquer possibilidade de 
penhora válida de bens Integrantes da meação do cônjuge não responsabilizado por tais 
ilícitos. 
Por isto mesmo, no âmbito do processo de que se cuide é irrelevante o fato de haverem 
sido, ou não, os bens que integram a meação do cônjuge não responsabilizado pelo 
cometimento ilícito, adquiridos com o produto deste. Por outro lado, o cônjuge 
responsável pelo cometimento ilícito do qual decorreu a obrigação de indenizar, pode ter 
penhorados bens seus, tenham sido, ou não adquiridos com o produto daquele 
cometimento ilícito, posto que "os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito 
de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado" (Código Civil, art. 1.518), 
independentemente de haver o autor do mesmo auferido qualquer vantagem patrimonial. 
Em síntese, o autor de cometimento ilícito responde pela reparação do dano do mesmo 
decorrente, independentemente de haver auferido qualquer proveito patrimonial. 
Por outro lado, segundo o art. 1.521, item V, do Código Civil, são também responsáveis 
pela reparação civil os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, 
até a concorrente quantia. 
Isto significa dizer que se a mulher participou nos produtos do crime praticado por seu 
marido, responderá ela, também, pela reparação civil dos danos respectivos. Neste caso 
não se cogitará de excluir sua meação, pois a responsabilidade é dela própria. 
Assim, se o apartamento de que aqui se cuida fosse considerado produto de crime 
cometido pelo marido da embargante, no qual participara esta gratuitamente, não caberia 
ressalva de meação. Só é possível cogitar da meação em favor do cônjuge que não seja, 
ele próprio, responsável pela reparação do dano. 
Entendo que não se pode afirmar ser um bem produto do crime se não há uma sentença 
penal afirmando a existência de crime. No presente caso ainda não existe nos autos 
qualquer referência a sentença criminal a respeito dos cometimentos ilícitos imputados ao 
marido da embargante. É inaplicável, portanto, a regra do art. 1.521, item V, do Código 
Civil. 
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A execução movida contra o marido da embargante não teve por objetivo haver deste 
indenização por danos decorrentes de crime, que é, sabemos todos, apenas uma espécie 
do gênero ilícito. Fundada em título executivo extrajudicial constituído mediante 
procedimento administrativo, não podia mesmo ter esse objetivo. Com ela pretendeu a 
União haver do marido da embargante indenização de danos decorrentes de atos ilícitos, 
não necessariamente criminosos. 
Ainda que se admita aplicável, no presente caso, o disposto no art. 1.521, item V, do 
Código Civil, independentemente de sentença criminal, é induvidoso que a União teria de 
promover, contra a embargante, a ação própria, vale dizer, ação para haver reparação por 
danos a ela causados em virtude de atos ilícitos. Seria este o devido processo legal, sem 
o qual ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens (Constituição Federal, art. 
5ª, item LIV). 
Na ação própria, a União afirmaria haver a promovida, aqui embargante, recebido 
gratuitamente de seu marido produto de crime. Tal afirmação estaria submetida ao 
contraditório, podendo ser contestada, e à União, autora, caberia o ônus da prova 
respectiva (CPC, art. 333, item I). 
De todo modo, mesmo admitindo a responsabilidade da embargante, nos termos do art. 
1.521, item V, do Código Civil, independentemente de sentença criminal afirmativa da 
ocorrência de crime, e independentemente até de apuração em ação ordinária de 
indenização por dano decorrente de ato ilícito, essa responsabilidade seria limitada à 
concorrente quantia, vale dizer, ao valor de sua participação nos produtos do crime. 
Ressalto que o ilustre Juiz Federal, prolator da sentença de fls., decidiu pela validade da 
penhora da casa, mas determinou a exclusão ao apartamento, entendendo que não havia 
prova de ter sido este adquirido com produto da atividade ilícita do marido da embargante. 
Por outro lado, ao apreciar a apelação da União, o eminente Juiz José Delgado, em seu 
douto voto, asseverou não haver prova de que a embargante "tenha se beneficiado de 
qualquer produto decorrente dessa ilicitude." 
Acredito, portanto, que não me estou colocando em desacordo com Suas Excelências, no 
que pertine à tese jurídica que adoto, embora estejamos em desacordo no que pertine à 
decisão adotada pela Egrégia 2ª Turma. 
Aliás, é importantíssima a distinção, lamentavelmente nem sempre vislumbrada, entre a 
decisão e o seu fundamento. No presente caso estou acolhendo, integralmente, os 
fundamentos dos votos majoritários, embora prefira a decisão apontada pelo douto voto 
vencido. 
Com efeito, está comprovado nos autos, e nem foi objeto de controvérsia, que o 
patrimônio do casal, a embargante e seu marido, era consideravelmente maior do que os 
dois imóveis alcançados pela penhora atacada. Todo esse patrimônio, menos os dois 
referidos imóveis, já foi objeto de penhora, adjudicação ou leilão (certidão de fls. 120/121). 
Leio, para conhecimento de Vossas Excelências, a lista dos bens que integravam o 
patrimônio do casal. 
Não me parece razoável admitir que a meação da embargante fique reduzida à metade 
do preço de arrematação de um dos dois imóveis penhorados na execução que deu 
ensejo aos embargos de terceiro, interpostos pela ora embargante. A rigor, essa meação 
diz respeito a todo o patrimônio do casal. 
De todo modo, é induvidoso que o apartamento representa muito menos que a metade do 
patrimônio do casal. E está comprovado, como expressamente admitido pelo ilustre Juiz 
monocrático e pelos eminentes Juízes que participaram do julgamento da apelação, na 
Egrégia Segunda Turma, que o mesmo não é produto do cometimento ilícito imputado ao 
marido da embargante. Por Isto, considero mais acertado, em sua conclusão, o voto 
vencido, do eminente Juiz NEREU SANTOS, e acolho os embargos, para fazê-lo 
prevalecer, com a devida vênia dos eminentes Juízes Lázaro Guimarães e José Delgado. 
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É como voto. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, Srs. Juízes, creio que não estou 
fugindo dos fundamentos com que me posicionei acompanhando o voto de S. Exª, Juiz 
Relator, e o Dr. Lázaro Guimarães. Apenas estou corrigindo a conclusão a que cheguei 
naquele momento. 
Assim sendo, acompanho S. Exª, o Sr. Juiz Relator, acoIhendo o voto vencido de S. Exª, 
Dr. Nereu Santos, permanecendo íntegros, de qualquer maneira, os fundamentos desta 
conclusão. 
 
VOTO VENCIDO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Sr. Presidente, o cônjuge que não praticou o 
ato ilícito, em relação aos bens que não são produtos do ilícito, não é passível de 
atingimento por qualquer medida judicial. Objeto dos embargos é a decisão a respeito da 
meação sobre o apartamento pertencente ao casal que no meu voto, acolhido por maioria 
pela Turma, entendi devesse ser afastada a constrição judicial, já que a esposa nada 
tinha a ver com a ação delituosa. No mais, apliquei o entendimento dominante nos 
tribunais, inclusive no antigo Tribunal Federal de Recursos, no sentido de que sendo o 
bem indivisível, a meação é respeitada pela percepção da metade do preço da 
arrematação. 
 
APARTE 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): V. Exª me permite uma observação? 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Pois não. 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Na verdade, a apelação da União Federal 
revelava a inconformação da apelante relativamente à exclusão feita pelo Juízo de 1º 
Grau do apartamento. Entretanto, os bens cuja defesa fora feita pela embargante eram 
dois: o apartamento e a casa. Data maxima venia, não me parece razoável dar 
provimento à apelação da União, reconhecendo o direito à meação, quando a sentença já 
fizera essa divisão. A sentença dividiu por dois . E a Turma dividiu por dois a metade. 
 
APARTE 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Dr. Lázaro Guimarães, acho que o exame 
deste caso e da maior importância, porque permite ao Tribunal fixar um ponto de vista em 
torno de uma questão que poderá se repetir em várias oportunidades. 
Em primeiro lugar, data maxima venia, parece-me que houve uma indevida confusão 
tanto pelo Juízo de 1º Grau, como pela egrégia 2ª Turma - confusão a que foram os 
julgadores induzidos pelas próprias partes - que não Ihes permitiu distinguir duas coisas 
que são radical, flagrante e claramente distintas. Uma coisa é a possibilidade de perda do 
patrimônio em decorrência de um cometimento ilícito. E aí sim cabe perquirir se o bem é 
ou não é produto de ato ilícito. Para que alguém perca um bem em decorrência de um 
cometimento ilícito, é importante, é relevante perquirir se aquele bem é fruto, é 
instrumento de crime. É um efeito da sentença penal. 
Disto, entretanto, não se cogita no presente caso, embora os Srs. julgadores, tanto do 
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Primeiro, quanto do Segundo Grau tenham utilizado esses argumentos. V. Exª disse a 
pouco que a casa fora reduto de ato ilícito. Por isso é que o Juiz considerou penhorável, 
quando não podia, obviamente. Não podia por quê? 
Porque não estamos diante de um perdimento de bens em decorrência de ato ilícito. 
Estamos diante de uma execução. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Sr. Presidente, dou provimento aos embargos, 
acompanhando o voto do eminente Relator Hugo Machado. 
Não vejo necessidade de estender-me em maiores considerações, porque a matéria foi 
exaustivamente debatida e esclarecida. 
 
DECISÃO 

 
O Tribunal, por maioria de votos, deu provimento aos embargos. Vencido o Juiz  Lázaro 
Guimarães. Impedido o Sr. Juiz Lázaro Guimarães. Impedido o Sr. Juiz Petrucio Ferreira. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES EM AG Nº 4.263 - CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Embargante: HIDROTERRA S/A - ENGENHARIA E COMÉRCIO 
Embargado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS/DNOCS 
Advogados: DRS. MURILO ROBERTO DE MORAES GUERRA E OUTROS (EMBTE.) E  

EDNA MARIA M. CARNEIRO (EMGDO.) 
 
EMENTA 

Embargos Infringentes. Contrato administrativo. Atraso no pagamento de faturas. 
Reajustamento. 
I - O atraso no pagamento das faturas dos custos indiretos em contrato sob regime de 
cost plus assegura à contratada o direito ao reajustamento a fim de que se restabeleça o 
equilíbrio contratual sob pena de injusto locupletamento do Poder Público contratante. 
II - O art. 167 da Constituição de 1967, com a redação da Emenda Constitucional nº 1, de 
1969, não se restringe às concessionárias de serviço público, mas alcança todos os 
contratos administrativos. 
III - Embargos Infringentes providos. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, dar 
provimento aos embargos, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 10 de outubro de 1990 
ARAKEN MARIZ - Presidente 
CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRlO 

 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Hidroterra S.A. - Engenharia e Comércio, 
devidamente qualificada propôs ação ordinária de cobrança contra o Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas, pedindo o reajustamento de faturas referentes a 
custos indiretos que teve que arcar na realização e supervisão da execução do projeto 
Barragem do Brumado, atualmente denominada "Eng. Luis Vieira", localizada no 
município de Rio de Contas, no Estado da Bahia. 
Contestou o réu, alegando que o contrato foi celebrado sob o regime cost plus, sem a 
previsão de qualquer reajustamento ou pagamento quanto aos chamados "custos 
indiretos", além do que o contrato administrativo subordina-se ao princípio da legalidade. 
Inocorreu, também a prescrição qüinqüenal. 
A r. sentença, invocando o art. 167 da Constituição de 1967, quanto à necessidade de 
assegurar-se o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, julgou procedente a ação, 
ressalvadas as faturas atingidas pela prescrição. 
Inconformada apelou a autarquia federal. 
A Eg. 2ª Turma, por maioria, vencido o em. Juiz Petrucio Ferreira, deu provimento à 
apelação, em acórdão relatado pelo em. Juiz Lázaro Guimarães, com a seguinte ementa: 
"EMENTA: Administrativo. Contrato de obra pública - Pretensão de reajustamento com 
base em custos indiretos. Inadequação à sistemática pactuada. Inaplicação de normas 
abertas e inexistência de desequiIíbrio que enseje a invocação da teoria da imprevisão. 
Apelo provido. 
Contra essa decisão, interpõe a autora os presentes embargos infringentes em que pede 
seja acolhido o voto vencido. Invoca o art. 167 da Constituição de 1967, lição de Hely 
Lopes Meirelles e argumenta que a decisão consagraria o desequilíbrio contratual, pois é 
público e notório que convivíamos com altos níveis de inflação. Dessarte, não pode o 
Poder Público usar o argumento da necessidade de atualização da moeda para cobrar a 
.mora de terceiros e negar-se à mesma atualização sob o argumento da falta de previsão 
contratual, gerando um enriquecimento sem causa. 
Recebidos os embargos, foram-me distribuídos. 
Decorreu o prazo legal sem impugnação. 
Submeti os autos ao em. Revisor. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Hidroterra S.A. - Engenharia e Comércio 
celebrou contrato administrativo, através do qual se responsabilizou pelo projeto e 
supervisão da execução da Barragem do Brumado, atualmente denominada Eng. Luís 
Vieira, localizada no município de Rio de Contas, no Estado da Bahia. 
Pretende a condenação do Departamento Nacional de Obras contra as Secas ao 
reajustamento no importe das faturas referentes a indenizações de custos indiretos. 
A embargante celebrou contrato denominado cost plus, que tem a natureza jurídica de 
administração contratada, no qual "o Poder Público confia a execução a um particular, 
mediante remuneração percentual sobre o valor total da obra, nele incluído o custo do 
material e do pessoal fornecido pela Administração ou pelo próprio contratante (Hely 
Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 9ª ed. atualizada, p. 204/205). 
Em outra obra, o saudoso publicista é mais específico: 
"No regime de administração contratada o valor da obra é apenas estimado e o 
pagamento é ajustado com base nos custos do material e da mão-de-obra, geralmente 
fornecidos pelo contratado. Trata-se de um sistema em que os riscos correm todos por 
conta da Administração, pois a remuneração do contratado é proporcional aos custos 
diretos, relacionados com os materiais, equipamentos, pessoal e respectivos encargos, e 
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aos custos indiretos, que englobam, dentre outros, os gastos com o suporte administrativo 
do empreendimento, com a captação de recursos financeiros e com o pagamento de 
tributos. Além disso, o contratado é indenizado de todas as denominadas despesas 
reembolsáveis, vale dizer, as que, não se incluindo nos custos diretos nem nos indiretos, 
tenham sido feitas com autorização da Administração contratante, para a cabal execução 
da avença. 
O contrato de obras ou serviços por administração contratada - régie intéressée dos 
franceses, coste y costa para os argentinos e cost plus, nos Estados Unidos e Inglaterra - 
está agora consagrado pelo Estatuto (arts. 5º, VI, c, e 9º, II, c), afastando as dúvidas até 
então levantadas sobre sua admissibilidade no Direito brasileiro." (Licitação e Contrato 
Administrativo, 9ª ed., p. 264) 
No caso concreto, ficou assegurada à contratada uma taxa de administração sobre o 
custo total de serviços, divididos em duas partes: custos diretos e custos indiretos. 
Os primeiros eram pagos diretamente pelo contratante, por intermédio da contratada, à 
base das despesas demonstradas. Os segundos, porém, eram realizados pela contratada 
para posterior reembolso, inclusive taxa de administração. 
Para que a contratada não sofresse prejuízos, seria indispensável que o DNOCS 
procedesse sem grande demora o reembolso dessas despesas. Diante do atraso, a 
contratada pleiteou administrativamente o reajustamento, com utilização da fórmula 
prevista no Decreto-Lei nº 185 de 23.02.67. 
Ao pronunciar-se pelo indeferimento da pretensão, disse o Procurador Guiovaldo Veiga: 
"Quanto ao reajustamento dos Custos Indiretos, solicitado no item 2, não me parece 
aplicável a fórmula prevista na Lei 185 de 23.02.67, porque se compreende como Custo 
Indireto as despesas efetuadas pela Contratada, em termos de previsão mensal 
indenizáveis pela Contratante, ou seja, pagamento efetuado através comprovação mensal 
das despesas. 
No caso presente o que deve ocorrer é uma alteração dos custos indiretos, toda vez que 
esses sofrem qualquer majoração legal e não reajustamento. Torna-se necessário porém, 
que a firma requerente ao apresentar as despesas relacionadas como custo indireto, 
receba de imediato os valores correspondentes, pois se o DNOCS assim não procede, 
evidentemente que ela sofrerá prejuízos diante da galopante inflação que vem ocorrendo 
no sistema financeiro do nosso País." Ao que se depreende das faturas apresentadas, a 
autarquia federal vinha efetuando tais reembolsos com grande atraso. O doc. de fls. 157 
refere-se ao período de janeiro a julho de 1980, corrigido monetariamente até junho de 
1984. 
Ao contestar o pedido, o DNOCS alega que não se trata de ônus decorrentes de atos de 
Estado, previstos no art. 6º, § 4º do Decreto-Lei nº 185, de 23.02.67, mas admite o atraso 
no cumprimento de suas obrigações. Leio a referida passagem da contestação: 
"20. Já por não estar prevista no contrato a revisão de preços, é improcedente a 
solicitação que se pretende fundamentar nas normas que regulam a revisão dos preços 
contratuais. Improcedente, outrossim, o próprio argumento apresentado pela contratada, 
para encontrar respaldo na lei, e de que "... essas circunstâncias decorrem de ônus 
decorrentes de atos de Estado, previsto no artigo 6º, parágrafo 4º do Decreto-lei nº 185, 
de 23 de fevereiro de 1967". "Atos de Estado", de que trata a lei, seriam caracterizados 
pela expedição de lei, decretos, ou atos similares, quanto à competência para sua 
expedição. Que se saiba o Governo Federal não terá determinado que os seus órgãos ou 
entidades atrasem seus pagamentos. O atraso nos pagamentos há de ser considerado 
como um incidente contratual; é um dos riscos do contrato, a que está sujeito o particular 
contratado. Deverá a contratada compreender que a Administração Pública não tem 
qualquer interesse em negligenciar suas obrigações; em primeiro lugar, pelo auto-
policiamento para lisura de seu proceder; depois, para não ficar sujeita a um possível 
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pleito de rescisão contratual, por parte da contratada. Deverá compreender, ainda, que o 
caso em apreço é apenas um dos muitos que o DNOCS enfrenta nos dias atuais, e não 
só a Autarquia, mas os órgãos e entidades da Administração Pública, de modo geral, 
posto que decorrente da crise econômica pela qual, lamentavelmente, o País atravessa. 
Se a Autarquia atrasou seus pagamentos por insuficiência de recursos no momento 
oportuno, tampouco resolverá a situação se Ihe forem atribuídos maiores encargos 
financeiros." (fls. 237/238) 
Segundo a testemunha Valdir Matos Magno, que exerceu o cargo de Chefe da 
Procuradoria do DNOCS à época, houve autorização da autarquia para reajustamento 
dos custos indiretos, após o pronunciamento favorável da Procuradoria, não se 
consumando o pagamento por questões administrativo-burocráticas desconhecidas da 
testemunha (fls. 280). 
Por seu turno, a testemunha Manoel Bonfim Ribeiro esclarece que na construção da 
barragem houve necessidade de serem feitos dispêndios, inicialmente não previstos, em 
virtude da constatação de uma falha geológica. Em conseqüência, tornou-se necessária a 
vinda de técnico estrangeiro, com a concordância do DNOCS, e maior número de 
sondagens, com aumento dos custos indiretos a cargo da autora, ora apelada (fls. 281). 
Observo que essas despesas foram reconhecidas e pagas pela autarquia federal. 
Todavia, recusou-se a reajustá-las por falta de expressa previsão contratual. 
A r. sentença ao julgar a ação procedente em parte, fundamentou-se no art. 167 da 
Constituição Federal de 1967 que admitia como princípio maior a manutenção do 
equilíbrio econômico e financeiro. Acrescenta o em. Juiz Federal Dr. Agapito Machado. 
"Não fosse assim, in casu, o sacrifício da Autora que realizou o serviço, honrando o 
contrato, resultaria no chamado empobrecimento em benefício de enriquecimento sem 
causa por parte do DNOCS. E que ninguém tem o direito de locupletar-se à custa do 
sacrifício alheio, mormente no Brasil, onde julgamos haver democracia." (fls. 388) 
Contra esse entendimento, acolhido pelo voto vencido do eminente Juiz Petrucio Ferreira, 
foi o voto condutor do Acórdão embargado proferido pelo preclaro Juiz Lázaro Guimarães 
que não viu a possibilidade de reajustamento. 
Destaco do seu voto esta passagem: 
"Então, repito, pactuado entre as partes um acerto sistema de reajustamento, não se pode 
invocar normas abertas, relativas a equilíbrio financeiro do concessionário do serviço 
público, primeiro porque não se trata de concessão, e sim de realização de obra pública, 
ou de serviço; segundo, não tem aplicação o problema do reajuste tarifário - também diz 
respeito a situação diversa - e o equilíbrio econômico não deixa de ser mantido, muito 
pelo contrário, pela sistemática adotada de reajustamento com base em custos diretos, 
aferíveis passo a passo, durante a execução da obra. 
Então, essas normas constitucionais: reajuste tarifário, o equilíbrio econômico dos 
contratos parecem-me, data maxima venia do eminente Relator, que não tem aplicação 
no caso, porque o equilíbrio está mantido pela sistemática contratual, eleita pelas partes, 
de reajustamento dos preços." (fls. 369/370). 
Em suma, portanto, o voto vencedor calca-se em dois pressupostos: a, inocorrência de 
desequilíbrio econômico em face da sistemática adotada de reajustamento com base em 
custos diretos, aferíveis passo a passo, durante a execução da obra; b, impossibilidade de 
invocação da norma constitucional por não se tratar de concessão mas de obra pública ou 
serviço. 
D. m. v., há evidente equívoco quanto ao primeiro pressuposto. A causa não versa sobre 
reajustamento de custos diretos nos quais, efetivamente, ele se opera imediatamente, no 
instante em que se efetua o pagamento das despesas através da contratada pelos 
recursos monetários postos à sua disposição pela autarquia federal contratante. Como a 
taxa de administração é calculada sobre essas despesas, no momento em que há 
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aumento da folha de pagamento, automaticamente se opera o reajuste da remuneração 
da contratada. 
A hipótese, porém, não é de custos diretos, mas de custos indiretos, ou seja, despesas 
autorizadas pela autarquia federal e arcadas imediatamente pela contratada e embora 
reembolsadas posteriormente pela contratante, em época de crescentes índices 
inflacionários, o fez sem qualquer atualização monetária. 
O segundo argumento do voto condutor do Ven. Acórdão ora embargado é de que a 
norma constitucional invocada não se aplica à hipótese vertente, pois não se trata de 
concessão e sim de realização de obra pública, ou de serviço. A Constituição Federal de 
1957, com a Emenda nº 1, de 1969, assim dispunha: 
"Art. 167. A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias de serviços públicos 
federais, estaduais e municipais, estabelecendo: 
I - obrigação de manter serviço adequado; 
II - tarifas que permitam a justa remuneração do capital, o melhoramento e a expansão 
dos serviços e assegurem o equilíbrio econômico e financeiro do contrato; e 
III - fiscalização permanente e revisão periódica das tarifas, ainda que estipuladas em 
contrato anterior." 
Uma interpretação puramente literal levaria a restringir tal dispositivo às empresas 
concessionárias. Contudo, a r. sentença demonstrou que a regra constitucional ora 
invocada alcança todos os contratos administrativos. 
Entre as diversas citações, recolho as que se remetem especificamente à norma 
constitucional: 
"No direito positivo brasileiro, o respeito à equação financeira decorre de mandamento 
constitucional. Com efeito, o art. 167 da Constituição Federal, (Emenda Constitucional nº 
1) repetindo o art. 160 da Constituição de 1967, ainda que se referindo especificamente 
às concessões, abrange, na "realidade todos os contratos administrativos. Assim o art. 
167 da Constituição vigente assegura a quem contrata com a administração "tarifas (...) 
que assegurem" o equilíbrio econômico financeiro do contrato". - (Revista de Direito 
Administrativo, nº 155, Fundação Getúlio Vargas, jan/mar. 1984)." (fls. 390) 
"A intelecção do Texto Constitucional não deixa qualquer margem à dúvida de que, ao 
concessionário de serviço público a previsão constitucional é absoluta no sentido de 
assegurar a constância da equação econômico-financeira ao longo da vigência do 
contrato. Cabe afirmar, que aos contratos celebrados pelas empresas estatais com 
entidades privadas, cujos objetivos sejam a construção de obras, fornecimento ou 
serviços públicos, hão de se aplicar, com toda largueza, as considerações desenvolvidas 
neste tópico. Lúcia Valle Figueiredo - Extinção dos Contratos Administrativos, edição 
1986, págs. 98/99." (fls. 390/391) 
Esse aspecto também mereceu lúcida análise de Hely Lopes Meirelles que focaliza à luz 
do Decreto-Lei nº 2.300/86, in verbis: 
"O equilíbrio financeiro ou equilíbrio econômico do contrato administrativo, também 
denominado equação econômica ou equação financeira é a relação que as partes 
estabelecem inicialmente no ajuste, entre os encargos do contratado e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração da obra, do serviço ou do fornecimento. Em 
última análise, é a correlação entre o objeto do contrato e a sua remuneração, 
originariamente prevista e fixada pelas partes em números absolutos ou em escala móvel. 
Essa correlação deve ser conservada durante toda a execução do contrato, mesmo que 
alteradas as cláusulas, regulamentares da prestação ajustada, a fim de que se mantenha 
a equação financeira ou, por outras palavras, o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato (Estatuto, art. 55, II, d, e § 6º)." 
A seguir, invoca este ensinamento de Calo Tácito: 
"O princípio visa, sobretudo, à correlação entre os encargos e a remuneração 
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correspondente, de acordo com o espírito lucrativo que é elementar aos contratos 
administrativos e, especialmente, à concessão de serviço público." (Licitação e Contrato 
Administrativo, p. 184) 
No que respeita ao atraso no pagamento de faturas destaco a seguinte: 
"A mora ao atraso no pagamento das faturas cria obrigação, para a entidade 
administrativa, de ressarcir as despesas nas quais teve de incorrer o contratado para 
continuidade do serviço. Tal obrigação não decorre somente do dever de manter o 
equilíbrio econômico e financeiro e da determinação constitucional, que garante o direito 
do contratado contra a desapropriação, mas também do princípio estabelecido no direito 
civil referente à responsabilidade do devedor pelos prejuízos que por sua mora causar ao 
credor (art. 956 do CC) Revista de Direito Administrativo/ 155, Fundação Getúlio Vargas,  
jan/mar. 1984, pag. 393/394). 
Acrescento esta outra observação de Hely Lopes Meirelles: 
"Os atrasos de pagamento também ensejam revisão ou recomposição de preços, pois 
constituem um ilícito contratual por parte da Administração, que há de reparar o dano 
causado ao contratado. O atraso no pagamento, superior a 90 dias, constituí até mesmo 
motivo para rescisão do contrato a ser pleiteada pelo contratado." (Licitação e Contrato 
Administrativo, p. 187) 
Em nota de rodapé faz remissão à jurisprudência do Eg. STF em RTJ 73/936; 76/623, 
89/189 e 1.078). (Licitação e Contrato Administrativo, pág. 187) 
Em suma, entendo que o atraso no pagamento das faturas dos custos indiretos em 
contrato sob cost plus assegura à contratada direito ao reajustamento a fim de que se 
restabeleça o equilíbrio contratual, sob pena de injusto locupletamento pelo Poder Público 
contratante. 
Com essas considerações, dou provimento aos embargos infringentes para que prevaleça 
o voto vencido do Juiz  PETRUCIO FERREIRA pela manutenção da r. sentença. 
É como voto. 
 
QUESTÃO DE ORDEM 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Sr. Presidente, não vejo nenhum motivo que 
impeça a minha atuação como Revisor, porque não há nenhum motivo que faça surgir o 
impedimento no, exercício da minha judicatura em relação aos autos. O fato de ter sido 
vencido não equivale a ser impedido. 
Não vejo nenhum impedimento. 
 
QUESTÃO DE ORDEM 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Os Juízes que funcionaram na apelação não 
estão impedidos para conhecer dos embargos infringentes. O Código apenas atribui uma 
preferência, para relatar o feito, ao Juiz que não integrou a Turma. Apenas para a função 
de Relator há essa preferência. Quanto ao Revisor, não há qualquer limitação. Segue-se 
o procedimento normal previsto no Regimento Interno. 
Estou de acordo com o Sr. Juiz Castro Meira no sentido de não ver nenhum impedimento 
para que o Juiz Relator da apelação funcione como Revisor nos embargos. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Revisor): Excelência, por ocasião do 
julgamento da AC, perante a 2.ª Turma, mantive tal entendimento, permanecendo na 
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minha posição. 
Na verdade, entendo que, embora seja norma do contrato o princípio pacta sunt servanda 
que regula a relação contratual entre as partes, o mesmo não supera de maneira alguma 
a própria norma constitucional, inclusive vigente na época, que estabelecia, como medida 
de justiça, esse equilíbrio econômico-financeiro. 
Como fez ver S. Exª, o Juiz Relator, ficou constatado, do ponto de vista fático, que houve 
atraso. Houve da parte do próprio DNOCS condições que o levaram inegavelmente à 
obrigação de ressarcir a parte contratada, sob pena de se criar inexeqüibilidade àquele 
contrato. Então, dentro desses fatos que determinaram, inclusive a obrigação do DNOCS 
em termos de responder pela mora debendi, e em razão do princípio constitucional que, 
acima do pacta sunt servanda, estabelece esse equilíbrio econômico-financeiro nesses 
contratos públicos, mantenho o meu voto e, no presente caso, acompanho o voto do 
Exmo. Juiz Relator. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Sr. Presidente, o eminente Juiz Relator me 
convenceu de que trilhou o melhor caminho na interpretação do cumprimento do contrato. 
No meu voto, condutor do acórdão na Turma, discordei do eminente Juiz Petrucio 
Ferreira, o Relator, porque na ocasião me ative à questão do cumprimento do pacto 
celebrado entre a administração e a firma construtora da obra. Mas, o eminente Juiz 
Relator desses embargos infringentes trouxe à colação outros elementos, inclusive 
analisou melhor o problema da incidência dos dispositivos constitucionais que garantem o 
equilíbrio financeiro do contrato administrativo, convencendo-me plenamente. 
Acompanho o eminente Relator. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Sr. Presidente, o voto que acaba de proferir o 
nosso eminente par, Dr. Castro Meira, foi um dos mais brilhantes votos que já escutei 
neste Tribunal. Voto de grande valia, contendo o melhor da doutrina pátria em matéria de 
contrato administrativo. Não tenho outra saída a não ser acompanhá-lo com todo prazer. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Sr. Presidente, endosso as palavras do eminente 
Juiz Orlando Rebouças que restaram induvidosas, até porque o eminente Juiz Lázaro 
Guimarães, que à tese adotada se opusera, a ela acaba de aderir. 
Acompanho o Relator. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, não sei se parabenize a mim mesmo 
por fazer parte deste Tribunal, se parabenizo ao Juiz Castro Meira ou se parabenizo a V. 
Exª por ser Presidente deste Tribunal que foi premiado na tarde de hoje com o voto aqui 
proferido. 
No particular, satisfaz-me por inteiro o voto de S. Exª, Dr. Castro Meira, que acaba de 
consagrar a tese que há muito tempo se discute a respeito da existência ou não, por parte 
do particular, de Direito subjetivo ao reajuste dos contratos em face de situações 
decorrentes de fenômenos que ocorrem no cumprimento dos mesmos. A doutrina, 
durante muito tempo, discutiu o assunto e sempre filiei-me ao entendimento, desde da 
Constituição de 1967 na análise do art. 167, de que havia um Direito subjetivo e que o 
Direito não pode ser interpretado afastado dos fatos e fenômenos que o cercam. O Direito 
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tem que evoluir de acordo com os fenômenos e o Direito subjetivo não pode ser visto 
dentro daquela máscara bitolada sem se estender. 
Parabenizo V. Exª e faço minhas as palavras de todos os Juízes desta Corte. Fico feliz 
por ver consagrada na Corte a tese há muito defendida, embora sofrendo restrições dos 
administrativistas do poder público. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES NA AC Nº 4.834 - CE 

Rel. p/ Acórdão: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Embargante: VERIDIANO COSTA SOARES 
Embargada: UNIÃO FEDERAL 
 
EMENTA 

Administrativo. Lei nº 8.880/80. Férias de militar. Contagem em dobro. 
I - Nos termos da Lei n º 6.880/80, as férias dos servidores militares serão 
obrigatoriamente concedidas até o último dia do ano seguinte à sua aquisição, 
constituindo-se caso excepcional a sua não concessão - neste incluindo-se o 
Iicenciamento - e computando-se em dobro, para todos os efeitos legais, as férias não 
gozadas (art. 63 e seus §§ 4 º e 5º). 
II - 0 referido diploma legal prevê, no § 2º do seu art. 137, os casos em que serão 
computadas em dobro as férias não gozadas pelos servidores militares, no momento de 
sua passagem para a inatividade remunerada. 
III - Na omissão da lei quanto ao momento em que serão computadas as férias não 
gozadas, para os militares que a Administração deseja licenciar, e em respeito ao 
princípio da eqüidade, deve-se ter como tal momento a data do licenciamento pretendido. 
IV - Estabilidade adquirida, com a contagem em dobro das férias não gozadas. 
 
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 
Nereu Santos e Castro Meira, dar provimento aos Embargos, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 17 de outubro de 1990 
ARAKEN MARIZ - Presidente 
HUGO MACHADO - Relator para Acórdão 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: VERIDIANO COSTA SOARES promoveu contra a 
UNIÃO FEDERAL ação reintegratória objetivando a sua permanência na ativa militar em 
caráter definitivo que foi julgada procedente na Primeira Instância, dentre outros 
argumentos por entender que os períodos de férias não gozadas pelo autor seriam 
computados em dobro, nos termos da Lei nº 6.880/80. 
Havendo a UNIÃO FEDERAL apelado de tal decisum, a egrégia 1ª Turma deste Tribunal, 
à sua maioria, achou por bem reformar a sentença para julgar improcedente a demanda, 
em acórdão do eminente Juiz Castro Meira, lavrado sob a seguinte ementa: 
"Administrativo. Militar. Férias não gozadas. Contagem em dobro. Estatuto dos militares. 
Art. 63, §§ 4º e 5º . 
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- O não atendimento a qualquer requisito elencado nos §§ 4º e 5º do art. 63 do Estatuto 
dos Militares, e a impossibilidade de ser extraída a presunção de que teve de atender a 
uma das situações excepcionais referidas, impossibilita a contagem em dobro do período 
de férias não gozadas. 
- Apelação provida para reformar a sentença." 
Em seu voto, o eminente Relator acolheu a tese de que não se haveria de contar em 
dobro os períodos das férias não gozadas pelo autor em virtude da não ocorrência das 
hipóteses previstas nos §§ 4º e. 5º do Estatuto dos Militares. 
O não menos eminente Juiz Dr. Orlando Rebouças ficou vencido no entendimento de que 
o apelo deveria ser julgado improcedente. 
Pois é tencionando fazer prevalecer o voto vencido que Veridiano Costa Soares agora 
interpõe os presentes embargos infringentes, sob o argumento de que, se as férias não 
haviam sido gozadas, assim ocorrera por determinação superior em virtude de 
necessidade de serviço, e, por outro lado, sustentando a tese de que as férias deveriam 
também ser contadas em dobro no caso de passagem do militar para a reserva, sendo 
esta remunerada ou não. 
A União Federal impugnou os embargos em preliminar, ao fundamento de que, em virtude 
da ausência nos autos da declaração de voto do Juiz vencido, não deveria conhecer-se 
do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento à míngua de fundamentação legal. 
Determinei fossem juntadas aos autos as notas taquigráficas relativas à declaração do 
voto vencido, determinando nova vista à eminente Procuradora da República, que 
retificou as razões especificadas em sua impugnação. 
Dispensada a revisão nos termos regimentais, pedi dia para julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO VENCIDO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): 0 eminente relator do acórdão, Juiz Castro 
Meira, ao proferir o seu voto perante a 1ª Turma, assim fundamentou o seu entendimento: 
O Senhor Juiz NEREU SANTOS (Relator): Lê as fls. 74 a 76 dos autos. 
O voto divergente do eminente Juiz Orlando Rebouças está vazado nos seguintes termos: 
O Senhor Juiz NEREU SANTOS (Relator): Lê as fls. 78 e 79 dos autos. Analisando o 
respeitável voto vencido, observo que toda a sua fundamentação está baseada no 
seguinte raciocínio Iógico: o militar está obrigado a gozar férias anualmente, o que 
somente não ocorre em casos excepcionais, especificamente  mencionados na lei. Assim, 
se não consta que o militar gozou férias, deduz-se que ocorreu uma daquelas situações 
excepcionais. Nesse caso, as férias não gozadas são contadas em dobro para todos os 
efeitos. 
A divergência, assim, no julgamento, cinge-se, tão-só, à contagem do período de férias 
que o embargante alega haver não gozado e que deveria ser contado em dobro para o 
efeito de garantir a sua permanência nas Forças Armadas, desde que entendia ser 
beneficiário da estabilidade militar. 
Os dispositivos legais mencionados pelo relator do acórdão embargado, ou seja, os 
parágrafos 4º e 5º do Estatuto dos Militares, são suficientes para solucionar a 
controvérsia. É que, em primeiro lugar, só nos casos excepcionais o militar terá 
interrompidas ou deixará de gozar, na época prevista, as suas férias, isto ficando 
registrado nos seus assentamentos. Em segundo lugar, também está expresso que o 
período de férias não gozadas será contado em dobro quando da passagem do militar 
para a inatividade. 
Por outro lado, não me parece possa ser feita a contagem em dobro pretendida pelo 
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autor, porquanto este teria direito a gozar as férias relativas ao ano de 1987, no exercício 
seguinte, ou seja, em 1988. Ocorre que antes de poder gozar as aludidas férias, foi o 
embargante desligado do serviço ativo, isto em data de 01.03.88. 
Assim, de acordo com o parágrafo 5º do art. 63 do Estatuto dos Militares, transcrito no 
voto do relator Juiz Castro Meira, o direito que tinha o autor era apenas o de contar em 
dobro as férias não gozadas, no momento de sua passagem para a inatividade, e não o 
direito a sua contagem para permanecer na ativa, como pretendia. 
Ante o exposto, nego provimento aos embargos. 
É como voto. 
 
VOTO-VISTA 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator p/Acórdão): - Afirmou, em seu douto voto, o 
eminente Relator, Juiz NEREU SANTOS: 
"Analisando o respeitável voto vencido, observo que toda a sua fundamentação está 
baseada no seguinte raciocínio lógico: o militar está obrigado a gozar férias anualmente, o 
que somente não ocorre em casos excepcionais, especificamente mencionados na lei. 
Assim, se não consta que o militar gozou férias, deduz- se que ocorreu uma daquelas 
situações excepcionais. Nesse caso, as férias não gozadas são contadas em dobro para 
todos os efeitos. 
A divergência, assim, no julgamento, cinge-se, tão-só, à contagem do período de férias 
que o embargante alega haver gozado e que deveria ser contado em dobro para o efeito 
de garantir a sua permanência nas Forças Armadas, desde que entendia ser beneficiário 
da estabilidade militar. 
Os dispositivos legais mencionados pelo relator do acórdão embargado, ou seja, os 
parágrafos 4º e 5º do Estatuto dos Militares, são suficientes para solucionar a 
controvérsia. É que, em primeiro lugar, só nos casos excepcionais o militar terá 
interrompidas ou deixará de gozar, na época prevista, as suas férias, isto ficando 
registrado nos seus assentamentos. Em segundo lugar: também está expresso que o 
período de férias não gozadas será contado em dobro quando da passagem do militar a 
inatividade. 
Por outro lado, não me parece possa ser feita a contagem em dobro pretendida pelo 
autor, porquanto este teria direito a gozar as férias relativas ao ano de 1987, no exercício 
seguinte, ou seja, em 1988. Ocorre que, antes de poder gozar as aludidas férias, foi o 
embargante desligado do serviço ativo, isto em data de 01.03.88. 
Assim, de acordo com o parágrafo 5º do art. 63 do Estatuto dos Militares, transcrito no 
voto do relator Juiz Castro Meira, o direito que tinha o autor era apenas o de contar em 
dobro as férias não gozadas, no momento de sua passagem para a inatividade, e não o 
direito a sua contagem para permanecer na ativa, como pretendia." (fls. 109/110). 
Como se vê, o eminente Relator estabeleceu um raciocínio novo, a justificar o 
indeferimento do pedido do autor, ora embargante: não teria ele gozado férias porque foi 
licenciado já em março de 1988, quando até final daquele ano suas férias poderiam ser 
concedidas. Teria ele, assim, apenas o direito de contar em dobro as férias não gozadas, 
no momento de sua passagem para a inatividade, e não o direito a sua contagem para 
permanecer na ativa. 
Admitindo-se que o licenciamento pode ser tido como forma de passagem para a 
inatividade, é induvidoso o direito ao cômputo do tempo de serviço, em dobro, das férias 
não gozadas. E se desse cômputo resultar, como no caso do embargante, tempo de 
serviço igual ou superior a dez anos, ter-se-á de respeitar a norma que assegura a 
estabilidade. Inadmissível, data venia do eminente Relator, a supressão pura e simples do 
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direito às férias na realidade não gozadas. 
Pode-se, por outro lado, entender que o licenciamento não é forma de passagem para a 
inatividade, posto que esta é conceito jurídico positivo, construído nos termos do art. 3º, § 
1º, letra "b", itens I e II, do Estatuto. Abrange apenas aqueles que, sem estarem no 
serviço ativo, permanecem remunerados. 
Desta forma, o licenciamento não constitui motivo para o não gozo de férias pelos 
militares. Por isto mesmo não acolho, data venia, o argumento do eminente Juiz Nereu 
Santos. 
É certo que, não sendo o licenciamento forma de passagem para a inatividade, não seria 
aplicável ao caso do embargante o § 5º, do art. 63, do Estatuto, que assegura a contagem 
do tempo de serviço, em dobro, do período de férias não gozadas. Ocorre que o referido 
dispositivo legal fixa duas normas distintas, a saber, (a) a norma que garante o cômputo 
do tempo de serviço, em dobro, das férias não gozadas, nos casos do § 4º, com as 
ressalvas que expressamente estabelece, e (b) a norma que estabelece o momento no 
qual será feito esse cômputo. Como a primeira norma abrange hipóteses nas quais não 
ocorrerá necessariamente passagem para a inatividade, como é o caso daqueles que 
voluntariamente pedem licenciamento, seria iníquo admitir inexistente o direito ao 
cômputo das férias não gozadas, naquelas hipóteses. 
Por outro lado, também o art. 137, item V, do Estatuto, assegura o cômputo, em dobro, no 
tempo de serviço, do período de férias não gozadas. E seu parágrafo, segundo 
estabelece regra pertinente ao momento no qual esse cômputo deverá ocorrer, 
confirmando, assim, em face do elemento sistemático, nossa interpretação do § 5º, do art. 
63, supra. 
Na verdade seria iníquo, além de flagrantemente contrário ao princípio da isonomia, 
admitir que distinção entre militares que deixam de gozar férias em razão, por exemplo, 
de interesse da segurança nacional, tendo como critério de diferenciação o fato da 
passagem para a inatividade, de sorte a admitir-se que os que passam para a inatividade 
teriam direito ao cômputo do tempo de serviço, em dobro, do respectivo período de férias 
não gozadas, enquanto aqueles que não passam para a inatividade simplesmente 
perdem .suas férias, sem compensação nenhuma. 
Admitida, assim, a distinção entre a norma que assegura o cômputo, em dobro, no tempo 
de serviço, do período de férias não gozadas, e aquela que estabelece o momento no 
qual esse direito deve ser exercitado, verifica-se que há no Estatuto uma lacuna a ser 
suprida, posto que inexiste norma fixando o momento para o cômputo desse período de 
férias não gozadas para aquelas hipóteses nas quais não ocorra passagem para a 
inatividade. 
Diante dessa lacuna tem-se de entender que esse cômputo de tempo de serviço há de 
ocorrer no momento em que o mesmo se faça necessário, especialmente para a definição 
de situação de grande relevo na vida do militar, como é o caso do embargante. 
Ressalte-se que o entendimento do eminente Relator implica negar ao embargante o 
direito às férias relativas ao ano de 1987. Nem as gozou, nem receberia qualquer forma 
de compensação, o que nos parece, data venia, inadmissível. 
De todo modo, tem-se que em março de 1988 a administração da Aeronáutica estava 
obrigada a conceder férias ao embargante. Não podia proceder ao seu licenciamento sem 
Ihe assegurar as férias, posto que o licenciamento não está elencado como motivo para a 
não concessão de férias. 
É induvidoso que se Ihe concedesse férias, cujo período é de trinta dias, em face das 
formalidades burocráticas indispensáveis seria seguramente ultrapassado o período de 
dez anos, necessário à aquisição da estabilidade pelo embargante. 
Temos de considerar, ainda, que o embargante, por força de medida cautelar que Ihe foi 
concedida, continuou prestando serviços à Aeronáutica. Esse tempo de serviço é fato ao 
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qual não se pode deixar de dar significado jurídico. Assim, à semelhança do que entendeu 
a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, relativamente aos estudantes 
universitários, entendo tratar-se de fato consumado, gerador de conseqüências jurídicas 
inegáveis. Por isto, tenho como ultrapassado, também em virtude desses serviços 
prestados em função da medida judicial, o decênio estabilizador. 
Ressalto, finalmente, que a situação do embargante é singular. Cuida-se de pessoa que 
serviu inicialmente à Aeronáutica como aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, 
no período de 20.03.65 a 04.03.69, sendo desligado por inaptidão para pilotagem militar 
(fls. 12), voltou ao serviço militar, desta feita na Marinha, ali servindo de 03.03.75 a 
19.10.78, e em 02.12.85 retornou à Aeronáutica, ali permanecendo até o licenciamento de 
que se cuida (fls. 28), o que demonstra, indubitavelmente, a vocação do embargante para 
o serviço militar. De forma que a sua permanência no serviço ativo da Aeronáutica 
somente benefícios trará à embargada. 
Por tudo isto, e em face especialmente das peculiaridades do caso, peço vênia ao 
eminente Juiz Nereu Santos para divergir de seu douto voto, dando provimento aos 
embargos, para fazer prevalecer o entendimento do eminente Juiz Orlando Rebouças. 
É como voto. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, ouvi atentamente o voto de S. Exª, o 
Juiz HUGO MACHADO. Não tenho nenhum ponto a divergir, pois S. Exª, como faz 
costumeiramente, dissecou toda a matéria, dando a real interpretação. 
Entendo que, no caso, há de se proteger o Direito subjetivo do embargante ao gozo de 
férias - não há regra proibitiva nesse sentido. Não houve, em nenhum momento, a 
prescrição desse direito material, pois cinco anos não foram decorridos. Também é o 
momento do Judiciário controlar a atividade administrativa do Executivo quando, por vias 
travessas - creio que essa é a situação - tenta evitar a consolidação de um direito do 
jurisdicionado, que no caso é a concepção da estabilidade. 
Por tais fundamentos, peço vênia a S. Exª; o Juiz Relator, e acompanho S. Exª, Juiz Hugo 
Machado, dando provimento aos embargos. 
 
VOTO VENCIDO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Sr. Presidente, mantenho .o voto que proferi na 
Turma, que foi aqui endossado pelo eminente Relator, embora por outros fundamentos. 
Quero acrescentar que não está em causa o direito ou não ao gozo de férias, mas apenas 
se há ou não o direito à contagem das férias em dobro. A lei estabelece que essa 
contagem só ocorre em circunstâncias excepcionais que são inocorrentes no caso 
concreto. 
Com essas ligeiras observações, acompanho o eminente Relator, pedindo vênia aos que 
dele divergem. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Sr. Presidente, recordo-me que o Relator 
quando analisou o problema de férias, da maneira mais perfeita possível, chegou à 
conclusão que, sendo direito de um militar gozar férias e havendo exceção por casos 
fechados para o não gozo de férias, o não gozo de férias da parte do embargado, 
concluiu o eminente Relator, deve ter sido exatamente em razão de uma causa 
determinante da própria administração que autorizou, no caso, que ele não gozasse as 
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férias. O Relator, Dr. Nereu Santos, chegava à conclusão que o não gozo de férias não foi 
em razão de vontade do próprio embargado, mas resultante da própria administração. 
Então, entendo, pelo próprio voto desenvolvido por V. Exªs., que o não gozo de férias não 
foi resultante da vontade do embargado, mas sim conseqüência da própria administração. 
Peço vênia, por esta razão, para discordar do Dr. Castro Meira e entender como o Dr. 
José Delgado que, indiscutivelmente, surge para o embargante o gozo de férias. Por outro 
lado, não fossem de ser ouvidas - entendo que hão de ser ouvidas pelo próprio 
desenvolvimento do raciocínio do voto do Dr. Hugo Machado - as outras razões que 
fundamentam o voto, impõe-se também um outro fundamento, que é o problema da 
situação fática. Independente de ter sido ou não em razão de uma liminar concedida, os 
dez anos foram vencidos pelo embargante. Se vencidos os dez anos, tempo necessário à 
sua estabilidade, não há mais o que se discutir. 
Peço vênia a V. Exª, como também ao Dr. Castro Meira posicionando-me ao lado do voto 
do Dr, Hugo Machado, seguido pelo Dr. José Delgado. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Sr. Presidente, o voto que expendi, oralmente, 
na Turma e que está sendo objeto da divergência, acompanhado pelos eminentes pares 
Hugo Machado José Delgado e Petrucio Ferreira, é muito simples. 
Ao referido militar, como oficial temporário, faltavam poucos dias para completar dez anos 
de serviço que Ihe asseguravam a estabilidade. No ano anterior, deixara de gozar férias 
não por sua vontade, mas por necessidade do serviço. Eis que o art. 63 do Estatuto dos 
Militares, Lei n.º 6.880 de 1980, estabelece, expressamente, que o gozo de férias é 
obrigatório, tendo a Administração que conceder férias ao militar e o mesmo tendo que 
gozá-las, salvo; nos casos de interesse da segurança nacional, necessidade do serviço e 
outras ali relacionadas. 
Então, há de se presumir que o fato de ele não ter gozado férias não foi porque não o 
quisesse, mas porque interessava ao serviço que ele não as gozasse. 
O art. 127 do mesmo Estatuto, por sua vez, estabelece a contagem dos anos de serviço 
do militar e o inciso V inclui, no cômputo deste tempo de serviço, o período de férias não 
gozado, contado em dobro. 
Um dos parágrafos do art. 63 diz que no caso das férias não gozadas, serão estas 
contadas em dobro, não só para fins de passagem para a inatividade, como também para 
todos os efeitos legais. 
Ora, não se trata, no presente caso, do problema de passagem para a inatividade. 
Quando a lei fala em "todos os efeitos legais", o período de férias deve ser computado 
inclusive para fins de aquisição da estabilidade. 
Se está comprovado que ele não gozou estas férias e estas seriam aproveitadas para o 
cômputo de sua estabilidade, então não há dúvida de que computado este tempo, ele terá 
atingido a estabilidade, não podendo ter sido simplesmente licenciado como o foi. 
Não se trata, como bem ressaltou o eminente Juiz Hugo Machado, de passagem para a 
inatividade, mas de proteção ao direito de gozar férias. Se a Administração não quis 
conceder-Ihe suas férias, que faça, então, uma reparação, por outra forma legal, 
contando-as em dobro para o fim de aproveitá-las na estabilidade do serviço. 
Assim, mantenho os fundamentos do voto e acompanho o eminente Juiz Hugo Machado, 
reafirmando o meu ponto de vista na Turma. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Sr. Presidente, egrégio Tribunal, na sessão 
passada, quando do relatório e do voto, emitido pelo Juiz Nereu Santos, já me 
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impressionara a fundamentação do voto do Dr. Orlando Rebouças na Turma. Parece-me 
indiscutível que ao militar, ainda que integrando o quadro temporário e tendo a 
perspectiva da estabilidade ao completar os dez anos de serviço, foi permitido gozar 
férias do exercício anterior àquele em que fora licenciado, podendo ser o mesmo 
dispensado para que não alcance a estabilidade.  Então, a Administração pode burlar a 
lei, fraudá-la; evitar que se consume um fato para que não se produzam as 
conseqüências jurídicas deste fato. 
Se já estava convencido da boa fundamentação do voto do eminente Juiz Relator do 
acórdão embargado, os fundamentos trazidos pelo Juiz Hugo Machado e pelos Juízes 
José Delgado e Petrucio Ferreira deixaram-me ainda mais convicto do direito do autor a 
ser considerado estável no serviço militar. 
Peço vênia aos eminentes Juízes Nereu Santos e Castro Meira para acompanhar o voto 
do Juiz Hugo Machado. 
 
DECISÃO 

 
O Tribunal, por maioria de votos, deu provimento aos embargos. Vencido o Sr. Juiz 
Relator Nereu Santos e o Sr. Juiz Castro Meira. Relator para o acórdão o Sr. Juiz Hugo 
Machado. 
 

HABEAS CORPUS Nº 51 - PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Impetrante: BEL. BORIS TRINDADE 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA. SEÇÃO JUDICIARIA DE PERNAMBUCO 
Paciente: ALFREDO PINHEIRO RAMOS 
 
EMENTA 

Processual Penal. Habeas Corpus. Trancamento de Ação Penal, por falta de justa causa. 
"Não se evidenciando, desde logo e induvidosamente a inexistência do delito nem a 
ausência de sua autoria, afigura-se inviável o trancamento da ação penal" no seu 
nascedouro. Precedentes do Tribunal Federal de Recursos . Habeas Corpus que se 
denega. 
Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 51 - PE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar a ordem impetrada, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de março de 1990. 
CASTRO MEIRA - Presidente 
FRANCISCO FALCÃO - Relator. 
 
RELATÓRlO 
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O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O Dr. BORIS TRINDADE impetrou ordem de 
Habeas Corpus contra o ato de recebimento da denúncia pelo MM. Juiz Federai da 3ª 
Vara, Seção Judiciária de Pernambuco, em favor de Alfredo Pinheiro Ramos, objetivando 
desconstituir o despacho de recebimento da denúncia e o trancamento da ação penal a 
que responde como incurso no art. 334, § 1º, alínea "c" do Código Penal, por falta de justa 
causa. 
Alega que o paciente é proprietário de um Box e recebeu em locação as máquinas de 
video-game, de radiolas, de fliperamas, etc., que têm componentes estrangeiros. Alega 
também que a ação penal instaurada não fez nenhum assentamento de que estivesse o 
paciente exercendo o comércio desses componentes ou ação penal resultando nesse 
ponto a falta de justa causa para a ação penal. 
Solicitadas informações, prestou-as a autoridade apontada como coatora com o ofício de 
fls. 15, do qual destaco o seguinte trecho: 
"... O Paciente está sendo processado por ter sido apreendido em seu estabelecimento de 
comércio, máquinas de video-pôquer, de fabricação estrangeira, não tendo o paciente 
exibido nem documentação fiscal que desse cobertura à importação, nem qualquer prova 
de que as máquinas não Ihe pertenciam, limitando-se a atribuir a propriedade a terceiros 
não localizados pela polícia." 
No seu parecer de fls. 17 a 19, o Ministério Público Federal opinou pela denegação da 
ordem. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ  FRANCISCO FALCÃO (Relator): Senhor Presidente. Senhores Juízes. 
A Ação Penal foi instaurada em decorrência da apreensão em estabelecimento de 
propriedade do paciente que explorava comercialmente máquinas de vídeo-pôquer, 
contendo componentes de fabricação estrangeiras, sem documentação referente à 
importação, quer das máquinas ou dos seus componentes. 
O material apreendido foi levado à perícia que constatou a sua origem ou procedência 
estrangeira dos componentes das máquinas de vídeo-pôquer, sem apresentação de 
documento que comprovasse a legalidade da importação, havendo, desse modo, fortes 
indícios do crime de descaminho definido no art. 334, § 1º, alínea "c", do Código Penal, e 
da sua autoria atribuída ao acusado. 
A denúncia, por seu turno, contém os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, 
isto é, a exposição convincente do fato criminoso, qualificação do acusado, classificação 
do crime, tudo com base em elementos indiciários fornecidos pelo inquérito policial. 
A simples alegação de que o paciente era mero locador das máquinas não é suficiente 
para o trancamento da Ação Penal. É recomendável submeter o acusado a instrução 
criminal e aguardar a produção de prova. 
"Portanto, não se evidenciando, desde logo e induvidosamente, a inexistência do delito 
nem ausência manifesta de autoria, afigura-se inviável o trancamento da ação penal, no 
seu nascedouro, segundo o entendimento reiterado do antigo Tribunal Federal de 
Recursos, (HC nº 5.362 - SP, 3ª Turma, Relator Ministro Flaquer Scartezzine; HC 5.469 - 
PR, 1ª Turma, Relator Ministro Pereira Paiva). (V. Ementário de Jurisprudência do TFR nº 
79, pág. 73/74). 
Diante do exposto, denego a ordem. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS N º 60 - PB 
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Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - PB 
Pacientes: GENILDO BANDEIRA BRUNO E CARLOS BARRETO ALCOFORADO 
Advogado: DR. MANUEL BATISTA DE MEDEIROS 
 
EMENTA 

Processo Penal. Habeas Corpus. FaIta de justa causa para a ação penal. 
I - Inaceitável o pecha de inépcia, quando a denúncia descreve, de modo resumido, a 
conduta de cada um dos acusados no evento. 
II - O pretenso vício da não observação do disposto no art. 514, CPP, mesmo que não 
houvesse sido corrigido a tempo, não ensejaria o trancamento da ação penal. 
Ordem denegada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 60 - PB, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
denegar o Habeas Corpus, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,  11 de outubro de 1990. 
RIDALVO COSTA - Presidente 
FRANCISCO FALCÃO - Relator. 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O advogado, Manuel Batista de Medeiros, 
requereu HABEAS CORPUS em favor de GENILDO BANDEIRA BRUNO e CARLOS 
BARRETO ALCOFORADO, identificados nos autos, objetivando o trancamento da ação 
penal que a Justiça Pública Ihes move por crime definido no art. 312, § 2º, do Código 
Penal (peculato, na modalidade culposa), dada a falta de justa causa para a sua 
instauração. 
Na sua alentada petição, historia que a denúncia, nos termos em que foi posta, afigura-se 
inepta, já porque não especifica a ação ou omissão em concurso que teria sido praticada 
ou não praticada, individualmente, pelos indiciados, ora pacientes, já porque indiciados 
em delito previsto no art. 312 do C. P., como funcionários públicos, teriam direito a defesa 
preliminar prevista art. 514, da lei instrumentária penal, o que não Ihes foi assegurada, eis 
que, tão logo apresentada a denúncia, foi esta recebida sem a menor consideração ao 
disposto no artigo citado. 
Juntaram os documentos de fls. 16 a 101, assim especificados: instrumento de 
procuração, atestados, certidões e peças selecionadas das diligências policiais. 
Solicitadas as informações, prestou-as a autoridade apontada como coatora, fls. 106/108. 
Nelas, historia a autoridade informante que a denúncia descreve o fato definido em tese 
como crime - o dasaparecimento de objetos de dependências do Centro de Ciências 
Agrárias da UFPB e transcreve trechos situando a participação de cada um dos ora 
pacientes, verbis: 
"5 - O primeiro acusado, Genildo Bandeira Bruno, na época do desaparecimento dos 
objetos, exercia a função de Diretor do Departamento de Fitotecnia da UFPB, Campus III, 
Areia/PB. Em seu depoimento de fls. 98, o acusado atribui a responsabilidade das chaves 
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do depósito, onde se encontravam os dois motores desaparecidos, ao diarista Erivaldo 
Gomes da Silva. Este, no entanto, assegurou (fls. 96/97) que as chaves ficavam sob a 
guarda do Chefe do Departamento. Na realidade, cabia a Genildo controlar o uso 
daquelas chaves. 
6 - O segundo acusado, Carlos Barreto Alcoforado, era o responsável pelas atividades 
didáticas da Microdestilaria. Detinha todo o equipamento utilizado no Setor de 
Horticultura. Os depoimentos de fls. 173/174, 63 e 84 demonstram claramente o 
abandono em que o motor-bomba se encontrava. Carlos foi displicente na guarda dos 
equipamentos que se encontravam sob seus cuidados." 
Quanto à defesa preliminar prevista no art. 514 do CPP, esclarece a autoridade 
informante ter havido, inicialmente, equívoco no ato de recebimento da denúncia. Fora ela 
recebida, sem que fosse dada aos acusados oportunidade para a resposta. Todavia, o 
erro fora corrigido com o chamamento do feito à ordem, reconsideração do despacho e 
outro exarado conferindo oportunidade para a defesa preliminar, e arremata: 
"O rito processual foi corrigido e adequado à hipótese, resultando, todavia, no 
recebimento da denúncia." 
No seu parecer, o Ministério Público Federal, manifesta-se pela denegação da ordem, vez 
que o relato da inicial não retrata a verdade dos autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A impetração está escorada em dois 
fundamentos: a) inépcia da inicial, por não especificar a conduta ou participação criminosa 
de cada um dos ora pacientes; e b) por não se haver assegurado aos pacientes o direito 
de resposta preliminar de que trata o art. 514 do Código de Processo Penal. 
Quanto ao primeiro fundamento, entendo não assistir razão aos pacientes. Alegaram ser 
a denúncia lacunosa, imprecisa. Todavia, a prova fundamental para se aquilatar tais 
vícios não fizeram. Mais de quarenta (40) documentos juntaram. Fácil, portanto, era 
também juntar uma xerocópia da denúncia, para que o julgador, confrontando as duas 
peças, denúncia verso inicial do H. C., tirasse as suas conclusões. Também não disseram 
da impossibilidade da juntada de cópia dessa peça. Sequer trecho dela transcreveram. A 
omissão dilui em muito a sua alegação. 
Ao contrário, a autoridade apontada como coatora, nas suas informações, fez transcrever 
trechos da denúncia - lidos por ocasião do Relatório - onde aparecem descritas, de modo 
resumido, a participação no evento de cada um dos pacientes. 
Por esse ângulo, o remédio não prospera. 
Com relação ao segundo fundamento, não haver sido dada oportunidade aos acusados, 
ora pacientes, para responderem a acusação antes do recebimento da denúncia, 
esclareceu, como foi visto no Relatório, a autoridade apontada como coatora o equívoco, 
mas que o despacho foi reconsiderado e outro lançado dando oportunidade para defesa 
preliminar que foi exercitada, após o que a denúncia recebida. 
Houve, na verdade, a falha, mas ela foi corrigida a tempo. 
Devo acrescentar que vício desse porte, mesmo, ad argumentandum, que persistisse, 
poderia conduzir à anulação do processo a partir do ato viciado, jamais ensejar o 
trancamento da ação penal. 
Diante do exposto, denego o Habeas Corpus por qualquer dos fundamentos alegados. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 63 - CE 
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Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Impetrante:  PAULO ROBERTO PINHEIRO SALES E OUTROS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - CE 
Pacientes: MÁRIO DE VASCONCELOS MENEZES CORREA, JOÃO CÉSAR BERTOSI, 

ANTÔNIO CÉSAR FERNANDES NUNES E FRANCISCO DAS CHAGAS 
PEREIRA 

 
EMENTA 

Habeas Corpus. Trancamento de Ação Penal. Policiais Federais. Denúncia embasada em 
processo disciplinar. Existência de peças de informação suficientes para instruir a 
denúncia. Falta de observância do rito previsto nos arts. 514 e seguintes do CPP. 
I. Para o oferecimento da denúncia por crime de ação pública imputado a funcionário, 
público, basta que o Ministério Público disponha de peças de informação licitamente 
obtidas, que contenham indícios da ocorrência de infração penal em tese. A ausência do 
inquérito policial é suprível pelo processo administrativo disciplinar, desde que contenha 
elementos de informação suficientes para instruir a denúncia. 
II. Tratando-se de ação penal instaurada contra funcionários públicos federais, por fatos 
delituosos cuja prática Ihes é imputada, deve o processo observar o rito previsto nos 
artigos 514 e seguintes do Código de Processo Penal. 
III. Habeas Corpus concedido, em parte, para que o Juiz impetrado faça emprestar ao 
processo o rito determinado pelos artigos 514 e seguintes do CPP. 
 
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, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de agosto de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente. 
ORLANDO REBOUÇAS - Relator: 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Paulo Roberto Pinheiro Sales, Carlos Delfiro 
Pinheiro Sales e José Wilson Pinheiro Sales, os dois primeiros advogados e o último 
estagiário, requereram ordem de Habeas Corpus em favor de Mário de Vasconcelos 
Menezes Corrêa, João César Bertosi, Antônio César Fernandes Nunes e Francisco das 
Chagas Pereira para o trancamento de ação penal instaurada contra os mesmos, 
baseada nos mesmos elementos de uma ação penal anterior à esta mencionada aqui que 
deu ensejo, inclusive, ao Habeas Corpus nº 37 impetrado neste Tribunal, onde a denúncia 
anterior fora formulada por um Procurador da República inimigo pessoal dos pacientes. 
Informam os impetrantes que no Habeas Corpus anterior foi concedida a ordem no 
sentido de ser decretada a nulidade da ação por ilegalidade do procedimento 
investigatório em que se baseou a denúncia. 
Argüem ainda que neste Habeas Corpus, o Ministério Público Federal invadiu a 
competência privativa da autoridade administrativa, quando, a partir do exame de um 
processo disciplinar, onde sequer havia sido valorada a violação dos deveres disciplinares 
por parte da autoridade administrativa, ofereceu denúncia, ademais, sem produzir 
nenhuma matéria nova. 
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Alegam que se impõe este segundo Habeas Corpus para fazer valer o Acórdão 
concessivo no HC 37 - CE julgado pela 1ª Turma desta casa. 
Pediram liminar no sentido da suspensão da Ação Penal até o julgamento final do 
presente writ porque flagrante o grave risco de consumação da violência. Ao fim, 
requereram que, em definitivo, fosse trancada a ação penal. Instruíram a inicial com os 
documentos de fls. 21 a ... Liminar deferida às fls. 160. 
Devidamente notificada, a autoridade apontada como coatora, prestou as informações de 
estilo, fls. 164/165, trazendo aos autos os documentos de fls. 166 a 229. 
Às fls. 230, despachei no sentido de que se solicitasse à autoridade coatora xerocópia 
das peças referentes ao Relatório e conclusões do Processo Disciplinar 004/89 -1ª 
CPD/CCJ em que se calcou a denúncia oferecida contra os pacientes Mário Vasconcelos 
Menezes Correia e outros. 
O Ministério Público Federal, às fls. 400/404 ofertou parecer nos seguintes termos: 
"O Ministério Público, para exercitar suas funções institucionais, não está adstrito à 
atuação da autoridade administrativa, pois se assim o fosse, a omissão desta reduziria o 
parquet à inoperância, em certas situações. 
O procedimento administrativo disciplinar é meio idôneo para embasar oferecimento de 
denúncia. 
O descumprimento do disposto no art. 514, do Código de Processo Penal não é motivo 
para trancar o processo, por ser falha sanável. 
Writ que merece concessão parcial, apenas para que o processo seja regularizado." 
Vieram-me os presentes autos prontos para julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): Julgando o Habeas Corpus nº 37 - 
CE, impetrado em favor dos mesmos pacientes e por mim relatado, esta Colenda Turma, 
por unanimidade, concedeu em parte a ordem, para decretar a nulidade da Ação Penal 
instaurada contra eles, bem como do procedimento investigatório em que se baseou a 
denúncia, com o seu arquivamento. 
O respectivo Acórdão, cuja cópia se vê às fls. 56/69 destes autos, está assim ementado: 
"Habeas Corpus. Policiais federais denunciados por crimes contra a administração 
pública. Denúncia embasada em procedimento investigatório realizado pelo representante 
do MPF que a formalizou, originado de carta anônima. Inconstitucionalidade do 
procedimento. Inépcia da denúncia. Art. 43, III, do CPP. Nulidade do processo e do 
procedimento que Ihe serviu de base. 
1. O procedimento investigatório em que se embasou a denúncia contra os réus padece 
de inconstitucionaIidade, primeiro porque se originou de expediente delatório anônimo, 
vedado pela Constituição (Art. 5º, IV); segundo porque instaurado e levado a efeito por 
representante do Ministério Público Federal que, além de inquinado de suspeição, não 
tinha competência para fazê-lo, competência essa reservada é Polícia Judiciária, nos 
termos do art. 144, incisos I e IV, da Carta Magna. 
2. A denúncia somente pode prescindir do inquérito policial quando o Ministério Público 
dispuser de peças de informação que contenham indícios seguros da autoria e 
materialidade da infração penal a ser denunciada, ou quando Ihe for encaminhada 
representação devidamente formalizada e instruída, nas hipóteses cabíveis (CPP, art. 46, 
§ 1º). 
3. A ausência do inquérito policial ou de peças informativas legitimamente obtidas implica, 
na espécie, na falta de condição exigida pela Lei para o exercício da ação penal e  por 
conseguinte, na nulidade do processo, ab initio , bem como do procedimento 
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investigatório em que se baseou a denúncia, com o seu arquivamento." 
Consideramos, como se vê, que a Ação Penal então instaurada contra os pacientes, aos 
quais foram imputados vários crimes contra os pacientes, aos quais foram imputados 
vários crimes contra a Administração Pública, não tinha condições de prosperar, eis que 
embasada em inquérito policial realizado por Procurador da República inquinado de 
suspeição por se tratar de inimigo capital dos pacientes e, ainda mais, por haver esse 
inquérito se originado de expediente delatório anônimo. Entendemos que, no caso, a 
denúncia deveria embasar-se em inquérito policial realizado a cargo da autoridade policial 
competente, ou em outras peças informativas legitimamente obtidas. E anulamos o 
processo, sem que fosse vedada a possibilidade de vir a ser um outro instaurado com 
observância das disposições constitucionais e legais pertinentes, explicitadas no Acórdão 
ora trazido à colação. 
Pois bem. Pelo Sr. Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal foi mandado realizar 
o Processo Disciplinar nº 04/89 - 1ª CPD/CCJ contra os policiais federais ora pacientes, 
cuja cópia foi juntada, na íntegra, aos presentes autos. Depois de regular tramitação, ao 
longo da qual foi proporcionado aos indiciados amplo direito de defesa, sobreveio o 
relatório e, a este, o despacho conclusivo do Diretor-Geral da Polícia Federal, aprovando 
aquele relatório e, em conseqüência, aplicando aos ora pacientes penas administrativas 
de suspensão, além da remoção de dois deles. 
Submetidas, em seguida, as conclusões desse Processo Disciplinar à douta Procuradoria 
Geral da República, o Sr. Procurador-Geral, por entender que as infrações perpetradas 
pelos servidores não se esgotam na falta administrativa" e que "há situações concretas 
possibilitando a constatação dos delitos de peculato. prevaricação; e mesmo corrupção 
passiva", determinou o envio de cópia do mesmo Processo Disciplinar à Procuradoria da 
República no Ceará, para o fim de proceder-se à investigação criminal dos fatos 
relevados (fls. 588). 
Em decorrência, sobreveio nova denúncia contra os pacientes, calcada no processo 
disciplinar em apreço, que foi recebida pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção 
Judiciária do Ceará. E é visando o trancamento desta nova ação penal que se impetra a 
presente ordem de habeas corpus em favor dos referidos pacientes. 
No caso presente, porém, as circunstâncias são bem diferentes daquelas que motivaram 
o Habeas Corpus nº 37 - CE, concedido para o fim de anular a ação penal anteriormente 
instaurada contra os pacientes. É que, pelo próprio Departamento de Polícia Federal, a 
cujos quadros pertencem os pacientes, foi procedido o competente Processo 
Administrativo Disciplinar com a finalidade de apurar as infrações a eles atribuídas. 
Referido processo observou todas as exigências e trâmites legais, proporcionando, 
inclusive, aos indiciados o mais amplo direito de defesa. O seu relatório concluiu pela 
existência de ilícitos administrativos, em face do que a autoridade competente aplicou aos 
indiciados as penas disciplinares que entendeu cabíveis. E a ilustre Procuradoria Geral da 
República, considerando que as infrações praticadas "não se esgotam na falta 
administrativa" e, existindo elementos de informação que possibilitam a constatação de 
delitos penais, determinou a remessa de cópias do processo ao Ministério Público Federal 
no Ceará, para o fim de instruir a investigação criminal que reputa necessária. 
Para o oferecimento da denúncia, basta que o Ministério Público disponha de peças de 
informação licitamente obtidas, que contenham indícios da existência de infração penal, 
pelo menos em tese. Na espécie, a ausência do inquérito policial fica suprida pelo 
processo administrativo disciplinar, que contém elementos de informação suficientes para 
instruir a denúncia formulada contra os pacientes. 
Não se vislumbra desta vez, no caso, nenhuma ilegalidade ou falta de justa causa que 
autorize o pretendido trancamento da ação penal. 
Entretanto, como bem observa a ilustre Procuradora Regional Federal em seu parecer de 
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fls. 400/404, tratando-se de ação penal movida contra funcionários públicos federais, por 
possíveis fatos delituosos cuja prática Ihes é imputada, deve o processo observar o rito 
previsto nos artigos 514 e seguintes do Código de Processo Penal. A não observância 
inicial destas disposições, tal como ocorreu, não é motivo, todavia, para trancar-se o 
processo, uma vez que se trata de falha sanável. 
Em face do exposto, concedo a ordem de Habeas Corpus, apenas em parte, para 
determinar ao MM. Juiz Federal impetrado que chame o feito à ordem e faça emprestar 
ao processo instaurado contra os pacientes o rito previsto nos artigos 514 e seguintes do 
Código de Processo Penal. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 17 - CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA - CE 
Pactuante: CIRDES BORGES MACEDO FILHO 
Pactuado: ERIDAN COELHO DE FIGUEREDO 
Advogados: DRª MARIA ESCOLÁSTICA COSTA OLIVEIRA E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Forma de Impetração. 
Embora ainda não regulamentado o uso de "fac-símile" para fins processuais, é admitido 
o seu uso pare habeas corpus, desde que expedido por estação oficial da ECT, com a 
firma reconhecida no original. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, preliminarmente, 
não conhecer da impetração, de acordo com o relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 05 de setembro de 1990. 
RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A Caixa Econômica Federal, filial do Ceará, por um 
dos seus procuradores impetrou Habeas Corpus em favor de seus empregados Cirdes 
Borges Macedo Filho e Eridan Coelho de Figueredo, qualificados às folhas dois, que 
estariam sendo ameaçados de prisão por ato do MM. Juiz Federal da 6ª Vara no Ceará, 
Dr. Francisco Roberto Machado, em face do descumprimento de uma ordem de 
levantamento de depósito em cruzados novos existentes em cadernetas de poupança. 
A impetração, em cópia "fac-símile", expedida em Fortaleza, fora, no entanto, autenticada 
em Cartório nesta Capital. Não constam a estação expedidora nem que a firma do 
advogado impetrante esteja reconhecida no original. 
Determinei a realização de diligências, nos termos do despacho de fls. 22. 
Informou a autoridade impetrada não haver qualquer ameaça à liberdade dos pacientes. 
A impetrante esclareceu que a conferência da cópia fora feita em Recife, por engano. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A impetração foi feita por meio de cópia 
"fac-símile", sem qualquer registro de que tenha sido transmitida por estação da ECT, que 
detém o monopólio postal, bem como não atesta o reconhecimento da firma do advogado, 
no original. 
A única autenticação existente foi feita por Cartório nesta Capital, sem os originais. 
Ideologicamente falsa, mas por erro, segundo esclareceu a CEF. 
Em casos de expedição de petições por intermédio de Telex a jurisprudência vinha 
entendendo que: 
"Processual. Recurso. Interposição por telex. 
I - A interposição de recurso por telex exige a expedição por intermédio de estação oficial 
que, no caso, é a ECT, bem como suscita atestado de reconhecimento, por tabelião, da 
firma do signatário. Precedentes. 
II - Agravo desprovido." 
(AG 55.776 - BA, Rel. Ministro Geraldo Sobral, publicado no DJ de 29.08.88 - pág. 
21.282) 
"Embargos de declaração. Recurso por telex não formalizado: Razões escritas 
intempestivas - Indeferimento. 
Não se conhece de recurso feito através de telex não autenticado quanto ao seu autor." 
(EAC 93.082 - RJ, Rel. Sr. Min. Costa Lima, publicado no DJ de 06.03.86 - pág. 2757) 
O uso de "fac-símile" para fins processuais ainda não está regulamentado. 
Admito o seu uso desde que seja expedido por estação oficial da ECT, com o 
reconhecimento da firma do signatário no original. 
Em preliminar, não conheço do habeas corpus. Mas, ainda. que não se entendesse 
assim, a ordem estaria prejudicada por não subsistir qualquer ameaça à liberdade de 
locomoção dos pacientes. 
É o meu voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 78 - PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Impetrante: DÁRIO DE LIMA MAGALHÃES 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA DA SEÇÃO JUDICIARIA DE PERNAMBUCO 
Paciente: EDNALDO FERREIRA CAVALCANTE 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Prisão preventiva. O decreto de custódia preventiva contém os 
elementos que retratam as circunstâncias essenciais da ação criminosa e satisfaz os 
requisitos do art. 315 do Código de Processo Penal. A alegação de primariedade, bons 
antecedentes e residência fixa, não justificam, por si sós, a revogação da custódia 
preventiva, desde que demonstrada a sua necessidade. 
Habeas Corpus denegado. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 78 - PE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
denegar a ordem impetrada, na . forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
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Custas, como de lei. 
Recife, 30 de agosto de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente 
FRANCISCO FALCÃO- Relator. 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O advogado Dario de Lima Magalhães impetrou 
a presente ordem de "HABEAS CORPUS liberatório em favor de EDNALDO FERREIRA 
CAVALCANTE, objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente decreta- da 
pelo MM. Juiz Plantonista da Justiça Federal, no Recife. 
Consta da iniciai que o paciente foi preso, à noite do dia 14 de agosto do corrente ano, na 
cidade de Vitória de Santo Antão pela Polícia Civil de Garanhuns, sob suspeita de haver 
participado de assaltos a Bancos em cidades do interior, e, posteriormente, no dia 23 do 
mesmo mês de agosto, entregue à Polícia Federal, a qual já tinha contra o paciente um 
decreto de prisão preventiva expedido pelo Juiz Plantonista da Justiça Federal, datado de 
um dia antes da apresentação do paciente à Polícia Federal. 
Alega o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois, à época da 
prisão não havia mandado expedido, tampouco a prisão fora realizada em flagrante. 
Argumenta, ainda, que o paciente tem residência certa, profissão definida, bons 
antecedentes, circunstâncias que justificam a concessão da ordem, com a conseqüente 
revogação do decreto de prisão preventiva. 
Solicitadas as informações de estilo, prestou-as a autoridade apontada como coatora, 
com o ofício nº 210/90 - 3ª Vara, datado de 29.08.90, junto aos autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A prisão preventiva, conforme 
informou a autoridade indicada como coatora, foi decretada com base nos elementos 
constantes da representação feita pela autoridade policial, o que, diga-se de logo, não 
invalida nem diminui a força ou o valor do despacho de custódia preventiva. Junto com o 
seu ofício, encaminhou o Juiz informante cópia .da representação e do interrogatório do 
ora paciente, perante a Polícia Federal, em cuja peça confessa seu envolvimento em 
fatos criminosos em apuração, isto é, o assalto à Agência da Caixa Econômica de São 
Bento do Una. Nessa peça está identificado como de profissão indefinida. 
Não fez o impetrante, na inicial, qualquer referência ou levantou qualquer suspeita no 
sentido de que a confissão tenha sido obtida por meios violentos. Diante disso, tal 
confissão constitui forte indício de autoria, estando a materialidade do fato devidamente 
comprovada. Tenho como de nenhuma repercussão o alegado de que, quando da prisão 
do paciente não havia nenhum mandado de prisão expedido contra o mesmo. No caso, 
esse dado não interessa. O que importa é saber que o decreto de prisão preventiva e sua 
execução são anteriores à impetração do Habeas Corpus. 
Para mim, o decreto de custódia preventiva, embora o seu teor não conste da peça 
informativa, repousa em dados que realmente apontam a necessidade da custódia 
cautelar, seja para garantir a aplicação da lei penal, seja para assegurar a regularidade da 
instrução criminal, valendo adiantar que está identificado como tendo profissão indefinida, 
a despeito da afirmação em contrário do impetrante. Seja, enfim uma medida de 
contenção a essa onda de assaltos que assola o País, porque quanto mais rápido se 
abrem as portas das cadeias aos bandidos, mais eles se encorajam para ação delituosa. 
A jurisprudência tem assentado também que a primariedade, e a existência de bons 
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antecedentes não impedem a decretação da preventiva. Tudo gira em torno da 
necessidade de decretação, aliada aos requisitos da regularidade da instrução criminal e 
garantia da aplicação da lei penal. 
Por outro lado, não há nenhum elemento de prova trazido pelo lmpetrante que se preste 
para descaracterizar a motivação do decreto de custódia preventiva. 
Com essas considerações, denego a ordem impetrada. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 956 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Rel. p/ Acórdão: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrante: RHODIA NORDESTE S/A 
Impetrado:  JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA EM PERNAMBUCO 
Advogados: DR. EDMIR REIS BOTURÃO E OUTRO (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Processo civil. Depósito em garantia do Juízo. 
I - É direito Iíquido e certo do contribuinte o de depositar a quantia correspondente ao 
crédito tributário que pretende discutir, ou está discutindo judicialmente, para o fim de 
suspender sua exigibilidade nos termos do art. 151, II, do CTN. É lesivo desse direito o 
ato da autoridade, administrativa ou judicial, que impede o exercício desse direito. 
II - Tal suspensão só se dará, no entanto, com o depósito integral da quantia exigida pelo 
fisco, independentemente de qualquer disputa. 
III - Mandado de segurança deferido. 
 
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, conceder a segurança, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 07 de fevereiro de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente 
HUGO MACHADO - Relator p/ acórdão 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: RHODIA NORDESTE S/A impetrou mandado de 
segurança preventivo contra ato do Delegado da Receita Federal em Recife, ante o douto 
Juízo da 7ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, a fim de eximir-se da exigência do 
recolhimento das contribuições para o PIS na sistemática dos Decretos-Leis nºs 2.445 e 
2.449/88, por ela tidos como inconstitucionais. 
Naquela ação mandamental obteve liminar, condicionada, entretanto, ao depósito das 
parcelas questionadas e à comprovação de ter recolhida a contribuição à alíquota de 
0,75% sobre seu faturamento. 
Segundo alega, peticionou àquele magistrado requerendo fosse reconsiderado o dito 
despacho de vez que a alíquota da mencionada contribuição, nos termos do art. 11, da 
Lei nº 7.689/88 seria de 0,35%. 
Sua Excelência, o magistrado agora impetrado, prolatou despacho indeferindo o pedido 
de reconsideração e cassando a liminar anteriormente concedida entendendo não terem 
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sido satisfeitas as condições impostas para a sua concessão e determinando fosse 
restituída à impetrante a quantia por ela depositada. 
É contra ato que agora insurge-se, via mandado de segurança, requerendo Ihe seja 
concedida liminar para que possa depositar em Juízo o valor da contribuição a ser feita 
para o PIS, calculada à base de 0,35% sobre o faturamento da empresa. 
E assim requer, sob o argumento de que a não concessão de liminar ou a sua concessão 
e imediata cassação, implicava no esvaziamento do mandado de segurança tornando-o 
inóquo. Invoca decisões do extinto egrégio Tribunal Federal de Recursos, em prol do seu 
pleito. 
Não há notícia nos autos de que da decisão inquinada tenha a impetrante interposto 
qualquer recurso previsto na lei processual. 
Vislumbrando relevante o pedido e a possibilidade de dano de difícil reparação, deferi a 
liminar requerida, mas para depósito do quantum questionado, ou seja 0,35%, incidentes 
sobre a receita operacional bruta da impetrante e não do seu faturamento. Requisitei 
informações à autoridade coatora, determinei a citação da UNIÃO e que se desse ciência 
da impetração ao Senhor Delegado da Receita Federal nesta Capital. Nas informações 
que prestou, o Dr. Ubaldo Ataíde Cavalcanti registrou preliminar de carência de ação, por 
não se prestar o mandamus como substituto do recurso próprio e salientou que, 
pretendendo a impetrante o recolhimento do PIS dentro da sistemática da Lei-
Complementar nº 07/70, não poderia efetuar o depósito com base em percentual fixado 
pela legislação contra a qual se insurge. 
A Fazenda Nacional, por sua vez, argüi preliminar de carência de ação, primeiro por não 
haver qualquer abuso ou ilegalidade a ser atacada, e depois, porquanto contra o 
indeferimento de liminar não cabe qualquer espécie de recurso. Aduz, ainda, que o que 
pretendia a impetrante era efetuar os depósitos do PIS com base em alíquota inexistente, 
posto que nenhum diploma legal previa contribuição para o PIS no percentual de 0,35% 
sobre o faturamento da empresa. Por fim, diz não caracterizados os requisitos para a 
liminar pretendida. 
Com vistas dos autos, opinou a douta Procuradoria, em preliminar, pelo não 
conhecimento do writ e, no mérito, pela sua denegação, em parecer cuja ementa agora 
leio: 
"Não conhecimento do writ quando impetrado sem a utilização (de) recurso próprio 
(Agravo de Instrumento). 
É de ser denegado o Mandado de Segurança se (o) pedido baseia-se em recolhimento 
cuja legitimidade se questiona:" 
É este o relatório. 
 
VOTO VENCIDO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se depreende dos autos, o caso é de 
mandado de segurança contra ato judicial. Pretende, na verdade, a impetrante, 
desconstituir despacho judicial que determinou a cassação da liminar que fora concedida 
mediante condição, condição esta que não cumpriu a impetrante por vislumbrá-la em 
desacordo com a Lei nº 7.689/88. 
A impetrante, no entanto, para tal fim, valeu-se da ação mandamental sem que tenha 
interposto o recurso cabível, a tempo e modo, daquela decisão que visava desconstituir. 
Isto é pressuposto basilar da impetração de writ contra decisão judicial. 
Assim, da decisão que cancelou a liminar que havia sido concedida, deveria ter a 
impetrante, antes de socorrer-se da via mandamental, ter impetrado o recurso cabível à 
espécie, in casu, o agravo de instrumento. 
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Esta Corte já vem decidindo no sentido de que não se deve tomar conhecimento de 
Mandado de Segurança contra ato judicial, se o impetrante, a tempo e modo não interpôs 
o recurso cabível, contra o ato que se visa impugnar. Como exemplo, tomo o julgamento 
do Mandado de Segurança nº 685 - PE, relatado pelo eminente Juiz ARAKEN MARIZ, 
cujo acórdão guarda a seguinte ementa: 
"Mandado de Segurança contra ato judicial. Descabimento. Ausência de pressupostos. 
I - Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial, sem que haja sido interposto, no 
tempo certo, o recurso cabível. 
II - O Mandado de Segurança não pode ser admitido para imprimir efeito suspensivo à 
apelação em Mandado de Segurança, dada a natureza executória de sua decisão. 
III - A via correta para se discutir o débito fiscal é por meio de Embargos. 
Eu mesmo comunguei com tal entendimento quando do julgamento do Mandado de 
Segurança nº 126 - SE, do qual fui relator e cujo acórdão, em sua ementa, preconiza: 
"Mandado de Segurança contra decisão judicial. 
I - A ação mandamental não se presta a atacar decisão ou despacho judicial, se existente 
recurso próprio na Lei Processual específico para tanto. 
II -Não tendo o writ sido impetrado com a finalidade de emprestar efeito suspensivo a 
agravo de instrumento, imperioso o seu não conhecimento." 
Voto, pois, pelo não conhecimento da impetração, por incabível, à míngua de 
pressupostos, revogando-se a liminar que anteriormente concedi. É como voto. 
Recife, 07 de fevereiro de 1980. 
NEREU SANTOS - Juiz Relator 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator p/acórdão): Sr. Presidente, Srs. Juizes, Drª. 
Procuradora, considero, na linguagem do eminente Juiz Dr. José Delgado, teratológico o 
despacho de um Juiz que nega, a qualquer das partes, o direito de depositar, à disposição 
do Juízo, o valor em litígio. 
Na verdade, em qualquer procedimento, seja que nome tenha, desde que se discute a 
existência, ou não, de uma dívida, é direito insofismável e indiscutível da parte contra 
quem se exige o pagamento, efetuar o depósito judicial dessa quantia. Todo e qualquer 
obstáculo que se interponha a esse direito não passa de filigrana processual, vazia de 
qualquer conteúdo, e inclusive prejudicial ao bom andamento da justiça e ao interesse das 
partes. 
Inconcebível que um Procurador da República ou um advogado de autarquia se insurja, 
como tenho em algumas oportunidades verificado, contra direito do suposto devedor de 
depositar, porquanto o depósito só traz benefício a todas as pessoas envolvidas, direta ou 
indiretamente, com o processo. Favorece o depositante porque o liberta do encargo; 
favorece o credor-exeqüente, porque garante plenamente a execução do seu direito; 
favorece o aparelhamento Judiciário, porque facilita a tramitação do processo e faz com 
que se torne dispensável um extenso processo de execução, porque a execução, afinal, 
será resolvida por um simples despacho: "converta-se em renda". 
De modo que não me parece haver a mínima razão jurídica para se denegar um pedido 
de depósito, quando alguém, contra quem se exige ou se exigirá o pagamento, quer 
depositar essa quantia. Parece-me pouco inteligente, data maxima venia, o despacho que 
indefere um pedido dessa natureza. 
No caso de que se cuida, salvo equívoco de minha parte - não sei se ouvi bem o relatório 
- há apenas um problema que merece atenção. É que a empresa, que pretende efetuar o 
depósito, está querendo fazê-lo em quantia menor do que a União Federal entende ser 
devida. 
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O meu voto é concedendo o mandado de segurança, para que a empresa deposite 
qualquer quantia que ela queira depositar, esclarecendo, todavia, que só tem o efeito de 
suspender a exigibilidade do crédito tributário o depósito integral, entendendo-se como 
integral o depósito da quantia exigida pelo fisco, independente de qualquer disputa. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, faço minhas as palavras de S. Exª, 
Dr. Hugo Machado. O tema tem sido. amplamente debatido perante esta Corte e 
acrescento, apenas para reanimar a nossa memória, o registro seguinte: 
"Embora o impetrante não haja também recorrido, em alguns casos, o mandado de 
segurança tem sido conhecido e concedido, ou porque impetrado contra decisão, que 
embora recorrível, é de natureza provisória (Revista de Jurisprudência do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, vol. 64, pág. 268) ou, mais amplamente, contra decisão 
teratológica, ou de flagrante legalidade, hipótese em que os Tribunais não aplicam nem a 
Súmula 267, nem a Súmula 268." 
Theotônio Negrão cita vários precedentes: Revista dos Tribunais, vol. 593/81, vol. 593/84, 
vol. 628, fls. 179; Jurisprudência do Tribunal de Alçada, vol. 60/204, vol. 61/138, vol. 
86/245, vol. 89/356, vol. 92/361; Boletim AS de São Paulo, vol. 1.524/49; Revista 
Brasileira de Direito Processual, vol. 51/158. Neste sentido ainda: Tribunal Federal de 
Recursos, 1ª Seção, Mandado de Segurança 105.955 - RJ, Relator Ministro Gueiros Leite, 
julgado em 27.03.85 e outras decisões que já estão assentadas pelo nosso Tribunal. 
Acresço, em meu voto, apenas este registro e acompanho o voto de S. Exª Dr. Hugo 
Machado, na parte final, para que fique a observação de que o depósito deve ser feito 
integral, a fim de que seja suspensa qualquer dificuldade fiscal, facultando à empresa 
depositar o que ela bem entender. 
Este é o meu voto, pedindo vênia ao Dr. Nereu Santos por discordar do seu douto 
entendimento. 
 
VOTO VENCIDO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Não conheço da impetração, por incabível, 
à míngua de pressupostos, revogando-se a liminar que anteriormente concedi. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Sr. Presidente, peço vênia ao eminente Relator para 
acompanhar os votos do Dr. Hugo Machado e Dr. José Delgado, lembrando que na última 
sessão deste Tribunal foi julgado o Mandado de Segurança nº 988 - PE, de que fui 
Relator, em que a situação era bem semelhante à que está agora sob apreciação. 
Inclusive, naquela oportunidade, observei que em se tratando de liminar em mandado de 
segurança não há que se exigir a interposição de agravo para o ajuizamento da 
segurança, mesmo porque não é cabível o agravo no caso concreto. 
Em se tratando de depósito judicial, penso que a posição deve ser, realmente, a mais 
liberal possível, no sentido de sempre se permitir esse depósito, com essa ressalva já 
feita pelos eminentes Juízes Hugo Machado e José Delgado, no sentido de que a 
suspensão do crédito tributário fica na dependência do depósito no seu montante integral. 
Com essas observações, peço vênia ao eminente Relator, para acompanhar os juízes 
aqui citados. 
 
DECISÃO 
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"O Tribunal, por maioria de votos, concedeu a segurança." 
Vencidos os MMMM. Juízes NEREU SANTOS (Relator), FRANCISCO FALCÃO e 
ARAKEN MARIZ. Lavrará o acórdão o MM. Juiz HUGO MACHADO. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA (MS) Nº 1.131 - PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrantes: CONSULTE ENGENHARIA LTDA. E OUTROS 
lmpetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - PE 
Advogados: DRª RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTRO (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Processual e Tributário. Depósito. 
 - O depósito, em Juízo, das quantias cuja exigência pretende o contribuinte discutir, 
nenhum prejuízo acarreta, mas, pelo contrário, somente vantagens propicia a todos os 
envolvidos, direta ou indiretamente, com o litígio. Assim, sua feitura deve ser autorizada, 
sendo irrelevante o procedimento eleito pelo contribuinte. 
II - O depósito que, nos termos do art. 151, item II, do CTN, suspende a exigibilidade do 
Crédito Tributário, é somente o integral, como tal entendido aquele da quantia exigida 
pelo Fisco, sem que se discuta, em sua determinação, a validade jurídica da exigência. 
III - Segurança concedida, em parte. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide o Plenário do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, conceder, em parte, a 
segurança, para assegurar aos impetrantes o direito de depósito, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 21 de fevereiro de 1990. 
RIDALVO COSTA - Presidente. 
HUGO MACHADO - Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: As impetrantes promoveram ação cautelar 
preparatória contra a União Federal. Pretendiam efetuar o depósito, em garantia do Juízo, 
das quantias correspondentes a correção monetária do imposto de renda, a que se 
referem os artigos 14, § 3.ó, e 15, da Lei nº 7.738, de 9 de março de 1989, posto que 
pretendem promover  ação  ordinária sustentando ser indevida tal exigência no exercício 
de 1989. 
O Dr. Juiz Federal impetrado indeferiu a inicial, tendo o pedido por juridicamente 
impossível. 
Apelaram as autoras, aqui impetrantes. 
Como a apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo, impetraram a presente 
segurança, pedindo seja admitido o depósito das quantias questionadas, relativas aos 
meses de abril a agosto de 1989. Pedem ainda seja decretada "a improcedência dos 
valores incidentes sobre as parcelas do Imposto de Renda, exigidas pela Medida 
Provisória nº 038, convertida na Lei 7.738, de 09.03.89." (fls. 06). 
Foi deferida medida liminar (fls. 37). 
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A autoridade impetrada informou (fls. 39). 
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da Impetração. (fls. 44/46). 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): As impetrantes promoveram ação cautelar 
preparatória contra a União Federal. 
Pretendiam efetuar o depósito, em garantia do Juízo, das quantias correspondentes a 
correção monetária do imposto de renda, a que se referem os artigos 14, § 3º, e 15, da 
Lei nº 7.738, de 9 de março de 1989, posto que pretendem promover ação ordinária 
sustentando ser indevida tal exigência no exercício de 1989. 
O Dr. Juiz Federal impetrado indeferiu, de plano, a inicial. 
Incursionou no mérito não apenas da ação cautelar, mas da própria ação principal a ser 
promovida pelas impetrantes, tendo o pedido por juridicamente impossível. 
A apelação das impetrantes foi recebida apenas no efeito devolutivo, pelo que ficaram 
estas impedidas de fazer o depósito das quantias cuja exigência pretendem discutir. Daí a 
presente impetração, na qual pedem Ihes seja garantido o direito de fazer o depósito em 
referência, e pedem, também, seja decretada "a improcedência dos valores incidentes 
sobre as parcelas do Imposto de Renda, exigidas pela Medida Provisória nº 038, 
convertida na Lei 7.738, de 09.03.89." (fls. 06). 
Orienta-se a jurisprudência, inclusive e especialmente a deste Egrégio Tribunal, no 
sentido do cabimento do mandado de segurança de forma ampla, contra ato judicial que 
configure, na terminologia preferida pelo eminente Juiz JOSÉ DELGADO, decisão 
teratológica, ou de flagrante ilegalidade. 
O depósito, em Juízo, das quantias cuja exigência pretende o contribuinte discutir, 
nenhum prejuízo acarreta, mas, pelo contrário, somente vantagens propicia a todos os 
envolvidos, direta ou indiretamente, com o litígio. Para o contribuinte, porque o liberta do 
constrangimento da execução e Ihe assegura o direito à certidão equivalente a negativa 
de débito (CTN, art. 206). Para o fisco, porque garante plenamente o recebimento de seu 
crédito, se considerado válido a final. Para o Juiz e serventuários da Justiça, porque 
simplifica extraordinariamente o trabalho destes, posto que um simples despacho, 
"converta-se em renda", substituirá todo o processo de execução fiscal. 
Por isto mesmo entendo, data máxima venia, que o ato pelo qual o Juiz impede que a 
parte (geralmente o contribuinte) exercite o seu direito de garantir o Juízo mediante o 
depósito, em dinheiro, do valor que está discutindo, ou pretende discutir, é uma decisão 
teratológica e de flagrante ilegalidade. 
Objetivando evitar equívocos, esclareço: O depósito que, nos termos do art. 151, item II, 
do CTN, suspende a exigibilidade do Crédito Tributário, é somente o integral, como tal 
entendido aquele da quantia exigida pelo Fisco  sem que se discuta, em sua 
determinação, a validade jurídica da exigência. 
Não se pode discutir, neste mandado de segurança, a questão de saber se é, ou não, 
devida a correção monetária do imposto de renda. Isto é questão de mérito da ação a ser 
proposta pelas impetrantes. O que se há de resolver é exclusivamente a questão 
pertinente ao direito de depositar, em garantia do Juízo, as quantias questionadas. 
Por isto defiro a segurança apenas em parte, para confirmar a medida liminar e, assim 
garantir aos impetrantes esse direito, que Ihes foi, aliás, provisoriamente assegurado com 
o deferimento de medida liminar. 
É como voto. 
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.224 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Rel. p/ Acórdão: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrante: MÁRIO AGUIAR DA BOA HORA 
Impetrado: DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIARIA OE PERNAMBUCO 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Crédito de natureza alimentícia. Prioridade constitucional. 
I - Fere direito líquido e certo ao tratamento prioritário dispensado pela Constituição aos 
créditos de natureza alimentar, a norma que determina a observância de ordem 
cronológica para a feitura de cálculos, impondo aos titulares desses créditos situação 
igual a todos os demais. 
II - 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, conceder a segurança, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 21 de março de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente 
HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: O advogado Mário Aguiar da Boa Hora, em 
causa própria, impetra mandado de segurança contra ato do Dr. Juiz Federal Diretor do 
Foro da Seção Judiciária de Pernambuco, consistente em omitir-se de determinar ao 
Setor de Cálculos a imediata realização da conta em execução de crédito de natureza 
alimentícia, para tanto invocando a regra do art. 100 da Constituição Federal. Assinala 
que a autoridade coatora baixou ordem de serviço determinando a observância de ordem 
cronológica na efetivação dos cálculos naquele setor. 
Denegada a liminar, foram prestadas as informações pelo MM. Juiz Federal da 5ª Vara, 
Dr. Francisco Cavalcanti, esclarecendo que a Ordem de Serviço nº 006/88 - DF visou 
evitar a ocorrência de pedidos no sentido de que processos fossem contados 
prioritariamente. 
Com vista, a douta Procuradoria Regional Federal, em parecer da Drª Dalva Bezerra de 
Almeida Campos, opinou pela denegação da segurança. 
É o relatório. 
 
VOTO VENCIDO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Não se reveste de ilegalidade a ordem 
emanada do Juiz Diretor do Foro no sentido de que o Setor de Cálculos, diante do 
acúmulo de serviço, obedeça a ordem cronológica de ingresso dos autos. 
A regra do art. 100, CF, que a cada dia se quer interpretar com maior elasticidade, a 
ponto de nela se enxergar um comando de "pagamento na boca do caixa", como se 
revogadas todas as normas procedimentais de execução contra a Fazenda Pública, nos 
casos de dívida alimentar, nada tem a ver com a elaboração do cálculo. 
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Ali, simplesmente, se desonera o credor da observância da ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios. 
A determinação do Juízo impetrado se fez, diante de fatores emergenciais, com o 
propósito de igualar as partes na realização dos serviços de cálculos judiciais prestados 
em comum às diversas Varas Federais da Seção Judiciária. Nenhum direito, muito menos 
Iíquido e certo, do impetrante foi atingido. 
Por essas razões, denego a segurança. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Sr. Presidente, data venia da opinião manifestada 
pelo eminente Relator, parece-me que a regra de natureza administrativa, baixada pelo 
Sr. Diretor do Foro, feriu de morte direito da parte que pretende ter o seu cálculo feito com 
prioridade. Diz princípio sapientíssimo de hermenêutica jurídica que onde existe a mesma 
razão, deve existir a mesma regra. 
Ora, a Constituição Federal abriu exceção para as hipóteses em que o pagamento 
pretendido diga respeito a uma prestação de natureza alimentar. Colocar a parte 
interessada nessa prestação de natureza alimentar na mesma fila, na mesma ordem de 
prioridade que estão colocados todos os cálculos aos quais a Seção Judiciária tem que 
providenciar, seria negar, de maneira mais absurda, a razão de ser de preceito 
constitucional que deu prioridade às prestações de natureza alimentar. 
De sorte que entendo que a norma baixada pelo Diretor do Foro fere direito líquido e 
certo, na medida em que não abriu a exceção que deveria abrir para atender o espírito da 
norma constitucional. Com estas considerações, e pedindo vênia ao eminente Relator, 
concedo a ordem. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, Srs. Juízes, de início, se se tratasse 
de outra matéria referente tão-somente à competência do Sr. Diretor do Foro de 
administrar os serviços Forenses e pôr ordem disciplinar à prática dos atos processuais, 
acompanharia S. Exª., o Sr. Juiz Relator. 
Entendo que S. Exª., Diretor do Foro, no exercício de suas atribuições, pode disciplinar a 
matéria discutida no que se refere ao ordenamento da prática dos atos processuais. 
Agora, entre o exercício dessa atribuição administrativa e o valor jurídico que mais alto se 
apresenta e que nasceu da própria Constituição Federal vejo uma distância bem 
acentuada. É certo que nenhuma regra de Direito Administrativo, mesmo quando posta 
para disciplinar, para ordenar, não tem o cunho da imodificabilidade. Entende-se que essa 
regra será aplicável dentro de um patamar de normalidade, sem ultrapassar direitos 
subjetivos, especialmente direitos valorizados pela norma constitucional. 
Estamos aqui em face de um pedido de um jurisdicionado que, por ser consciente do zelo 
que deve ter para rapidez de entrega da prestação jurisdicional, está solicitando do Poder 
Judiciário que apresse a consumação do seu processo. Vemos ainda que o pedido trata 
de dívida de natureza alimentícia já posta sem nenhuma discussão. S. Exª, Dr. Hugo de 
Brito Machado, alegou que negar esse direito é fazer tábula rasa de um princípio 
constitucional que foi destacado pela primeira vez em nossa Constituição, pela primeira 
vez em nosso ordenamento jurídico infra-constitucional. Antes, havia o destaque tão-
somente para questão de contribuições alimentícias do Código Processual Civil, em que 
permite que o Juiz, sem ouvir a parte contrária, conceda a pensão alimentícia. Mas hoje o 
conceito de natureza alimentícia está cada vez mais ampliando-se para atender as 
necessidades daqueles direitos especialmente no caso previdenciário, tão relegados pela 
autarquia que aqui está envolvida. 
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Acrescento ainda que, além de se violar esse valor jurídico aqui manifestado, está-se 
negando a celeridade da prestação jurisdicional. 
Por tais fundamentos, peço vênia a S. Exª, Dr. Lázaro Guimarães, esclarecendo mais 
uma vez que, em tese, o seu voto no campo do Direito Administrativo, está correto, mas 
está dentro de um patamar somente de relatividade, para acompanhar o voto de S. Exª, o 
Juiz Hugo Machado. 
 
ADITAMENTO AO VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator p/ Acórdão): Quero esclarecer, na mesma 
linha de considerações tecidas pelo eminente Juiz José Delgado, que considero louvável, 
sob todos os aspectos, a providência constante dessa determinação do Diretor do Foro, 
no sentido de impor uma ordem cronológica na execução dos cálculos. A ilegalidade, a 
meu ver, reside na ausência de critérios para aferição de situações excepcionais. Estou 
de pleníssimo acordo com a assertiva de que a ordem é de boa índole. 
 
APARTE 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Eminente Juiz Hugo Machado, em 
tese discordaria de qualquer maneira, com a máxima vênia, da orientação que entende 
aplicável, por extensão, aquele dispositivo constitucional. 
Mas, no caso, parece-me que a ordem no sentido de que abrisse exceção deveria emanar 
do próprio Juiz da causa. 
 
ADITAMENTO AO VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator p/ Acórdão): Peço perdão a V. Exª, mas 
acho que entender dessa maneira significaria instaurar o caos dentro da Seção Judiciária, 
porque de duas uma: ou se cumpre a determinação do Diretor do Foro ou do Juiz da 
causa. Não se poderia admitir uma duplicidade de comando para o mesmo Setor, que é o 
Setor de Cálculos. Porém, penso que o Dr. Juiz Diretor do Foro cometeu uma ilegalidade 
no momento em que estabeleceu uma regra de caráter absoluto, sem admitir as exceções 
que teriam por finalidade harmonizar essa regra moralizadora, em boa hora por ele 
adotada, com o princípio constitucional que garante prioridade ao  atendimento de 
determinadas pretensões. 
De sorte que, a meu ver, a ilegalidade reside exclusivamente nisso. Quero deixar bem 
claro que concordo com a providência. 
Acho que é elogiável. É uma providência moralizadora. Mas entendo que ela teve por fim 
evitar privilégios, isto é, atendimento prioritário por menos critérios subjetivos. Isso é uma 
coisa. Outra coisa é atendimento prioritário por critérios jurídico-constitucionais. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Sr. Presidente, entendo que, nos termos do art. 100 
da Constituição Federal, os créditos de natureza alimentícia têm preferência sobre os 
demais créditos. 
De tal modo que, embora louvável a preocupação do Diretor do Foro em estabelecer uma 
disciplina quanto à feitura de cálculos em precatórios, ou nos demais cálculos ali emitidos, 
para evitar critérios de natureza subjetiva e evitar pressões de advogados sobre o 
funcionário encarregado do Setor de Cálculos, nós não podemos. colocar numa vala 
comum os créditos de natureza alimentícia e os demais créditos, à vista da norma 
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constitucional. 
Nestes termos, e pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho os votos que me 
precederam, dos eminentes Juízes Hugo Machado e José Delgado. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Sr. Presidente, sem querer me alongar reporto-me 
ao art. 100 da Constituição, por cujo entendimento vejo quase a impossibilidade de se 
exigir, por exemplo, o precatório para o caso de prestação alimentar e simplesmente dar-
se a ele uma preferência, porque no final se somariam mil casos de alimentos e, ao dar-
se preferência nesse precatório, iria prejudicar a própria razão de ser do dispositivo do art. 
100. 
Ora, mais uma vez reporto-me ao art. 100, tal qual fez Dr. Hugo Machado, para dizer que 
se a Constituição deu toda essa preferência às prestações alimentícias, é verdade que 
embora não esteja no momento tratando-se do pagamento, mas sim de atos preparatórios 
do pagamento, que são os cálculos, criar-se obstáculos ou negar-se essa preferência que 
nasceu de um direito constitucional é tornar quase ineficaz o próprio dispositivo 
constitucional. 
Sei, pessoalmente, o problema que existe na Seção Judiciária em termos da Seção de 
Contadoria. Sei, também, o que ditou tal norma, porque foi no sentido de ajudar o tumulto, 
mas, no momento em que se nega o direito constitucional, nega-se a própria finalidade da 
administração. A administração existe principalmente para os jurisdicionados e, neste 
caso, está-se negando um direito consagrado constitucionalmente. 
Acompanho o voto do Dr. Hugo Machado, pedindo vênia ao Relator. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Sr. Presidente, não obstante o esclarecimento 
prestado pelo eminente Relator, prefiro acompanhar o espírito do disposto no art. 100 da 
Constituição Federal. Se o crédito alimentar tem preferência quanto à requisição de 
pagamento, naturalmente deve tê-la também com relação à elaboração dos cálculos da 
liquidação. 
Por isto, acompanho o voto divergente de S. Exª, o Juiz Hugo Machado. 
 
ESCLARECIMENTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Sr. Presidente, parece-me que se está 
dando, data maxima venia, um elastério que a norma do art. 100 não tem. A norma do art. 
100 simplesmente abre uma exceção: "A exceção dos créditos de natureza alimentar", 
quer dizer, os demais são executados mediante precatório encaminhado pelo Presidente 
do Tribunal ao órgão pagador. Então, a ordem do Diretor do Foro visando organizar o 
Setor de Cálculo teria que prever exceção não prevista em nenhuma lei para um tipo de 
processo em que houvesse crédito de natureza alimentar. Então, atribuir-se-ia ao chefe 
do setor de cálculo essa função de examinar onde haveria ou não crédito alimentar para 
passar aquele processo na frente dos demais. 
Queria fazer essa observação: parece-me que se está dando um elastério muito grande a 
essa norma. Inclusive, tenho visto processos em que, homologado o cálculo, o Juiz 
imediatamente manda pagar, sem determinar citação da Fazenda Pública. 
Então, parece-me que está havendo uma interpretação por demais extensiva desse 
dispositivo. 
Era esse o esclarecimento que gostaria de dar. 
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DECISÃO 

 
"O Tribunal, por maioria de votos, concedeu a segurança." 
Vencidos os MMMM. Juízes LÁZARO GUIMARÃES (Relator), NEREU SANTOS e 
ARAKEN MARIZ. Lavrara o acórdão o MM. Juiz HUGO MACHADO. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.283 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Impetrante: MARIA DO SOCORRO BENÍCIO DE CARVALHO 
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
Advogado: DR. GUSTAVO RODRIGUES FURTADO 
 
EMENTA 

Mandado de segurança. Ato do TRF. Administrativo. Aproveitamento de candidato para 
quadro de órgão diverso daquele para o qual prestou concurso. Recusa. Direito à 
nomeação imediata. Impossibilidade. Inexistência de vagas. Preterição na ordem 
classificatória. Inocorrência. Carência da segurança. 
I - Não há preterição na ordem de classificação se permanece garantida a expectativa de 
direito do candidato ser nomeado, tão logo surja vaga no Quadro de Pessoal do órgão 
para o qual prestou concurso. 
II - Ao recusar proposta de aproveitamento no Quadro do Tribunal, o candidato usou de 
prerrogativas a ele conferidas por normas editalícias, sem que tal implique no direito de 
nomeação imediata para a Seção Judiciária para a qual prestou concurso, porquanto esta 
depende da existência de vagas e da conveniência da administração. 
III - Ao colocar servidores de seu Quadro à disposição de outros órgãos, não comete o 
administrador qualquer abuso ou ilegalidade porquanto tal ato é praticado com 
fundamento na discricionaridade que a lei Ihe confere. 
IV - É de se indeferir a segurança impetrada à míngua de abuso ou ilegalidade no ato que 
se ataca. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas: 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
indeferir a segurança, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Custas na forma da lei. 
Recife, 23 de maio de 1990. 
HUGO MACHADO - Presidente 
NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de ação mandamental que impetrou 
MARIA DO SOCORRO BENÍCIO DE CARVALHO, contra ato desta egrégia Corte, 
entendendo que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público para a Seção 
Judiciária do Ceará, ferira direito líquido e certo dela impetrante. Aduz que, mediante 
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concurso público, concorrem a uma vaga de atendente judiciário, para exercer tal cargo 
junto à Justiça Federal de 1ª Instância da Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 
Diz mais, que este Tribunal, através de edital, convocou os candidatos aprovados naquele 
certame, a fim de que se manifestassem acerca de suas nomeações para a Cidade do 
Recife; garantindo, entretanto, que para aqueles que não optassem pela nomeação para 
o Tribunal, ficava assegurada a mesma classificação para fins de nomeação em 
Fortaleza. 
Não tendo atendido à convocação editalícia, sustenta a impetrante que permaneceu 
aguardando a sua nomeação para a Cidade de Fortaleza, quando então tomou 
conhecimento de que dos vinte e quatro (24) candidatos que haviam optado pela 
nomeação para o quadro do Tribunal, que tem sede em Recife, onze (11) deles exerciam 
as suas funções na Justiça Federal do Ceará," (...) ocupando as vagas dos que, 
devidamente classificados, e que confiaram na garantia contida no edital, preferiram 
aguardar suas nomeações para a cidade de Fortaleza." (Fls. 03) Pede, por fim, a 
concessão da segurança, para que seja nomeada incontinenti para o cargo para o qual se 
habilitou. Documentos juntos às fls. 05 a 09. 
Notificando, o eminente Juiz Dr. RIDALVO COSTA, então Presidente da Corte, prestou 
informações às fls. 17, com os documentos de fls. 18 usque 68, dando conta de que dos 
candidatos que manifestaram interesse em ser nomeados para este Tribunal, na 
Categoria de Atendente Judiciário, oriundos do Estado do Ceará, vinte e quatro (24) 
haviam sido nomeados, tendo vinte e dois (22) tomado posse, sendo que quatorze (14) 
deles haviam sido postos à disposição da Seção Judiciária do Ceará, contudo todos sem 
ocuparem qualquer vaga daquela Seccional porquanto integrantes do Quadro 
Permanente do Tribunal, criado pela Lei nº 7.727/89. 
Com vistas dos autos, a Drª DALVA BEZERRA DE ALMEIDA CAMPOS, Procuradoria 
Regional Federal com assento nesta Corte, emitiu parecer dando pela concessão do writ 
ao entendimento de que: 
"O procedimento usado pelo Impetrado com convocação editalícia dos candidatos para 
servirem na cidade do Recife (a Impetrante não se manifestou pois a aprovação Ihe dava 
direito a ser lotada na cidade de Fortaleza, e posterior ato que punha estes candidatos à 
disposição da Justiça Federal de 1ª Instância, alguns por tempo limitado, outros por tempo 
ilimitado como Vera Lúcia Carneiro, classificada em 61º lugar) mostra apenas o artifício 
utilizado para preterir direito Iíquido e certo da Impetrante." 
Prossegue, ainda, a digna Representante do parquet, em suas considerações: 
"Por outro lado, se estes servidores convocados para Recife e postos à disposição da 
cidade de Fortaleza para exercer a função de atendente judiciário, percebem os 
vencimentos relativos à função, houve preenchimento do cargo em preterição aos 
melhores classificados. 
Tanto, é assim que a Impetrante não foi nomeada para o cargo, e certamente o teria sido 
se outros não estivessem exercendo a função para a qual concorreu." 
E conclui o órgão Ministerial: 
"Considerando que a Impetrante possui direito líquido e certo à nomeação antes que 
outros candidatos com classificação inferior, e que o Tribunal Impetrado ao preterir a 
Impetrante praticou ato abusivo, opino pela concessão do presente mandado de 
segurança." 
Conclusos os autos, solicitei a inclusão o do feito em pauta, nos termos regimentais. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Discordo integralmente, do entendimento 
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esposado pela impetrante e que teve a adesão da douta Representante do Ministério 
Público Federal. 
Ora, em momento algum há direito líquido e certo a proteger, nem tampouco abuso ou 
ilegalidade a ser reparado mediante mandado de segurança. 
De fato, a impetrante prestou concurso para o preenchimento de vagas existentes na 
Seção Judiciária do Estado do Ceará, que tem Quadro de Pessoal próprio, criado por Lei. 
Com a criação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e como ainda não houvesse 
este realizado concurso para o preenchimento de seus cargos e, bem assim, ainda 
vigesse aquele concurso promovido para o preenchimento de cargos existentes na 
Justiça Federal de 1ª Instância, achou-se por bem de instar-se aqueles candidatos que 
nele haviam sido aprovados, acerca do seu interesse em serem nomeados para o Quadro 
desta Corte, assegurando-se, naturalmente, àqueles que assim não optassem, o direito 
de permanecerem aguardando nomeação para os Quadros das Seções Judiciárias para 
os quais prestaram concurso, a partir da existência de vagas a serem preenchidas. 
Procedimento idêntico adotaria este Tribunal acaso quaisquer órgãos da administração 
pública solicitasse o aproveitamento de candidatos promovido no âmbito da Corte, a fim 
de serem nomeados para cargos em seus respectivos Quadros. Seria o caso deste 
Tribunal consultar o candidato acerca de sua disposição de aceitar nomeação para órgão 
diferente daquele para o qual efetivamente prestara concurso. Na hipótese de aceitação, 
ocorreria a sua nomeação para o Quadro do órgão convocante e, se do contrário fosse, 
permaneceria o candidato aguardando surgimento de vaga no Quadro do Tribunal, 
respeitada, naturalmente, a mesma ordem de classificação. 
Foi, assim, o que ocorreu. A candidata não foi preterida. na ordem de classificação do 
concurso. O certo é que nenhum candidato que tenha atendido à convocação editalícia 
deste Tribunal foi nomeado para qualquer cargo do Quadro da Seção Judiciária do Ceará 
(fls. 33 a 54). 
Não procede, portanto, o argumento de que o Tribunal tenha usado de artifício para 
preterir o direito líquido e certo da impetrante, porquanto o direito à nomeação sequer 
existe. O que existe, sim, é uma expectativa de direito no que tange à sua nomeação para 
o Quadro da Justiça Federal de 1ª Instância, sediada em Fortaleza, no Estado do Ceará, 
e desde que ocorram vagas. 
É verdade que Ihe foi dada a oportunidade de ser nomeada para Quadro de Órgão 
diverso daquele para o qual prestou concurso, qual seja o do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, com sede em Recife, sendo esta recusada pela impetrante, que preferiu 
permanecer na expectativa do surgimento de vagas no Quadro da Seção Judiciária do 
Ceará. 
O fato de quatorze funcionários do Quadro Permanente desta Corte encontrarem-se à 
disposição daquela Seção Judiciária do Ceará, decorreu de pura conveniência de serviço 
da administração pública, sem que tal tenha importado em preterição do direito de quem 
quer que seja. 
A impetrante equivoca-se quando sustenta que os funcionários que atenderam à 
convocação editalícia, na verdade estariam ocupando as vagas destinadas à Justiça 
Federal de Fortaleza. Na verdade os candidatos - repito - foram nomeados, todos para o 
Quadro desta Corte e não para o Quadro da Seção Judiciária de Fortaleza, até porque 
inexistem, no momento, como inexistiam na data do edital, vagas destinadas ao 
preenchimento por habilitação em concurso público naquela Seccional. É lógico que se as 
vagas suscitadas existissem, não teria a Corte convocado os aprovados para o Quadro de 
Pessoal do Tribunal, porque seriam aproveitados nas Seções Judiciárias respectivas, 
onde prestaram concurso. 
Se entretanto a Corte decidiu designar servidores de seu Quadro Permanente para 
prestarem serviço em outros órgãos, como por exemplo nas Seções Judiciárias dos 
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Estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, por outro lado, também acolheu 
servidores pertencentes a outros órgãos, a exemplo do Superior Tribunal de Justiça, do 
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, do Tribunal Regional do Trabalho, todos na 
qualidade de requisitados e que podem retornar às suas repartições de origem a qualquer 
tempo, bastando que o interesse da administração assim exija. 
O direito concede à Administração o chamado poder discricionário para a prática 
daqueles atos que entenda convenientes e oportunos, levando em conta o seu conteúdo. 
Todos os funcionários desta Corte que ora se encontram à disposição da Seção Judiciária 
do Estado do Ceará estão passíveis de retorno imediato para a sede deste Tribunal, 
desde que assim o exija a conveniência administrativa. 
Irrelevante a observação de que alguns daqueles servidores teriam sido postos à 
disposição com limite de prazo e outros não, porquanto todos os atos de remanejamento 
de servidores são revogáveis a qualquer tempo, tenham ou não estabelecido o 
mencionado limite. 
Não procede, por outro lado, as alegações de que teria havido preterição dos melhores 
classificados com a nomeação dos candidatos convocados porquanto todos os 
candidatos aprovados foram convocados, tendo sido nomeados aqueles que assim 
optaram por fazer parte de Quadro de órgão outro que não aquele para o qual 
submeteram-se a concurso. 
Equivocado, com efeito, o parecer da ilustrada Procuradora Drª DALVA CAMPOS quando 
afirma que "tanto é assim que a Impetrante não foi nomeada para o cargo, e certamente o 
teria sido se outros não estivessem exercendo a função para a qual concorre". 
O certo é que a Impetrante não foi ainda nomeada para o cargo para o qual concorreu, 
em virtude da não existência de vagas no Quadro da Seção Judiciária do Estado do 
Ceará. Aliás, também não tinha sido nomeada quando da convocação editalícia porque 
essas vagas também inexistiam naquela época. Não é a existência de outros funcionários 
que portem o cargo de atendente judiciário que irá possibilitar a nomeação da Impetrante 
para a Seção Judiciária Cearense, mas sim a existência de vagas em seu Quadro - sejam 
decorrentes de morte, aposentadoria, ou mesmo criação em virtude de lei - e que sejam 
destinadas a preenchimento por concurso público. 
Assim, por entender que não houve preterição do direito Iíquido e certo da impetrante, 
que continua classificada para eventual nomeação para cargo porventura vago na Seção 
Judiciária do Ceará e, ainda que não houve qualquer abuso ou ilegalidade em ato 
praticado com fundamento na discricionariedade que a lei confere ao administrador, julgo 
a Impetrante carecedora da segurança pleiteada. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.464 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Impetrante: FENIX FACTORING LTDA. 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA 
Advogados: DRª MARA REGINA SIQUEIRA DE SOUZA E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Mandado de Segurança. 
Inobstante não se poder ter na ação de mandado de segurança, um substitutivo 
processual para recursos que têm procedimento próprio e específico. Inexiste qualquer 
ilegalidade na decisão judicial que, atendendo aos ditames processuais, recebeu, tão-só 
no efeito devolutivo, apelação apresentada à sentença que julgou improcedente a ação 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

cautelar. Concede-se, no entanto, a segurança, exclusivamente, para a não conversão 
em renda da União até o trânsito em julgado da sentença da ação principal, dos depósitos 
levados a efeito, naquela cautelar. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
conceder a segurança, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 20 de junho de 1990. 
ARAKEN MARIZ - Presidente 
PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: FENIX FACTORING LTDA., pessoa jurídica, 
propôs ação de mandado de segurança contra ato do MM JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA - 
PE que, em sentença proferida em medida cautelar que teve liminar deferida, concluiu por 
julgar improcedente o pedido, cassando a liminar. Objetiva, liminarmente, que seja dado 
efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto e que seja decretada a 
improcedência da exigência contida na Lei 7.68989, face a sua inconstitucionalidade em 
relação a Contribuição Social. 
Argúi em sua inicial que considera inconstitucional a exigência de 8% a título de 
Contribuição Social, sobre o resultado operacional positivo da declaração de rendas do 
exercício/89, conforme estabelecido na Lei 7.689/88, o que vem a afrontar o § 6º do art. 
195 da CF (pressupõe existência de lei válida e decurso da vacatio legis de 90 dias). Para 
garantir seu direito e presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, propôs medida 
cautelar preparatória, que teve despacho liminar favorável ao depósito das primeiras 6 
cotas mas, por ocasião do seu julgamento, o MM Juiz julgou improcedente o pedido, 
cassando a liminar. Ocorre que tal decisão vem ferir seu direito líquido e certo, pois os 
depósitos serão convertidos em renda da União, face ao efeito tão-só devolutivo da 
apelação apresentada. E é entendimento do TFR - 5ª Região que as medidas cautelares 
geram efeitos até o julgamento definitivo da ação principal (AG 211 - PE - Relator Juiz 
Hugo Machado). O art. 151, II CTN vem em apoio ao entendimento do impetrante, pois dá 
opção ao depósito judicial, com levantamento posterior através de alvará, sem que seja 
necessário, ao depois, a repetição do indébito. 
Alega também a inconstitucionalidade da Lei 7.689/89 que criou a Contribuição para fins 
de Seguridade Social, posto que já existe legislação ordinária disciplinadora da 
Contribuição Social (Lei 6.439/77), instituída na vigência da CF anterior e, vigente ainda, 
por não contrariar a nova Constituição. E o art. 59 dos ATCT prevê a organização desta 
contribuição social já existente. O art. 195 da CF estabelece as formas direta (carreada 
dos contribuintes) e indireta (proveniente de recursos da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios) A o art. 6º da questionada Lei 7689/88 consagrou a forma indireta, como se 
imposto fosse, com observância das normas aplicáveis ao Imposto de Renda, 
comprovando-se assim que, de fato, foi criado um imposto vinculado à sua destinação - 
custeio da seguridade social, fato este vetado pelo art. 167, IV da CF. Ademais, o § 4º do 
art. 195 c/c inciso I do art. 154 não deixa dúvidas que a instituição de contribuição social 
somente será feita por lei complementar, não podendo ter fato gerador nem base de 
cálculo idêntico a outros impostos já previstos. Por fim, a Lei 7.689/88, publicada em 
16.12.88, só poderia surtir efeito a partir de 16.03.89, mas em seu art. 8º estabelece que a 
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contribuição será devida a partir do resultado do balanço de 31.12.88. Em suas 
informações, o MM Juiz impetrado esclarece que julgou improcedente a cautelar por 
entender inexistente o periculum in mora, cassando a liminar que autorizava os depósitos. 
Informa também que prolatou sentença nos autos principais, julgando improcedente a 
ação. 
O parecer do Ministério Público opinou pelo não conhecimento do mandamus, tendo em 
vista os preceituados no art. 5º da Lei 1533/51, que veta concessão de mandado de 
segurança a despacho ou decisão judicial de que caiba recurso e no art. 1º, posto que o 
impetrante carece de direito líquido e certo e, em momento algum, comprovou a 
ilegalidade da decisão judicial ou a existência de dano irreparável. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Na hipótese presente, pretende a 
impetrante que se Ihe dê a segurança para que se empreste efeito suspensivo à apelação 
por ela interposta à sentença prolatada em uma medida cautelar por ela ajuizada perante 
o Juízo da 4ª Vara Federal - PE e que, julgada improcedente, teve a liminar cassada, 
oportunidade em que, por aquele Juízo, determinou-se a conversão do depósito efetuado 
em renda da Fazenda Nacional. 
Naquela cautelar, a ora impetrante objetivava, em termos preparatórios, efetivar depósitos 
relativos à declaração de seus rendimentos do ano de 1989, sem a incidência da Lei 
7.689/88. 
É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que inadmite o mandado de 
segurança como substitutivo de recurso nominado ou próprio. 
Por outro lado, em tese, não há como se ver ilegalidade alguma, em despacho que, 
dentro dos ditames processuais recebe, tão-só no efeito devolutivo, a apelação de 
sentença que julgou Medida Cautelar. 
Este Tribunal, no entanto, já concedeu mandado de segurança em caso similar para o 
efeito exclusivo de que os depósitos levados a efeito na Cautelar já julgada improcedente, 
em 1º grau, e convertido sem renda para com a União, até o trânsito em julgado da ação 
principal, continuem tão-só como depósito, sem sua conversão em renda para a União. 
Sendo expressamente, nesta ação, deduzido pedido neste sentido, concedo pois a 
segurança, tão-só para que os depósitos levados a efeito pela impetrante, na Medida 
Cautelar 89.01971-6 ajuizada perante a 2ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco, não 
sejam convertidos em renda da União, continuando como depósito até o trânsito em 
julgado da sentença da ação principal. 
É o meu voto. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 173 - SE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Recorrente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER 
Recorrido: AILTON CORREIA DE ARAÚJO 
Advogados: DRS . ADALBERTO OLIVEIRA E OUTRO (RECTE.)  

DIVANILTON VIANA PORTELA E OUTRO (RECDO.) 
 
EMENTA 

Trabalhista. Inquérito judicial para apuração de falta grave. 
Medida de proteção ao empregado celetista, detentor de estabilidade. 
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Ajuizamento contra empregado optante pelo FGTS, desde a admissão no emprego, não 
ocupante de outra função estabilitária: CIPA ou representação sindical. 
Carência de ação. 
Extinção do processo sem exame do mérito. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da. 5ª Região, por unanimidade, 
preliminarmente, declarar a extinção do processo, sem exame do mérito, por carência de 
ação, na forma do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 31 de maio de 1990. 
RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O DNER ajuizou o presente inquérito judicial contra 
o seu empregado celetista, Ailton Correia de Araújo, que, no exercício de suas funções de 
Patrulheiro Rodoviário, cometera faltas graves capituladas no art. 482, letras, "a" e "j" da 
CLT, ao exigir a importância de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), para liberar um ônibus, 
além de haver sacado a sua arma contra um dos passageiros daquele veículo. 
Concluída a instrução, o MM. Juiz Federal Antônio Ezequiel da Silva, em exercício na 2ª 
Vara de Sergipe, julgara improcedente o pedido, por insuficiência probatória, com base no 
seguinte pronunciamento do MPF: se, de um lado, o requerido não demonstrou sua 
inocência, o outro, o requerente, não comprovou suas alegações" - fls. 234/242. 
Alinha o recorrente os seguintes fundamentos: 
a) cerceamento de defesa, por Ihe haver sido negado o direito de juntar documentos que 
comprometiam os antecedentes do requerido; 
b) desigualdade de tratamento das partes, ao aproveitar, apenas, parte da prova 
documental, devendo, pois, ser reaberta a instrução; 
c) caracterização da desídia, por não cumprimento da prestação fiel do trabalho, já tendo 
o requerido tido 120 faltas injustificadas, 73 dias de suspensão e 332 dias de licença 
médica; 
d) confissão expressa do requerido quanto a sua opção pelo FGTS, não gozando de 
estabilidade, devendo, pois, em última hipótese ser autorizada a dispensa com a 
Iiberação do FGTS, ou reconhecida a culpa recíproca, ensejadora do rompimento do 
vínculo - art. 484 da CLT. 
Na resposta ao recurso, o requerido limitou-se a requerer a manutenção da sentença - fls. 
261/263. O Ministério Público Federal opinou, preliminarmente, pela carência de ação, e, 
no mérito, pelo provimento do recurso, por estar comprovada a desídia, havendo prova da 
irresponsabilidade do requerido - fls. 267/270. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O Inquérito Judicial para apuração de falta 
grave é ação instituída para proteção do empregado celetista, detentor da estabilidade, 
seja ela decorrente do tempo (10 anos), que a nova Constituição desprestigiou, 
valorizando a indenização - art. 7º, inc. I, seja decorrente de representação sindical, do 
estado de gestação ou do exercício de membro de Comissão Interna de Prevenção de 
Acidente. O art. 853 da CLT é claro ao preceituar: "Para a instauração de inquérito para 
apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade". 
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Ora, o requerido é optante, desde a sua admissão, pelo sistema do Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço, conforme documento de fls. 253 (extrato do Banco do Brasil), anexado 
pelo recorrente e não impugnado pelo recorrido. Admito-o como verdadeiro para o fim a 
que destina. Demais disto, há a afirmação do; próprio reclamante na petição de fls. 88. 
Nestas circunstâncias acolho a preliminar, adotando a mesma fundamentação ministerial - 
fls. 268: 
"6. Inicialmente, é de se examinar se o inquérito era cabível na espécie. 
7. O inquérito é processo trabalhista que visa apurar falta grave cometida por empregado 
acobertado pela estabilidade (arts. 492 e ss. c/c 853 e ss. da CLT). 
8. O requisito básico para que ocorra o ajuizamento do inquérito, é que o mesmo seja 
intentado em desfavor do empregado estável, e ao que indicam as provas dos autos o 
requerido não era estável. 
9. As afirmações do requerido-recorrido às fls. 88, dos autos, o dão conta de optante pelo 
FGTS, o documento de fls. 253, dá o requerido como optante pelo FGTS, e afirma que a 
opção foi feita na data de seu ingresso no requerente-recorrente, o que atesta de forma 
inequívoca a condição de optante não estável do requerido. 
10. Desse modo, não poderia haver inquérito, eis que não satisfeito o requisito básico 
para sua perfectibilização. 
11. Sendo assim, a r. sentença deve ser reformada para que julgue o Requerente 
carecedor de ação, nos termos do art. 267, VI do CPC, condenando o requerente nas 
cominações de estilo." 
Isto posto: 
Declaro a extinção do  processo, sem exame do mérito. 
A autarquia requerente é isenta de custas e não há honorários advocatícios na espécie. 
É o meu voto. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 454 - PB 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Recorrente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER 
Recorrido: RICARDO BANDEIRA DA SILVA 
Advogados: DRS. RICARDO SELVA (RECTE.) E  

JUNKO TANAKA (RECDO.) 
 
EMENTA 

Trabalhista. Patrulheiro rodoviário. Intervalo para refeição com permanência no posto de 
policiamento. Regime de escala de plantão. Servidor que percebe gratificação por 
operações especiais. Inacumulabilidade com gratificação por horas extras. Recurso 
provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas que integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 26 de junho de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente 
LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES. A sentença recorrida assim está ementada: 
"EMENTA: Reclamação trabalhista. Patrulheiros rodoviários federais. Prescrição. Horas 
extras. Qüinqüênios. Dobra de títulos. 
Em direito do trabalho, as prestações sucessivas prescrevem, tão-somente, com relação 
às parcelas anteriores ao biênio do ajuizamento da ação. 
A percepção da Gratificação por Operações Especiais, estendida aos Patrulheiros 
Rodoviários pelo Decreto-lei nº 1.711/81, não elide o direito a horas extras, quando 
comprovadas, vez que, distintos são os motivos geradores. 
A relação de emprego com o serviço público regido pela CLT, nada obstante se submeter 
a um complexo de normas trabalhistas e administrativas, preponderando sempre o 
interesse público, não pode deixar de obedecer a princípios basilares do Direito do 
TrabaIho, aí albergada a obrigação de pagamento de horas extras, além da jornada 
prevista em lei e no contrato. 
Inexistência de direito de percepção a qüinqüênios por servidor celetista, face a falta de 
autorização legaI para esse fim. 
Indevido pagamento em dobro das parcelas cobradas, por não se tratar de hipótese de 
rescisão Contratual, como prevista no art. 467, da CLT. 
Procedência, em parte, da Reclamatória." 
Recorre o DNER, invocando jurisprudência do antigo TFR quanto a não cumulação das 
gratificações de operações especiais e de horas extras. 
Com contra-razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos . 
O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da reclamatória. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O recorrido, patrulheiro rodoviário, 
percebia gratificação .por operações especiais, para se submeter ao regime de escala de 
plantão. 
Á realização do serviço nos postos de patrulhamento, nas estradas federais, é inerente às 
funções da Polícia Rodoviária. 
Os intervalos para refeição não podiam, portanto, implicar em deslocamento para 
residência do servidor. Isso não importa em se os considerar como de efetivo trabalho, 
porquanto há o descanso, dentro das limitações decorrentes da atividade policial. 
Esta Turma, em caso semelhante, decidiu: 
"Reclamação trabalhista. Patrulheiro rodoviário. Horas extras. Não se consideram como 
tais as horas reservadas para refeição, ainda que servida ou tomada no local de trabalho. 
Inacumulabilidade da percepção da gratificação por operações especiais com o 
pagamento de horas extras. Inexistência do direito à percepção de qüinqüênios da parte 
do celetista. Recurso provido." (RO 017 - PB, Rel. Juiz Petrucio Ferreira, DPJ 20.03.90, 
No mesmo sentido, vinha decidindo o antigo Tribunal Federal de Recursos, como 
demonstra o parecer da douta Procuradoria Regional Federal. 
No mesmo sentido, vinha decidindo o antigo Tribunal Federal de Recursos, como 
demonstra o parecer da douta Procuradoria Regional Federal. 
Por essas razões, dou provimento ao recurso, para julgar Improcedente a reclamatória. O 
vencido suportará as custas processuais. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 531 - AL 
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Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Recorrentes: PAULO JORGE ROSSITER DA SILVEIRA E OUTROS 
Recorrido: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNClA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INAMPS 
Advogados: DRS. WASHINGTON VELOSO DE MELO E OUTROS (RECTE.) E  

JOSAFÁ PÚBLICO DA PAIXÃO NETO E OUTROS (RECDO.) 
 
EMENTA 

Trabalhista. Odontólogos. Relação empregatícia. Credenciamento. Previdência Social. 
1 - O credenciamento para prestação de serviços a órgão público se caracteriza por 
trabalho de natureza eventual, temporário e executado por profissionais ou firmas de 
notória especialização (art. 126, § 2º, "d", do D. L. 200/67). 
2 - O odontólogo que presta serviços profissionais ao INAMPS, com percepção de salário 
mensal mais ou menos fixo, subordinado a horário e fiscalização hierárquica, de modo 
que tudo se desenvolve em seu consultório e sob o rótulo de credenciamento, por quase 
dez anos, há que ser considerado como empregado da referida autoridade. 
3 - O princípio da primazia da realidade está presente nas relações de trabalho, dando 
ênfase aos fatos, com destaque para a continuidade e a subordinação. 
4 - Provada a relação de emprego, nos termos do artigo 3º da CLT, cabe ao empregador 
satisfazer as parcelas reclamadas pelo empregado, desde que estejam de acordo com as 
regras da legislação trabalhista. 
5 - Procedência parcial do recurso. Prescrição invocada e reconhecida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as supra-identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório, voto do relator e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 14 de agosto de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente  e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: PAULO JORGE ROSSITER DA SILVEIRA E 
OUTROS propuseram Reclamação Trabalhista contra o INSTITUTO NACIONAL DE 
ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. Alegam que mantêm com esta 
entidade contrato de credenciamento, mas entendem existir vínculo empregatício. Pedem 
seja reconhecido tal vínculo, bem como as respectivas repercussões, tais como a 
estabilidade, 13º salário, horas extras, adicional de insalubridade (após realização de 
perícia), anotações na CTPS, férias, repousos semanais e feriados, etc. 
A autarquia reclamada contestou a ação. Alega a prescrição bienal de parte das verbas 
pleiteadas. Afirma que inexiste vínculo empregatício por não se encontrarem presentes os 
requisitos legais caracterizadores da relação de emprego. Diz ser o horário de trabalho 
fixado ao livre alvitre do credenciado, não sendo pago salário, mas uma importância 
proporcional aos serviços prestados. Os depoimentos pessoais dos reclamantes nada 
acrescentam aos elementos expostos na inicial. Propostas de conciliação rejeitadas. 
Razões finais apresentadas. O MM. Juiz singular, verificando ser o credenciamento um 
contrato semelhante ao da empreitada, sendo devida uma remuneração ao credenciado, 
não somente pelos seus serviços, mas pela matéria-prima e técnica empregados, 
inexistindo subordinação jurídica, julgou improcedente a reclamatória. Não reconhecido o 
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vínculo, restaram prejudicados os demais pedidos. 
Os reclamantes juntam vasta jurisprudência e repetem os argumentos expressos na peça 
inicial. Contra-razões apresentadas. 
Parecer do Ministério Público Federal pelo improvimento do recurso ordinário. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Início por destacar da sentença as 
afirmações postas a respeito dos fatos apurados no curso da lide: 
"Toda a matéria de fato é incontroversa. A prova dos autos é exuberante no sentido de 
serem todos os reclamantes credenciados pelo reclamado para procederem ao 
atendimento odontológico dos segurados do segundo, em horário pré-determinado e 
mediante o pagamento de remuneração que varia em face do número de atendimentos. 
Este, embora teoricamente sujeito a variações decorrentes da demanda de segurados, 
pela prova produzida, costuma ser uniforme, raramente deixando de atingir os limites 
máximos fixados pelo reclamado. 
Durante o horário de atendimento, os reclamantes se obrigam a prestar seus serviços 
com exclusividade (ou preferencialmente) aos segurados do reclamado e se não o fazem, 
ou o fazem irregularmente, sujeitam-se ao poder disciplinar do reclamado. Incontroverso, 
outrossim, o controle que o reclamado exerce sobre as atividades dos reclamantes, 
segundo estes, mediante visitas periódicas, segundo aquele, através de apuração das 
denúncias ou solicitações dos segurados. 
Por outro lado, os serviços prestados pelos reclamantes ao reclamado são de natureza 
contínua, não eventual, visto que perduram, mês a mês, dia a dia, há mais de uma 
década. Consoante se verifica dos períodos supra, restariam configurados todos os 
elementos integrantes do contrato de trabalho, estrito senso, quais sejam: serviço 
prestado por pessoa física, mediante remuneração, de natureza não eventual, em horário 
pré-fixado, sujeito ao controle, fiscalização e poder disciplinar do contratante, ou, uma 
expressão, com subordinação jurídica. 
Contra este entendimento, há dois argumentos manifestados pelo reclamado, cuja base 
fática também resultou provada. O serviço é prestado pelos reclamantes em seus 
consultórios particulares, com equipamentos e materiais particulares e seus horários de 
trabalho, se bem que pré-fixados, o são pelos próprios reclamantes. 
A remuneração dos serviços realizados pelos reclamantes compreende não somente o 
trabalho desenvolvido, mas também as despesas do uso das instalações (consultório), 
equipamentos e material despendido nas consultas. Haveria, portanto, um contrato fim 
(que melhor se aproximaria do de empreitada) e não um contrato meio, como é a relação 
empregatícia. 
Tanto que, não havendo atendimento, por qualquer razão, não haverá remuneração." 
Após tais registros, o ilustre Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido, 
entendendo que a relação desenvolvida entre partes não ultrapassou ao ajuste 
denominado de credenciamento. 
Divirjo da conclusão destacada, por entender que não se compatibiliza com o que ficou 
apurado na instrução e que, inicialmente, o douto julgador monocrático reconheceu como 
incontroverso, que é a presença dos elementos caracterizadores de uma relação 
empregatícia. 
Na espécie em julgamento, o próprio Juiz de primeiro grau reconheceu que '"consoante 
se verifica dos períodos supra, restariam configurados todos os elementos integrantes do 
contrato de trabalho, estrito senso, quais sejam: serviço prestado por pessoa física, 
mediante remuneração, de natureza não eventual, em horário pré-fixado sujeito ao 
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controle, fiscalização e poder disciplinar do contratante, ou, uma expressão, com 
subordinação jurídica". 
Ora, se a prova conduziu a tais conclusões, não há como se deixar de reconhecer a 
existência de vínculo empregatício, tendo-se. em conseqüência, como procedente o 
pedido. 
A tese do ilustre Juiz sentenciante teria agasalho se, entre partes, tivesse havido um 
credenciamento para prestação de serviços de natureza eventual. Não foi assim que 
aconteceu com os reclamantes. Não são profissionais de notória especialização (um dos 
elementos formadores do credenciamento). Não exercem serviços de caráter temporário 
e nem a colaboração prestada é de natureza eventual. Atuam como se empregados 
fossem e assim devem ser reconhecidos. 
Atente-se que o credenciamento se caracteriza por ser de natureza eventual os serviços 
prestados; onde a temporariedade se faz presente. Abarca, portanto, a concepção de um 
contrato que, de vez em quando, faz-se necessário, para atender um serviço temporário, 
conforme permite o art. 1266, § 2º, "d", do D.L. nº 200/67, que também, exige 
profissionais ou firmas de notória especialização. 
A jurisprudência, ao apreciar situação como a que agora está sendo julgada, manifesta-se 
do seguinte modo: 
"'Dentista credenciado do INPS. Se recebe remuneração mensal, obedecendo a horário e 
com subordinação hierárquica, há de ser tido como empregado da autarquia mesmo que 
atenda em consultório particular." (Min. Armando Rollemberg, RO nº 817 - MG, DJU 
10.06.74, p. 3995). 
"'Trabalho - Credenciamento de Médico pela Previdência Social - Questionamento de 
relação empregatícia superveniente. Outras peculiaridades do caso. 
1. É empregado aquele que presta serviços de natureza não eventual, sob subordinação 
e mediante salário. 2. Negativa de reconhecimento, pelo empregador, da relação 
empregatícia, embora declarada por sentença trânsita em julgado. 3. Inexistência de ato 
rescisório do contrato de trabalho pelo empregado. 4. Conseqüente disponibilidade do 
empregado, ex vi do art. 4º, da CLT, sem ser estável. 5. Direito à percepção de salários 
vencidos e vincendos, cf. se incluem no pedido. 6. Inaplicabilidade à espécie do art. 177, 
§ 2º da CF/67. 7. Recurso provido em parte e reforma da sentença." (Min. Evandro 
Gueiros Leite, RO 3.216 - RS, DJU 28.06.84, EJTFR nº 60/55). 
"Trabalhista - Odontólogo contratado pelo INAMPS como credenciado - vínculo 
empregatício - reconhecimento. 
O odontólogo que presta seus serviços  profissionais ao INAMPS, com percepção de 
salário mensal fixo, sujeição a horário e subordinação hierárquica, ainda que tenha o 
rótulo de "credenciado", há que ser tido como empregado da Autarquia. 
Assim, provada a relação de emprego nos termos do artigo 3º da CLT, cabe ao 
empregado satisfazer as parcelas reclamadas pelo empregado que estiverem de acordo 
com a legislação obreira. 
Recurso desprovido." (Recurso Ordinário nº 5.940 - MG - 3ª Turma - TFR - Unânime - 
Relator Min. FLAQUER SCARTEZZINI - julgamento em 20.05.86). 
"O exercício de atividades de cirurgião-dentista em seu próprio consultório e em horário 
fixo, atendendo aos interesses de entidade de direito público, não descaracteriza o 
vínculo empregatício pautado por escrito." (Parecer da Douta PRT - 7ª Região - fls. 84/85 
- dos autos)  
Recursos ex officio e voluntário conhecidos, porém, improvidos. (Ac. unânime - TRT - 7ª 
Região - Proc. RO 1.124/84 - Relator Juiz João Nazareth Pereira Cardoso - DJ de 
11.01.85 - in Dicionário de Decisões Trabalhistas  - B. Calheiros Bonfim e Silvério dos 
Santos - 20ª Edição - pág. 612). 
"Odontólogo - Relação de emprego - Vínculo empregatício. 
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Ementa - Prestação de serviços profissionais de odontólogo em consultório próprio, mas 
com horário e número de atendimentos determinados pelo Instituto e percepção de salário 
mensal fixo, configura relação de emprego. 
Precedentes do TFR. 
Sentença confirmada." (RO 3.726 - MG - Relator Min. CARLOS MADEIRA - 4ª Turma - 
Unânime - DJ de 22.08.79). 
Reconhecido o vínculo empregatício, há de se deferir aos reclamantes o pagamento das 
parcelas reclamadas, haja vista que a autarquia reclamada limitou-se, a respeito, a 
invocar, tão-somente, a prescrição bienal, o que deve ser reconhecido. 
Dou, assim, parcial provimento ao recurso, para ter como procedente, em parte, o pedido, 
por determinar a incidência da prescrição bienal sobre as parcelas reclamadas, 
remanescendo as não atingidas por essa forma extintiva de direito, por se tratar de 
prestações sucessivas. 
É como voto. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 534 - CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Recorrente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER 
Recorrido: RAIMUNDO DE SOUSA LESSA FILHO 
Advogados: DRS. RAIMUNDO PEREIRA DE VASCONCELOS E OUTRO (RECTE.) E  

WALMIR MAGALHÃES JÚNIOR (RECDO.) 
 
EMENTA 

Trabalhista. Desvio de função. 
1 - Em regra, após a extensão do Plano de Classificação de Cargos do pessoal celetista 
não há nenhum direito a beneficiar o empregado que exerce as suas atividades, em órgão 
público, de forma desviada de suas funções. 
2 - Aplicação, contudo, da interpretação jurisprudencial atenuada firmada sobre o assunto 
(Súmula nº 223, do TFR) que manda pagar, apenas, as diferença: de salários enquanto 
durar o desvio funcional, mesmo que o empregador possui quadro de pessoal organizado 
em carreira. 
3 - Decisão, contudo, que não gera direito ao empregado de permanecer em desvio de 
função, pelo que o órgão empregador deve, imediatamente, regularizar a prestação dos 
serviços. 
4 - Recurso parcialmente provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que figuram como partes as acima 
indigitadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
parcial provimento ao Recurso, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas anexas, que ficam fazendo parte integrante da presente decisão. 
Custas, como de lei. 
Recife, 14 de agosto de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: RAIMUNDO DE SOUSA LESSA FILHO ingressou 
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com Reclamação Trabalhista contra o DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE 
RODAGEM - DNER. 
Afirma ter sido aprovado em concurso público para a função de Patrulheiro Rodoviário 
Federal. Tendo concluído o curso de Odontologia, passou a estagiar como tal, na 
Cooperativa dos Rodoviários Ltda. Atendendo às necessidades da 3ª DRF do DNER, 
iniciou a prestação de serviços como dentista, deixando de receber a gratificação de 
Operações Especiais, devida aos patrulheiros rodoviários. 
Esclarece que o desvio de função deveu-se à carência de profissionais na entidade. 
Afirma ter sido aprovado no Concurso para Ascensão Funcional para o cargo de 
odontólogo e que o ocupante da única vaga existente se aposentou. Deseja ser aproveita- 
do como tal, recebendo as diferenças atrasadas. 
O DNER argumenta ser impossível o atendimento do pleito do reclamante, pois, os 
ocupantes da função pretendida são estatutários, enquanto o postulante é celetista. Por 
outro lado, o concurso de ascensão funcional realizado em todo território nacional, 
permite ao DNER a nomeação dos classificados para qualquer região, conforme o 
surgimento de vaga. E que esta não surgiu. 
As testemunhas ratificam as alegações expostas na peça inicial. Proposta a conciliação, 
não foi aceita. O MM. Juiz monocrático reconheceu o desvio funcional. Condenou o 
reclamado a pagar as diferenças nos termos da Súmula nº 223 - TFR. Recusou-se, 
entretanto, a enquadrar o servidor na categoria de Odontólogo, por entender não provada 
a existência da vaga argüida. Julgou, pois, parcialmente procedente a reclamatória. 
O reclamante requer a instauração da execução provisória. 
O reclamado agravou de instrumento do despacho que negou a juntada da petição de 
recurso ordinário. Transitou em julgado a decisão em 10.10.86. O reclamante requer a 
execução da parte líquida da sentença e a liquidação da sua parte ilíquida. O DNER 
requer a fixação de caução à execução. Pedido indeferido por não se tratar de execução 
provisória. 
O reclamado apresentou cálculos, impugnados pelo reclamante, que requer a 
incorporação das gratificações específicas dos odontólogos do DNER. O DNER se opõe a 
isso, alegando o caráter pessoal inerente às gratificações. O MM . Juiz singular acolheu o 
pedido, com fulcro no art. 457, § 1º, da CLT. 
Cálculos de liquidação efetuados pela Contadoria e homologados pelo Juízo. 
Determinada a expedição de Precatório. Agravo de Instrumento interposto pelo DNER 
provido, determinando o recebimento do recurso, embora as razões tenham sido 
apresentadas isoladamente. 
Em seu apelo, o reclamado limita-se a argüir que a designação do reclamante como 
odontólogo visou a beneficiar o profissional, que assim disporia de um expediente para 
atender em seu consultório, se desenvolvendo profissionalmente. Recurso recebido no 
efeito devolutivo. Suspensa, ad cautelam a expedição do precatório. 
Nas contra-razões, o reclamante, além de se opor à pretensão do reclamado, pede seu 
enquadramento como odontólogo parecer do Ministério Público Federal pela procedência 
parcial da reclamatória, como decidido pelo juízo a quo. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O ilustre magistrado, DR. ORLANDO 
REBOUÇAS, hoje integrando este Tribunal, à época respondendo pela 1ª Vara Federal 
da Seção Judiciária do Ceará, proferiu a sentença recorrida, da qual extraio o seguinte 
trecho: 
"O desvio funcional lmposto ao reclamante, de forma contínua, é um fato confessado pela 
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própria Autarquia reclamada em sua defesa, e reafirmado pelas três testemunhas que 
depuseram perante este Juízo, a primeira das quais é integrante da Categoria Funcional 
de Odontólogo, lotado no 3º DRF do DNER (fls. 43/48). 
Assim, está suficientemente provado que o reclamante, embora pertencente à Categoria 
Funcional de Patrulheiro Rodoviário Federal, exerce na Autarquia reclamada as funções 
do cargo de Odontólogo, para as quais se acha plenamente habilitado e foi desviado 
desde o mês de setembro de 1980, por designação do então Chefe do 3º Distrito 
Rodoviário Federal. 
O reclamante pleiteia o seu aproveitamento na Categoria de Odontólogo, com efeitos a 
partir da data do desvio funcional e mesmo porque para tanto se habilitou através de 
aprovação em processo seletivo de Ascensão Funcional a que se submeteu. 
O pretendido direito do reclamante, de aproveitamento em cargo da Categoria Funcional 
de Odontólogo do DNER, com a sua inclusão imediata nesta Categoria, não pode ser 
deferido judicialmente, pois não ficou provada a existência de vaga e, além do mais, deve 
ser observada para tanto a ordem de classificação dos servidores que, juntamente com o 
reclamante, submeteram-se ao processo seletivo para Ascensão Funcional homologado 
pelo Edital nº 13/83. 
Entretanto, no que concerne ao direito de perceber as diferenças salariais decorrentes do 
desvio de função, o mesmo está plenamente assegurado ao requerente, consoante a 
jurisprudência do Egrégio Tribunal Federal de Recursos, condensada em sua recente 
Súmula nº 223, que assim, reza: 
"223. O empregado, durante o desvio funcional, tem direito à diferença salarial, ainda que 
o empregador possua quadro de pessoal organizado em carreira." (DJU, de 21.08.86, 
pág. 14364). 
O reclamante tem, portanto, direito ao recebimento das diferenças salariais verificadas 
entre o seu emprego efetivo de Patrulheiro Rodoviário Federal e o de Odontólogo, 
devidas a partir de 05 de setembro de 1980, data em que ocorreu o desvio funcional, 
tendo como paradigma o servidor do DNER que naquela data se achava na menor 
referência (NS-5) e em último lugar nessa última Categoria Funcional, cujas progressões 
ou ascensões serão levadas em conta para o cálculo das diferenças salariais. 
Quando ocorrer o aproveitamento do reclamante em decorrência de sua aprovação no 
processo seletivo para Ascensão Funcional, o mesmo se fará na referência 
correspondente à diferença salarial que estiver percebendo, de modo que não sofra 
qualquer decesso ou prejuízo financeiro. 
Diante do exposto, julgo, em parte, procedente a reclamação, para, reconhecendo o 
desvio funcional, condenar o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) a 
pagar ao reclamante as diferenças salariais vincendas e as vencidas, entre o salário do 
seu emprego efetivo e o de Odontólogo, a contar da data em que ocorreu o desvio 
tomando-se por paradigma o servidor desta última Categoria Funcional que em 05 de 
setembro de 1980 se encontrava na menor referência e em último lugar, cujas melhorias 
salariais decorrentes de progressões ou ascensões funcionais serão consideradas para o 
cálculo das diferenças, que serão acrescidas de juros e correção monetária. 
Reconheço, ainda, ao reclamante o direito de ser incluído em referência da Categoria 
Funcional de Odontólogo do Quadro do DNER, que corresponde à remuneração que vier 
percebendo, de modo que não sofra decesso salarial, quando ocorrer, por iniciativa da 
Autarquia reclamada, o seu aproveitamento nessa mesma Categoria Funcional em 
decorrência de aprovação em concurso ou processo seletivo." 
O douto representante do Parquet, em parecer acostado às fls. 182/183 dos autos, 
manifesta seu entendimento a respeito do objeto de debate judicial, pronunciando-se nos 
seguintes termos: 
"O enquadramento pretendido pelo recorrido, gerador da equiparação salarial, encontra 
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óbice intransponível no art. 461, § 2º da CLT, uma vez que a autarquia recorrente possui 
seu pessoal organizado em quadro de carreira. 
A hipótese dos autos é de mero desvio funcional, pois o recorrido, contratado para o 
emprego de patrulheiro rodoviário, na realidade exercia o de Odontólogo, como 
amplamente reconhecido nos autos, o que Ihe dá direito, não a enquadramento (ou 
inclusão em categoria funcional) ou à equiparação salarial, mas às diferenças de salário, 
no período em que permaneceu desviado, a teor da Súmula TFR nº 223, inteiramente 
aplicável à espécie." 
De fato, o desvio funcional está caracterizado. Embora tendo sido aprovado para 
Patrulheiro Rodoviário Federal, em concurso público, o servidor desempenhava as 
atividades pertinentes ao cargo de odontólogo. Se isto visava a atender às necessidades 
da entidade, e a causar benefícios ao profissional, possibilitando seu desenvolvimento no 
ofício, não interessa. E matéria de ordem fático-subjetiva que não está em discussão. O 
fato é que há o desvio de função. 
Quanto a tal, não há dúvida a se dirimir. As razões do recurso, apenas exteriorizando a 
visualização do DNER da realidade fática, nada acrescentam aos termos da contestação, 
não tendo força para justificar a reforma da sentença. Se o servidor exerce as funções de 
odontólogo, deve ser como tal remunerado, no valor correspondente à primeira referência 
deste cargo. 
O recorrido, nas contra-razões, aventura-se a requerer a reforma da sentença. Não 
poderia fazer isto, a não ser que interpusesse o recurso ordinário, ou aderisse, a 
posteriori, ao recurso ordinário interposto pelo DNER. Não o fez. Pretende seja julgada a 
ação totalmente procedente. Para não se dizer que este Juízo quedou omisso aprecio os 
argumentos do recorrido, embora com a ressalva de que, em sede de contra-razões, não 
se pode postular a reformada sentença. 
A solução da contenda, a meu juízo, deve ser a sugerida pelo Ministério Público Federal, 
em seu douto parecer de fls. 182/183. Isso porque apresenta conformidade com a Súmula 
nº 223 do então e Egrégio Tribunal Federal de Recursos do teor seguinte: 
"O empregado, durante o desvio funcional, tem direito à diferença salarial, ainda que o 
empregador possua quadro de pessoal organizado em carreira." 
Por essa razão, o reclamante tem, apenas, direito ao recebimento das diferenças salariais 
verificadas entre o seu emprego efetivo de Patrulheiro Rodoviário e o de Odontólogo, 
devidas a partir de 05 de setembro de 1980, data em que ocorreu o desvio funcional 
enquanto assim permanecer. Nada mais. Isso porque a relação existente é de natureza 
celetista. Se fosse estatutária, é necessário esclarecer, nenhum direito geraria para o 
recorrido. A respeito, invoco o precedente seguinte: 
"APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.853 - CE 
VOTO: O SENHOR JUIZ JOSÉ  DELGADO (Relator): A sentença apelada merece ser 
confirmada pelos seus próprios fundamentos. Na verdade, desde 1970, quando foram 
fixadas as novas diretrizes para o atual PIano de Classificação de Cargos que deixou de 
existir, em nosso ordenamento jurídico, o instituto da readaptação. Em conseqüência, o 
desvio funcional não constrói aquisição de qualquer direito, por ser atitude administrativa 
proibida por lei. 
Dentro desse contexto, apóio a manifestação sentencial quando afirma que: 
A questão presente é puramente de desvio funcional, a cujo respeito o e. Supremo 
Tribunal Federal tem pacificamente decidido não gerar direito aos vencimentos mais 
acentuados, como os de Motorista em relação a Agente de Serviços de Engenharia, caso 
dos autos. 
A EMENTA do RE nº 83.755 - MG, 1ª Turma, Relator o Min. ANTÔNIO NEDER, 
recorrente, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, 
recorrido, Guido Pires da Silva, bem ilustra a orientação da mais alta instância judiciária: 
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"1 - O funcionário público só tem o direito aos vencimentos do cargo de que se tornou 
titular por força de investidura legal, ainda que, de fato, exerça função de outro cargo para 
o qual a lei tenha fixado vencimentos maiores. 
2 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não permite que, no caso de o 
funcionário exercer função diversa da que pertence ao seu cargo, seja ele remunerado 
pelos vencimentos do cargo de remuneração maior e para o qual foi desviado. 
3 - Precedentes da Corte. 
4 - Recurso extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedente a demanda 
proposta por funcionário que exerce função outra que não a do cargo de que é titular" 
(RTJ - 98/734).' 
Por tais considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto." 
Assim explicitado, o direito do reclamante é, tão-somente, o de receber as diferenças 
salariais que forem encontradas entre o seu emprego efetivo e o que, em desvio, passou 
a exercer. 
Lembro que a presente decisão não gera situação permanente para o recorrido, pois, 
conforme adverte o Ministro William Patterson "é um sofisma muito grande mandar pagar 
somente em determinado período, ou se paga e manda incorporar ou não se paga. A 
primeira hipótese desfigura a classificação, pois o empregado passaria a perceber um 
salário superior ao do colega que foi enquadrado na mesma função. Demais disso, o 
desvio funcional não é permitido" (Voto Vogal no ERO nº 6.113 - CE - in - RTF, vol. 155, 
pg. 105). 
Há de se prestigiar o princípio imposto pelo novo Plano de Classificação de Cargos que 
não permite o desvio funcional e, conseqüentemente, a produção de qualquer efeito 
jurídico para a sua ocorrência. 
Homenageando, porém, a situação fática e a atenuação jurisprudencial sumulada firmada 
sobre o assunto, voto, em conclusão, no sentido de dar provimento parcial ao recurso, 
reformando a sentença quanto ao pedido de enquadramento, mantendo-a, unicamente, 
no tocante ao determinado para que sejam pagas as diferenças salariais entre a função 
efetiva e a exercida. 
É como voto. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 543 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Recorrente: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INAMPS 
Recorrido:  LUIZ COELHO FILHO 
Advogados: DRS. JOÃO LOPES DO NASCIMENTO E OUTROS (RECTE.) E  

MARCOS GARCEZ DE MENEZES (RECDO.) 
 
EMENTA 

Reclamação Trabalhista. Médico do INAMPS. Adicional de Insalubridade. Incidência 
sobre o salário mínimo vigente no País e não sobre o salário profissional. 
Inteligência do art. 192 da CLT. 
Súmulas 228, do TST; 187, do TFR e 307, do STF. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
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Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento ao recurso e conhecer da remessa oficial como interposta, para lhe dar 
provimento, na forma do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente 
julgamento. 
Recife, 06 de setembro de 1990. 
RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social - INAMPS interpôs recurso ordinário contra sentença que julgou 
procedente Reclamação Trabalhista promovida por Luiz Coelho Filho, para ter o adicional 
de insalubridade a que faz jus calculado sobre o salário mínimo profissional, e não sobre 
o salário mínimo vigente no País. Em suas razões, sustenta a autarquia recorrida que o 
pedido não possui amparo legal, visto que a Lei nº 3.999/61, que fixa o salário mínimo 
profissional da categoria dos médicos, somente se aplica àqueles que mantenham vínculo 
com "pessoa física ou jurídica de direito privado", conforme o disposto no art. 4º daquela 
norma. 
Assim, a Súmula 17 do TST, invocada pelo Reclamante, não se aplicaria aos médicos 
celetistas do serviço público federal, já que estes não estão amparados por um salário 
mínimo profissional. 
Pretende, pois, que se apliquem à hipótese as Súmulas 307 do STF e 187 do TFR, 
pedindo a reforma da decisão de primeiro grau. 
A resposta ao recurso pugna pela manutenção da sentença. Os autos subiram a este 
Tribunal, vindo-me conclusos por distribuição - fls. 64. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Discute-se no presente recurso sobre a 
base de cálculo do adicional de insalubridade, em se tratando de servidor público 
ocupante do cargo de médico do INAMPS. 
O art. 192 da CLT, que regula a matéria, assim, dispõe: 
"O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 
estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional 
respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se 
classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo." 
Como se vê, o texto da lei é expresso ao se referir a salário mínimo da região, não 
importando se este foi ulteriormente unificado. 
A única interpretação possível é a de que os percentuais relativos aos graus de 
insalubridade devem incidir sobre o salário mínimo, tal como definido no art. 76 da CLT. 
Não importa qual seja o salário profissional ou contratual. 
Reputo insubsistente a Súmula 17 do TST, por falta de base legal e mesmo pela adoção 
posterior da Súmula 228, pelo mesmo Tribunal, assim enunciada: 
"Adicional de Insalubridade - Base de Cálculo. O adicional de  insalubridade incide sobre 
o salário mínimo de que cogita o art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho." 
Comentando o art . 192 da CLT, assim se posicionou Gabriel Saad: 
"Têm os tribunais do trabalho entendido que o percentual relativo ao adicional de 
insalubridade há de incidir sobre o salário mínimo profissional fixado por lei. A 
interpretação literal do texto legal (o atual e o revogado) leva-nos à conclusão de que dito 
cálculo deve ter por base o salário mínimo da região, e isto independentemente do salário 
ajustado no contrato de trabalho. 
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A Justiça do Trabalho tem se orientado no sentido de ordenar a incidência do prefalado 
percentual no salário mínimo profissional resultante de lei, convenção coletiva ou 
sentença normativa (v. Súmula nº 17, do TST). Assim pensa o magistrado do trabalho 
porque a lei se refere ao salário mínimo em geral, sem especificar se é aquele derivado 
de ato administrativo, de lei, de sentença ou de pacto coletivo. No Decreto-lei nº 389, no § 
1º do art. 3º, e no artigo agora sob análise, é estabelecido que o percentual incide sobre o 
salário mínimo da região. E o salário profissional não tem sua aplicabilidade restrita a uma 
região. Daí a conclusão de que a lei não admite a interpretação que Ihe dá a Súmula nº 
17, do TST. Se a lei não é justa deve ser reformada ou substituída por outra. Essa tarefa, 
porém, não cabe à Justiça. É prerrogativa do Poder Legislativo. " (op. cit. in CLT 
Comentada por Eduardo Gabriel Saad, 22ª Edição, pág. 153). 
Por outro lado, o Colendo Supremo Tribunal Federal e o então Tribunal Federal de 
Recursos; firmaram posição acerca da matéria, copilando as Súmulas 307 e 187, 
respectivamente assim enunciadas: 
Súmula 307 do STF - "É devido o adicional de serviço insalubre calculado à base do 
salário mínimo da região, ainda que a remuneração contratual seja superior ao salário 
mínimo acrescido da taxa de insalubridade." 
Súmula 187 do TFR - "O adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo 
regional." 
Assim, acredito não ser o caso de se decidir acerca da aplicabilidade ou não do salário 
mínimo da categoria dos médicos aos servidores públicos celetistas. É que não se 
reivindicou com a Reclamatória a auferição desse Piso, e sim utilizá-lo como base para o 
adicional de insalubridade. Como entendo que o adicional referido incide sobre o salário 
mínimo vigente no país, fica a questão prejudicada. 
Com estas considerações, dou provimento ao Recurso Ordinário e conheço da remessa 
oficial, como interposta ex-lege (Decreto-lei 79/69), para também Ihe dar provimento. 
É o meu voto. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 546 - PB 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Recorrente: LUIZ ALBERTO FERREIRA DE PAIVA 
Recorrido: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
Advogados: DRS. ALCIDES MAGALHÃES DE SOUZA E OUTROS (RECTE.) E  

ODILON DE LIMA FERNANDES (RECDO.) 
 
EMENTA 

Trabalhista. Reintegração. Professor colaborador. Desfazimento do vínculo empregatício. 
Faculdade decorrente de lei e do contrato. 
1- Em se tratando de professor colaborador, contratado por Universidade, para o fim de 
prestar serviço em regime de trabalho de 20 horas, incumbe reconhecer-Ihe o vínculo 
empregatício. 
2 - Ocorrendo rescisão contratual, há que se Ihe de ferir todos os títulos inerente: ao 
contrato laboral, sob a égide do Estatuto do Trabalho, tal tendo sucedido em reclamatória 
antecedente. 
3 - Desfeito, assim o liame empregatício, e não concorrendo motivo: ensejadores para 
tanto, descabe a REINTEGRAÇÃO pleiteada, haja vista reputar-se a atitude de rescisão 
como faculdade inscrita na potestade inerente aos pólos integrantes da relação 
trabalhista, observados o contrato e a lei. 
4 - In casu, pois, manifesta é a improcedência da reclamatória proposta. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

5 - Recuso ordinário a que se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federai da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 14 de agosto de 1990 
JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Em apreciação, por esta egrégia Turma, Recurso 
Ordinário interposto contra sentença proferida no Juízo Monocrático, pronunciando-se 
pela improcedência da reclamatória perante ele ajuizada. 
Constitui o seu objeto principal pedido de reintegração. 
Consta, ainda, o pedido do suso-aludido petitório trabalhista dos seguintes títulos: a) 
salários atrasados, com juros e correção monetária; b) 13º (1/12 avos 78) ; c) 13º 
salário/79 até 88, os dois últimos em dobro; d) o recolhimento do FGTS; e) salário família; 
f) férias simples e dobradas com juros e correção monetária; g) PASEP; h) ajustes 
salariais e promoções. 
Improcedente foi julgada a Reclamação assinalada. 
Recorrendo ordinariamente, o reclamante desenvolve as suas razões, fazendo-o sob a 
alegativa de que, em julgado precedente que Ihe foi favorável, não houvera sido 
reintegrado. E tal constitui infringência ao disposto no art. 33, do Decreto nº 85.487/80, 
que - sustenta - o ampara e protege. 
Afirma não ser possível a rescisão unilateral do contrato celebrado, senão com a 
aprovação do competente departamento, a teor do Decreto acima apontado. 
Entende, por esse modo, que, por força do efeito da coisa julgada resultante do decisório 
proferido em antecedente reclamação, deveria ter-se operado a sua reintegração ao 
cargo de Professor Colaborador T-20. 
Por isso, propugna pela reforma da sentença sob censura. 
Em contra-razões, assesta a Recorrida louvores ao decisum. 
Assevera ter fielmente cumprido as determinações insertas na sentença promanada de 
anterior reclamação. 
Entretanto, aduz que improcede a assertiva de que estivesse o recorrente sob o espeque 
do citado Decreto 85.487/80 e Lei 5.540/68. 
Outrossim, proclama que o contrato sob comento é, com efeito, rescindível de modo 
unilateral, sendo desfundamentada a pretensão consistente na reintegração. 
Por final, pede pela mantença do decisório recorrido. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Efetivamente, é de se ter como 
subsistentes os fundamentos expendidos no corpo sentencial, e bem assim a sua 
conclusão, judiciosos os primeiros, e acertada esta última, pelo que merece o decisório 
singular ser prestigiado em todo o seu teor. Na verdade, cumpre verificar que não 
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sobrepairam dúvidas acerca da existência do vínculo empregatício entre partes, 
reclamante e reclamada. 
Sucede, contudo, que referida relação laboral, tão-só e apenas, vigorou até a data de 
15.12.81. 
A propósito, o eminente Juiz Ridalvo Costa, hoje ilustre parte integrante deste egrégio 
Tribunal, a tanto alçou o seu entendimento, exprimindo-se em seu decisório, (na 
reclamação antecedente) nos seguintes e justos termos: 
"Todavia, no meu entendimento, esse fato não desnatura a relação empregatícia 
existente, pois, se é certo que o salário é um dos elementos da relação empregatícia, no 
caso em exame, claro está que ao ser admitido o reclamante, como Professor 
Colaborador cuja contratação fora previamente autorizada pelo Departamento, por 
necessidade imperiosa do serviço, seria no mesmo nível salarial dos demais docentes em 
idêntico regime de tempo de trabalho, T-20. Não seria concebível que o serviço prestado 
pelo reclamante, em caráter permanente, por mais de cinco anos, fosse gratuito." 
Em conseqüência, a Universidade acatou e  cumpriu, com exação e rigor, os termos da 
decisão aludida, anotando a CTPS do reclamante, inclusive. 
Insta observar, todavia, que do acurado exame dos autos avulta de modo inarredável não 
mais ter havido, a partir de então, relação ou liame empregatício entre as partes 
envolvidas. 
Em sendo assim, certo estou, tendo em vista o sentido e a extensão de sobredita decisão, 
de que a mesma não possui o condão de alcançar a reintegração do reclamante. 
Máxime por força do rompimento do vínculo laboral, desde 15 de dezembro de 1981, não 
se é de falar em REINTEGRAÇÃO, pelo que se afigura a inviabilidade do petitum do 
recorrente, notadamente a lume de outros elementos de convicção. 
Interessa, para o deslinde da contenda vertente, salientar que o recorrente 
desempenhava até então as funções de Professor Colaborador apenas, e não houvera se 
submetido ao processo seletivo prescrito para as classes constantes do magistério 
superior, nomeadamente, Professor Titular, Professor Adjunto, Professor Assistente e 
Professor Auxiliar, a teor do disposto no art. 5º, do tantas vezes invocado Decreto 
85.487/80. 
Para tanto, mister seria que se procedesse ao provimento do dito emprego, mediante 
concurso público de provas e títulos. 
Ademais, conforme alega o próprio reclamante, em sua e a exordial, a admissão resultou 
de aprovação unânime do Departamento competente, em reunião de 21 de novembro de 
1978 o que, por si só, não Ihe estende o amparo e a proteção e, tão pouco supre os 
requisitos formais previstos no Decreto pré-falado. 
Portanto, não vislumbro infringência alguma ao seu texto, restando o mesmo indene. 
Ante tais considerações, e mais não havendo e acrescer, nego provimento ao recurso 
ordinário. 
É como voto. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 574 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Recorrente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
Recorrido: NILTON CORDEIRO DA ROCHA 
Advogados: DRS. NILTON WANDERLEY DE SIQUEIRA E OUTROS (RECTE.) E  

GILBERTO MARQUES DE MELO LIMA E OUTROS (RECDO.) 
 
EMENTA 
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Reclamação trabalhista. Magistério superior. Demissão. 
A demissão é condicionada à aprovação do Departamento a que pertença o professor e à 
audiência da Comissão Permanente do Pessoal Docente - Decreto nº 85.487, de 
11.12.80. 
Formalidades descumpridas. 
Nulidade do ato demissório. 
Precedentes. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso ex officio, como se tivesse sido interposto, e ao voluntário, 
de acordo com o relatório e voto anexos que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 13 de setembro de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Contra a r. sentença do então Juiz Federal Dr. 
Petrucio Ferreira, que declarou a nulidade da demissão e em conseqüência, reintegrou o 
Professor Nilton Cordeiro da Rocha nas funções de Assistente da Faculdade de Direito do 
Recife, a UFPE interpôs recurso, alinhando os seguintes fundamentos: 
1º) sujeição da sentença ao recurso de ofício, por ser a causa de valor superior a 100 
OTNs; 
2º) impossibilidade jurídica do pedido, por não ser o reclamante detentor de estabilidade, 
devendo o processo ser extinto sem exame do mérito; 
3º) existência de justa causa para a rescisão, comprovada através de sindicância: faltas à 
atividade de magistério e incapacidade intelectual para o exercício das funções; 
4º) desnecessidade de qualquer formalidade para a demissão, devendo ser discutida 
apenas a justa causa, por não ser o recorrido funcionário público, mas celetista; 
5º) não ter havido infração à legislação eleitoral que proíbe demissões, no período 
eleitoral, de servidores dos Estados e dos Municípios (art. 19 da Lei 7.493, de 17.06.86), 
se o recorrido era servidor autárquico federal. 
O recurso, por fim, tece críticas aos fundamentos e conclui pelo seu provimento - fls. 
281/282: 
"a) julgar o Reclamante carecedor de ação, de vez que sendo OPTANTE e com menos de 
dez anos de serviço, não é estável, havendo a impossibilidade legal de ser o mesmo 
reintegrado; 
b) se, desacolhida a preliminar, quanto ao julgamento de mérito, reformar a sentença para 
julgar IMPROCEDENTE a Reclamação ante a robusta prova documental, confirmada pela 
confissão de que o RECLAMANTE, além de INCOMPETENTE, é RELAPSO, pois não 
ministrava as aulas, nem sequer comparecia ao Centro de Ciências Jurídicas (Faculdade 
de Direito), fato comprovado em Sindicância, ratificado pela confissão em Juízo e 
proclamado pelo prolator da sentença. 
Óbvio que improcede a alegação do Juiz sentenciante para anular a sindicância, 
primeiramente porque teve o Reclamante oportunidade de se defender, ouvido que foi 
pelo Sindicante e convidado para explicar-se pela Coordenadora do Curso e pelo Chefe 
do Departamento. 
A própria sentença reconhece a incapacidade do Reclamante, censura a Universidade por 
ter  admitido professor incompetente, e, de forma incoerente, quando a Universidade 
dispensa o Reclamante, determina a sua reintegração, sem qualquer fundamento legal. 
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c) Se não for acolhido o Recurso para julgar a Reclamação improcedente, pelo menos 
deve ser provido parcialmente para anular o processo por cerceamento de defesa, 
determinando a ouvida das testemunhas. 
d) E, finalmente, se não julgada a reclamação totalmente improcedente ou anulado o 
processo, por cerceamento de defesa, requer seja provido o recurso para determinar tão-
somente a sua readmissão, uma vez que juridicamente é impossível a reintegração do 
servidor não estável. 
O recorrido ofereceu resposta ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença, com 
destaque para o descumprimento das formalidades legais impostas: a inexistência de 
realização de autorização do Departamento em que era lotado; cerceamento de defesa e 
demissão por motivação injuriosa. 
O parecer da Subprocuradoria é pelo provimento do recurso por ser o recorrido 
desamparado pelo instituto da estabilidade. Vieram-me os autos conclusos por 
distribuição, em 21 de agosto de 1880. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Razão assiste à Recorrente, quanto à 
sujeição da sentença, na hipótese, ao recurso ex officio . O Decreto-Lei nº 779, de 
21.08.68, conservou a sua eficácia. Trata-se de reclamação trabalhista de valor superior a 
100 OTNs (certidão de fls. 314). Conheço do recurso necessário, de acordo com o art. 2º 
da Lei 6.825/80, como se ele tivesse sido interposto. 
A sentença está correta e de acordo com a jurisprudência. É certo que o reclamante, ora 
recorrido, regido pelo sistema predominantemente trabalhista, integra os quadros do 
magistério superior. Em casos assim, o servidor público sujeita-se a um regime de 
trabalho de natureza híbrida: trabalhista-administrativo. 
O Decreto nº 85.487 de 11.12.80, procedeu ao enquadramento dos "Professores 
Colaboradores" como "Assistentes". Não Ihes assegurou estabilidade, mas, em prestígio 
da função de magistério, cercou a demissão de formalidades indispensáveis validade do 
ato: 
"ART. 33 - A dispensa ou exoneração do professor, exceto se voluntária, dependerá de 
aprovação do colegiado do departamento a que esteja vinculado, ouvida a Comissão 
Permanente de Pessoal Docente, assegurados os direitos de defesa e de recurso." 
A demissão resultou condicionada à: a) aprovação do colegiado (Departamento) no qual é 
lotado o professor; b) audiência da Comissão Permanente do Pessoal Docente; c) 
amplitude de defesa. 
Na hipótese em julgamento, a demissão, como "ato complexo", não se aperfeiçoou com a 
aprovação do Departamento e da CPPD. 
Nula a demissão, impunha-se mesmo a reintegração. A questão não constitui novidade. 
Confirmando sentença que proferi em 27.10.81, no Mandado de Segurança nº 831 - PB 
quando titular da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, o Egrégio Tribunal 
Federal de Recursos assim decidiu: 
"EMENTA: ADMINISTRATIVO - MAGISTÉRIO SUPERIOR - DEMISSÃO DE 
PROFESSOR. 
A demissão de professor, após a vigência do Decreto nº 85.487, de 11.12.80, ficou 
condicionada à aprovação do Departamento a que pertença em sua universidade, ouvida 
a Comissão Permanente de Pessoal Docente. A demora em constituir-se a referida 
Comissão, que já fora criada, não justifica a prática do ato impugnado sem aquela 
formalidade. Remessa ex officio a que se nega provimento". (REO nº 85.606 - PB, Rel. 
Min. Carlos Augusto Thibau Guimarães, dec. unân., 1ª T. do TFR, in DJ de 17.05.84, pág. 
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7585). 
Em caso semelhante, também originário da Paraíba, pronunciou-se no mesmo sentido o 
ex-TFR: 
"EMENTA: TRABALHISTA.. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. ABANDONO DE CARGO. 
PROCESSO ESPECIAL DE DISPENSA (Decreto nº 85.487/80, ART. 33). 
Em se tratando de empregado professor universitário autárquico federal, a dispensa por 
abandono de cargo, embora da competência do dirigente da instituição (Decreto nº 
85.487/80, art. 7º), dependerá de aprovação do colegiado do departamento a que esteja 
vinculado, ouvida a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e assegurados 
ao empregado os direitos de defesa e de recurso (art. 33). 
Anulação do ato demissório." 
(RO nº 6.241 - PB, Rel. Min. Gueiros Leite, dec. unân. 2ª T do TFR, dec. unân., In DJ de 
29.08.85, pág. 14241). 
Mantenho a sentença. 
Nego provimento a ambos os recursos. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 1.341 - PE 

Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - PE. 
Parte Autora: FERREIRA ROSSITER LTDA. 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DR. ANDRÉ LUIZ DE SOUZA BARRETO E OUTROS 
 
EMENTA 

Administrativo. Posto de revenda de combustível. Infrações. CNP. Interdição sumária. 
Ilegalidade. 
I - Autuado um estabelecimento de revenda de combustíveis por infrações que não 
evidenciam imediato perigo ou grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou às finanças 
públicas, a penalidade de interdição, por sua gravidade, deve ser precedida do 
competente processo administrativo em que se assegure ao autuado a mais ampla 
defesa. Se tal não ocorre, afigura-se ilegal o ato de interdição sumária, aplicada ao 
arrepio do disposto no art. -5º, inciso LV, da Constituição Federal. 
II - Remessa 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 à remessa, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
Constantes dos autos e que ficam integrando o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de maio de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente 
ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: A espécie dos autos foi assim sumariada, às 
fls. 61/63, pelo MM. Juiz Federal a quo: 
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"FERREIRA ROSSITER LTDA., qualificada às fls. 02 impetrou Mandado de Segurança 
contra ato do CHEFE DO ESCRITÓRIO DA REPRESENTAÇÃO DO CONSELHO 
NACIONAL DE PETRÓLEO - CNP, no Recife, alegando, em síntese, o seguinte: 
Exerce o comércio varejista de derivados de petróleo e álcool etílico hidratado 
combustível, além de outros produtos e serviços inerentes a um Posto de Abastecimento 
e Serviços. 
Há mais de 10 anos no ramo, não sofreu qualquer penalidade ou restrição por parte dos 
órgãos fiscalizadores, tais como, IPEM, SUNAB, IAA, e CNP. 
Em ,12.04.89, o CNP realizou uma fiscalização no estabelecimento da impetrante, 
formulando algumas exigências, que foram prontamente satisfeitas. 
Foi surpreendida com a interdição do seu estabelecimento, no dia 09 do corrente, por 
ordem da autoridade impetrada, sendo lavrados o auto de interdição nº 2.366, 
acompanhado do Boletim de Fiscalização Geral nº 39.738 e o Auto de Infração nº 76.642, 
todos da aludida data. 
O Auto de Infração teve por fundamento os seguintes fatos: a) Receber e comercializar no 
período de 12.04.88 até 11.04.89, 55.113 litros de Álcool Etílico Hidratado Combustível, 
de fonte estranha à Cia. Distribuidora; b) Receber e comercializar 5.200 litros de gasolina 
automotiva, de fonte estranha à Cia. Distribuidora, face ao lançamento da quantidade no 
mapa de controle datado de 13.01.89, sem a cobertura da competente Nota Fiscal; c) Não 
lançar, e, em conseqüência, comercializar sem a devida passagem pelos equipamentos 
medidores respectivos, 14.600 litros de gasolina automotiva, acobertados pelas Notas 
Fiscais nº 007365 e 006310, datadas, respectivamente de 13.03.89 e 03.02.89, 
reafirmado ainda pelo comparativo dos estoques físicos (tanques) com o contábil (mapas 
de controle) que demonstrou não existir diferenças entre ambos; d) Receber e 
comercializar de fonte estranha à Cia. Distribuidora 9.950 litros de óleo Diesel, face ao 
lançamento em duplicidade da Nota Fiscal de nº 007367, datada de 13.03.89 nos dias 11 
e 13.03.89; e) Possuir tancagem total para AEHC (álcool) de 15 m3 registrada no CNP e 
ter armazenado fora do citado tanque quantidade além da capacidade total; f) 
Comercializar, sem passagem obrigatória pelos equipamentos medidores 133.500 litros 
de óleo diesel, no período compreendido entre 14.04.88 à 13.12.88, caracterizadas por 
informações fornecidas pela Cia. Distribuidora e Notas Fiscais lançadas nos mapas de 
controle. 
A interdição foi determinada concomitantemente com a lavratura do auto de infração, sem 
que se oferecesse à impetrante a oportunidade de defesa. 
A irregularidade apontada resultou de um simples engano, ou erro no preenchimento dos 
mapas de controle diários. 
Do mesmo modo, não é verdadeira a imputação de que a impetrante tenha armazenado 
quantidade de produto (álcool) fora de sua capacidade normal, pois os tanques do Posto 
de Abastecimento da Impetrante são definidos, não podendo armazenar álcool com óleo 
diesel, nem óleo diesel com gasolina. 
Tal equívoco não trouxe prejuízo para quem quer que seja, pois o imposto foi recolhido, 
de acordo com a nota fiscal que evidentemente, também serviu de base para a 
escrituração contábil da impetrante. 
O poder de polícia deve ser exercido, nos limites da lei. 
O nosso Direito Administrativo punitivo também adota o princípio da reserva legal para a 
aplicação de sanções. 
A pena de interdição não é a expressamente prevista para o caso, ainda que procedente 
a autuação. 
As sanções devem ser aplicadas, com gradação, que não foi observada, pois a legislação 
prevê penas menos graves, como advertência e multa. 
Ainda que as irregularidades tivessem ocorrido, seria impossível a interdição de todo o 
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Posto de Abastecimento e Serviços, abrangendo serviços de comercialização de produtos 
diversos. 
Pediu a concessão da liminar, para sustar a Interdição e, afinal, o deferimento da 
segurança para se afastar definitivamente a possibilidade de aplicação de tal pena pelos 
fatos narrados. 
Fez juntar os documentos de fls. 14 e 37. 
A liminar foi concedida. 
O Chefe do Escritório do CNP, no Recife , foi devidamente notificado para prestar as 
informações, no prazo lega!. 
Em resposta, o Presidente do referido Orgão encaminhou ofício de fls. 41, onde alegou 
que o Impetrante, ao receber produtos de outra fonte, que não a sua Distribuidora, 
infringiu as normas emanadas do CNP, onde este órgão adotou as medidas que a lei Ihe 
outorga para coibir abusos desta natureza, assim sendo, o Impetrante está fraudando os 
cofres públicos, deixando de recolher as parcelas específicas de composição do preço 
dos produtos, além dos impostos devidos. 
O ato administrativo impugnado baseou-se no que dispõe o artigo 14, do Decreto nº 538, 
de 07.06.38. 
O Ministério Público Federal emitiu o parecer de fls. 56 a 59, salientando que a legislação 
acostada pela autoridade impetrada, embora mencione a pena de interdição, não 
especifica quando e em que casos deverá ser a mesma aplicada. É imprescindível 
oferecer-se ao autuado a oportunidade de apresentar a defesa. Opinou favoravelmente à 
concessão da segurança." 
A sentença de fls. 61/66 deu pela procedência da ação para reconhecer a ilegalidade do 
ato de interdição do estabelecimento da impetrante. 
Por força do recurso de oficio, vieram os autos a este Egrégio Tribunal, e a mim 
distribuídos. 
Dispensado o Parecer da PRF face ao disposto na Emenda Regimental nº 02/TRF 5ª 
Região, e a revisão, nos termos regimentais. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): A r. sentença da lavra do ilustre Juiz 
Federal Dr. MANOEL DE OLNEIRA ERHARDT considerou acertadamente ilegal a 
interdição do posto de revenda de combustível de propriedade da impetrante, aplicada 
sumariamente pela Fiscalização do CNP, sem que fosse observado o princípio 
constitucional da ampla defesa, preconizado no art. 5º, inciso LV. E assim se refere aos 
casos em que é admissível a interdição sumária: 
"O Decreto nº 95.729/88 estabelece no artigo 9º que as infrações constatadas no 
exercício das atividades sujeitas ao controle e fiscalização do CNP serão apuradas em 
processo administrativo. 
A interdição sumária está prevista, no aludido Decreto (art. 4º, § 2º), apenas nos casos 
em que se evidenciar imediato perigo e grave lesão à ordem, à saúde ou à segurança de 
pessoas, bens ou equipamentos ou às finanças públicas, a critério da autoridade superior 
e pelo tempo em que perdurarem os motivos que derem ensejo à medida. 
Verifica-se, portanto, que a interdição sumária de atividade por parte do CNP somente é 
autorizada em situações excepcionais, em que a medida se torna indispensável para 
assegurar, prontamente, a incolumidade de pessoas e bens. 
No caso apreciado, em nenhum momento, se demonstrou a presença de tais 
pressupostos. 
É evidente que as faltas imputadas à impetrante não tornaram iminente a ocorrência de 
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grave e irreparável lesão ao interesse público, de modo a justificar a providência extrema 
de interdição sumária de suas atividades." 
As Infrações atribuídas à impetrante, como se vê dos autos, consistiram em receber e 
comercializar álcool etílico hidratado de fonte estranha à Cia. distribuidora; em receber e 
comercializar gasolina automotiva de fonte estranha à Cia. distribuidora, sem a cobertura 
da competente nota fiscal; comercializar gasolina automotiva, sem a passagem pelos 
equipamentos medidores respectivos; e outras infrações semelhantes, que de modo 
algum evidenciam imediato perigo e grave lesão à ordem, à saúde ou à segurança de 
pessoas, bens e equipamentos ou às finanças públicas. 
A interdição do estabelecimento, no caso, deveria, como penalidade grave e danosa que 
é, ser precedida do competente processo administrativo em que viesse a ser assegurada 
à impetrante a mais ampla defesa. Se tal não ocorreu, correta e oportuna se apresenta a 
sentença que suspendeu o ato ilegal da interdição sumária aplicada à impetrante. 
Face ao exposto, nego provimento à Remessa. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 1.478 - CE 

Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - CE, 
Parte Autora: TELMA MARIA ALENCAR 
Parte Ré: HOSPITAL DE MARACANAÚ 
Advogados: DR. LUIZ ROBERTO OLIVEIRA DUARTE E OUTROS 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Acumulação de cargos. Enfermeira. Estado do Ceará e 
campanhas de saúde pública. Licitude. 
I - Em face das normas constantes do art. 7º, alínea "b" e § 5º, da Lei nº 5.026/66, a 
participação de servidores estaduais e municipais nas Campanhas de Saúde Pública se 
fará sem prejuízo de sua vinculação aos órgãos e entidades a que pertencem, nem 
importa vínculo empregatício com a União Federal. Portanto, situação que não gera 
vínculo com o Poder Público não pode ser considerada para fins de acumulação de 
cargos ou empregos. Lícita, então, a acumulação do emprego de enfermeiro do Estado do 
Ceará com o de enfermeiro da Campanha Nacional contra a Tuberculose. 
II - Remessa Oficial 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 relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de maio de 1990 
CASTRO MEIRA - Presidente 
ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Trata-se de Remessa Oficial da sentença da 
lavra do Eminente Juiz Hugo Machado, integrante desta Corte, que concedeu a 
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segurança preventiva impetrada por Telma Maria Alencar contra ato iminente do Diretor 
do Hospital de Maracanaú. 
Em brilhante sentença de fls. 111/113, o MM. Juiz monocrático expôs a controvérsia. 
"TELMA MARIA ALENCAR, qualificada às fls. 02, promove ação contra o DIRETOR DO 
HOSPITAL DE MARACANAÚ, alegando, em síntese, que: (a) a impetrante é enfermeira 
contratada pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, e exerce, também, as funções 
de enfermeira contratada pela Campanha Nacional contra a Tuberculose, no Hospital de 
Maracanaú, neste Estado; (b) o Tribunal de Contas da União considerou que tal situação 
da impetrante constitui acumulação ilícita, tendo comunicado seu entendimento ao 
Hospital de Maracanaú, para que fossem adotadas as providências necessárias; (c) ainda 
em face do referido entendimento do Tribunal de Contas da União, a Secretaria de 
Controle Interno do Ministério da Saúde oficiou ao Diretor do Hospital de Maracanaú 
recomendando providências no sentido de fazer cessar a acumulação considerada 
indevida; (c) assim, a impetrante tem justo receio de vir a ser prejudicada, com a rescisão 
de seu contrato, o que lesaria o direito líquido e certo da impetrante, de manter-se na 
atual situação, que na verdade não configura acumulação ilícita, em face da norma do art. 
7º letra "c", da Lei nº 5.026/66; (d) e por isto quer Ihe seja concedido Mandado de 
Segurança, para impedir o ato iminente da autoridade impetrada. 
Instruem a inicial os docs. de fls. 10/42. 
Informando, diz a autoridade impetrada, em síntese que a impetração deveria ser dirigida 
não contra ela, mas contra o Superintendente da Campanha Nacional Contra a 
Tuberculose. 
Com as informações vieram os documentos de fls. 55/106. 
O Ministério Público Federal opinou, antes das Informações, que vieram a destempo, pelo 
deferimento do pedido em parecer da lavra do Dr. EMMANOEL ARRAES DE ALENCAR 
(fls. 50/52). Prestadas as informações, manifestou no mesmo sentido, em parecer da 
lavra do Dr. FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES (fls. 108/110)." 
Subiram os autos ao extinto TFR, onde o MPF opinou pela confirmação da r. decisão de 
1º grau. Foram os autos remetidos a este Tribunal e a mim vieram por distribuição. 
Dispensada a revisão, nos termos regimentais. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): A Lei nº 5.026, de 14.06.66, que 
"estabelece normas gerais para a instituição e execução de Campanhas de Saúde 
Pública exercidas ou promovidas pelo Ministério da Saúde", assim dispõe em seu art. 7º, 
alíneas "a", "b" e "c": 
"Art.  7º - Os serviços da Campanha, de acordo com planos aprovados, serão executados 
por: 
a) funcionários do Ministério da Saúde, mediante prévia autorização do Ministro de Estado 
e sem prejuízo de sua lotação nos órgãos do Ministério; 
b) servidores de órgãos e entidades federais, estaduais e municipais participantes da 
Campanha, sem prejuízo de sua vinculação a esses órgãos e entidades; 
c) pessoal admitido à conta dos recursos próprios da Campanha e regido pela 
Consolidação das Leis do Trabalho." 
O § 5º deste mesmo art. 7º estabeleceu o seguinte: 
"§  5º - Ressalvado o previsto na alínea "a" deste artigo, a participação nos trabalhos das 
Campanhas de Saúde Pública não importa vínculo empregatício com a União Federal." 
Isto significa que o pessoal especificado nas alíneas "b" e "c",  supratranscritas, quais 
sejam, os servidores integrantes dos órgãos e entidades federais, estaduais e municipais 
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participantes da Campanha e aqueles admitidos à conta dos recursos próprios das 
mesmas, é considerado sem vínculo empregatício com. a União Federal. 
Assim, desde que a Lei admite a participação de servidores de outros órgãos e entidades 
federais, estaduais e municipais nas Campanhas de Saúde Pública, "sem prejuízo de sua 
vinculação a esses órgãos e entidades" (art. 7º, "b"), está a reconhecer como ilícita a 
acumulação do cargo ou emprego de origem com as funções exercidas pelo servidor 
integrado nas citadas Campanhas de que trata a Lei nº 5.026/66. 
Há de salientar-se que o art. 18 da Lei em referência reza que, "Para os efeitos da 
legislação trabalhista, a Campanha estabelecida na forma desta Lei gozará de 
personalidade jurídica própria, competindo ao Superintendente sua representação em 
Juízo". E o extinto Tribunal Federal de Recursos chegou a decidir que, embora seja 
dotada de personalidade jurídica própria para fins trabalhistas, a Campanha de Saúde 
Pública não é autarquia, nem tão pouco empresa pública ou fundação (R. O. nº 8.793 - 
CE.). 
Portanto, como assinala a sentença da lavra do eminente Juiz HUGO MACHADO, "se tal 
Campanha não é a própria União, pois os que para ela trabalham não se vinculam à 
União Federal; não é autarquia, nem fundação, nem empresa pública, então 
induvidosamente tal ente, de configuração sui generis, não integra a Administração 
Pública. Não se pode, portanto, cogitar de acumulação. Situação que não gera vínculo 
com o Poder Público não pode ser considerada para fins de acumulação de cargos". 
Por tais fundamentos, tenho que a sentença sob exame aplicou bem o direito, ao 
considerar ilícitas as situações da impetrante, de enfermeira contratada pela Secretaria de 
Saúde do Estado do Ceará, com a de enfermeira contratada pela Campanha Nacional 
contra a Tuberculose, no Hospital de Maracanaú, desse Estado. 
Isto posto, nego provimento à Remessa. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFIClO EM AC Nº 7.196 - PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Remetente:  JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - PE 
Parte Autora: DAVID MACHADO FRAGOSO 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES LAVAREDA E OUTRO 
 
EMENTA 

Processo Civil. Nulidade. Falta de Intervenção do Ministério Público. Suprimento. Militar. 
Alienação mental. Direito à reforma na graduação imediata. 
I - A intervenção da Subprocuradoria Geral da Justiça em segundo grau evita a anulação 
do processo em que o Ministério Público não fora intimado em primeiro grau, 
demonstrada a inexistência de prejuízo para o incapaz. 
Conclusão 42 do VI Encontro Nacional de Tribunais de Alçada. 
II - No caso de alienação mental, como a psicose epiléptica, o militar faz jus à reforma 
com proventos do grau hierárquico superior, desde que a afecção haja eclodido durante a 
prestação do serviço militar, independentemente de causa e efeito. 
III - Honorários advocatícios e periciais corretamente fixados. 
IV - Remessa improvida. Sentença mantida. 
 
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 remessa, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 11 de outubro de 1990 
CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: DAVID MACHADO FRAGOSO, representado por seu 
curador, ajuizou ação de procedimento sumaríssimo contra a UNIÃO FEDERAL, em que 
postula sua reforma na graduação de 3º sargento, considerando-se o soldo e demais 
vantagens relativas a este posto, desde 30.09.74 até dezembro de 1982, para efeito de 
vencimento integral e a partir de Janeiro de 1983 até a efetiva atualização para efeito de 
diferença de vencimento. 
Alega que é militar reformado da Aeronáutica, desde 30.09.74, sendo portador de 
insanidade mental face a psicose epiléptica. 
A União contestou a ação alegando que eplepsia não é doença mental nem guarda 
relação de causa e efeito com o serviço militar. 
A ação foi julgada procedente em parte. para condenar a ré a pagar ao autor o valor 
correspondente ao soldo e demais vantagens de soldado (incorporáveis à reforma) entre 
30.09.74 e 19.01.77, com os acréscimos legais. 
Inconformado, apelou o autor sustentando fazer jus aos proventos de terceiro-sargento, 
nos termos da Lei nº 6.850/80, por ser alienado mental, visto padecer de psicose 
epiléptica, encontrando-se, inclusive, interditado. 
A col. 1ª Turma do extinto Tribunal Federal de Recursos anulou a sentença para a 
produção de prova pericial para determinar se o momento em que se manifestou a 
psicose epiléptica de que o autor é portador. 
Retornando os autos à 1ª Instância, foi realizada a perícia. 
O MM. Juiz Federal julgou a ação procedente, com fundamento na conclusão da perícia e 
no voto do em. Ministro COSTA LEITE. 
Não houve recurso. 
Os autos foram remetidos a esta Corte em face do duplo grau de jurisdição por tratar-se 
de causa que superava em muito a 100 ORTN's à data da distribuição. 
Verificando tratar-se de processo de interesse de incapaz e lembrando a conclusão nº 42 
do VI Encontro Nacional de Tribunais de Alçada, determinei fossem os autos ao Ministério 
Público Federal, como propósito de suprir a falta de sua intervenção na Primeira 
Instância. 
Em cuidadoso parecer, a Procuradora da República Drª Armanda Figueiredo reportou-se 
à atuação de outros Procuradores da República que acumulam as funções de advogados 
da União e de fiscais da lei, pronunciando-se pela incorrência de nulidade míngua de 
prejuízo para as partes. No mérito, pediu a confirmação da sentença (fls. 174/176). 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Trata-se de causa de interesse de incapaz, 
alienado mental, hipótese em que é obrigatória a intervenção do Ministério Público. O 
militar ora incapacitado foi regularmente representado, inicialmente por seu pai e curador. 
Com o falecimento deste, a curatela passou a ser desempenhada pela Srª Marileide 
Borges de Oliveira. Assim sendo, a intervenção do Ministério Público deve ser feita como 
fiscal da lei, impondo-se a sua intimação de todos os atos do processo. Entendo, porém, 
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que a exigência legal foi atendida com a manifestação de fls. 59/61, embora esta apenas 
tenha ocorrido em segunda lnstância. 
Nesse sentido, assim concluiu o VI Encontro Nacional de Tribunais de Alçada: 
"A intervenção da Procuradoria da Justiça em segundo grau evita a anulação de processo 
no qual o MP não tenha sido intimado em primeiro grau, desde que não demonstrado o 
prejuízo ao interesse do tutelado." (Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e 
legislação processual em vigor, art. 246, nota 4). 
No caso presente, a decretação de nulidade contribuiria apenas para retardar a decisão 
do feito em prejuízo do incapaz. Desse modo, presente a participação do Ministério 
Público, embora em Segunda Instância, considero atendida a exigência legal cujo escopo 
maior é acautelar o Interesse do incapaz. 
Em razão do exposto, considero regular o processo. 
Passo ao mérito. 
Ao examinar a espécie em grau de apelação e votar pela anulação da sentença, assim se 
manifestou o em. Ministro Costa Leite: 
"A psicose epiléptica de que o autor é portador configura doença alienante, tanto é assim 
que embasou a interdição dele, consoante se vê de certidão de fl. 04. 
E, no caso de alienação mental, como consabido, o militar faz jus à reforma com 
proventos do grau hierárquico imediato, bastando apenas que o mal haja eclodido durante 
a prestação do serviço militar, independentemente de relação de causa e efeito, na forma 
de legislação de regência. 
Importa definir, pois, o momento em que efetivamente se manifestou a afecção mental, o 
que só é possível mediante perícia, cuja produção deveria ter sido determinada, inclusive, 
de ofício pelo Juiz, porquanto indispensável para o deslinde da causa." (fls. 65) 
O laudo pericial reafirmou a incapacidade já reconhecida e deixou explícito que a afecção 
mental se manifestou em 30.09.74. Desse modo, correta é a conclusão da sentença que 
condena a União Federal a reformar o autor, com o pagamento do soldo e demais 
vantagens do posto imediatamente superior ao ocupado por ele (3º Sargento), com 
pagamento das parcelas vencidas e vincendas, a partir de 30.09.74, deduzindo-se os 
valores pagos face à reforma como soldado a partir de 19.01.77, com acréscimo de juros 
de mora 0,5 a. m. e Correção Monetária de conformidade com a Lei nº 6.899/81, além de 
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa e honorários do perito arbitrados 
em 100 BTN's. 
Especificamente quanto aos honorários advocatícios, observo que o êxito final decorreu 
da vigilância do profissional que assistiu o autor, sendo necessária, inclusive, a 
interposição de apelação à Segunda Instância e acompanhamento do exame pericial. 
Assim sendo, parece-me justa a fixação dos honorários advocatícios. Do mesmo modo, 
os honorários periciais estão arbitrados nos limites do item III da Tabela V - Das 
Avaliações, da Lei nº 6.032, de 30.04.74. 
Com essas considerações, nego provimento à remessa oficial para manter a sentença. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 1.728 - CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - CE 
Parte Autora: MANOEL MÁRIO DE MORAES 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Advogada: DRª KATHERINE STELA RODRIGUES 
 
EMENTA 
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Administrativo. Militar. Alcance da Lei de Anistia (Nº 6.683/79) e da EC nº 26 à 
Constituição de 1967. 
I - Militar anistiado, beneficiado pela EC nº 26 à Constituição de 1961, faz jus a todas as 
promoções a que tem direito se estivesse em serviço ativo. 
II - Efeitos financeiros da EC nº 26 a partir de 27.11.85. 
III - Remessa de ofício improvida. Sentença confirmada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Ex Officio nº 7.728 - CE, em que 
são partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federai da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à remessa e confirmar a sentença, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de novembro de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente 
FRANCISCO CAVALCANTI - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: MANOEL MÁRIO DE MORAES promoveu 
ação ordinária contra a União Federal, alegando, em síntese, o seguinte: 
a) Em 1963, na qualidade de 3º Sargento da Aeronáutica foi denunciado pelo Ministério 
Público junto a 1ª Auditoria Militar da Aeronáutica, como incurso em dispositivos do 
Código Penal Militar. No ano seguinte, sem que o processo que passou a responder 
estivesse concluído, foi expulso da FAB, com fundamento no art . 7á, parágrafo único, do 
Ato Institucional de 09 . 04 . 64, sem prejuízo das sanções penais a que estava sujeito. 
b) Ao fim, através de sentença que transitou em julgado em 20.05.1965, o promovente foi 
absolvido da acusação que Ihe fora imputada. Inobstante essa absolvição, a FAB não o 
reintegrou imediatamente no posto do qual havia sido expulso (3º Sargento), o que 
somente veio a ocorrer com o advento da Lei 6.683/79 (Lei da Anistia), permanecendo ele 
na ativa até 1983. Afirma, o promovente, porém, que a sua reintegração ocorreu sem que 
fizesse jus aos soldos e promoções pertinentes ao período em que esteve afastado, pelo 
que pede que se declare como imotivado o ato que o expulsou da FAB, bem como que 
seja a União Federal condenada ao pagamento dos soldos não percebidos durante o 
período de afastamento, além de sua promoção até o posto de suboficial. 
Citada, a União Federal apresentou a contestação de fls. 18/23, argüindo, 
preliminarmente, a prescrição qüinqüenal do direito do autor. No mérito, alega, em 
resumo, que a expulsão do autor foi determinada com base no Ato Institucional nº 1, 
caracterizando-se, assim, como ato essencialmente político, sem vinculação necessária 
com eventual punição criminal do autor. 
Na sentença de fls. 27/31, o MM. Juiz a quo, Dr. Orlando Rebouças, hoje membro desta 
Corte, julgou o pedido constante da inicial parcialmente procedente, submetendo sua 
decisão ao duplo grau de jurisdição. 
Sem recurso voluntário, subiram os autos ao extinto Tribunal Federal de Recursos e, após 
a instalação dos Regionais, aqui vieram, sendo-me conclusos por força de distribuição. 
Parecer do Procurador da República às fls. 35, no sentido de ser mantida a sentença. 
Dispenso a revisão. 
Peço inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator): Subiram os autos por força de 
remessa ex officio, para reapreciação, por esta Corte, de sentença da lavra do ilustre Juiz 
Orlando Rebouças. O Ilustre Procurador da República, em parecer de fls. 35, qualificou a 
sentença como "incensurável", em virtude da "correta solução dada à lide." 
Da fundamentação da sentença, destaco o seguinte trecho: 
"Inicialmente, rejeito a preliminar da prescrição qüinqüenal, irrogada pela ré, tendo em 
vista a superveniência da Emenda Constitucional nº 26 promulgada em 27 de novembro 
de 1985, cujo artigo 4º veio a dispor, de maneira mais ampla, sobre a anistia dos 
servidores públicos civis e militares punidos por atos de exceção, como foi o caso do 
promovente. 
No tocante ao mérito, verifica-se que o autor, expulso da Força Aérea Brasileira com base 
no Ato Institucional nº 1, de 1964, foi beneficiado pela Lei nº 6.683/79 (Lei de Anistia) e, 
conseqüentemente, reintegrado ao serviço militar na graduação de 3º sargento na qual se 
achava quando de sua expulsão. 
Na presente ação, o autor reivindica os vencimentos atrasados e as promoções que 
deixou de receber no período em que esteve afastado por força da medida de exceção 
com a qual foi punido. 
Ocorre que a Lei nº 6.683, de 28.08.79, além de estabelecer, em seu artigo 3º, que o 
retorno ou reversão ao serviço ativo somente se daria no posto ou graduação que o militar 
ocupava na data do seu afastamento, dispôs também que os direitos nela expressos não 
gerariam quaisquer outros, tais como promoções e pagamento de vencimentos ou 
salários atrasados. 
Assim, quando do  juizamento desta ação, o autor não tinha o direito postulado na inicial. 
Entretanto, sobreveio logo em seguida a Emenda Constitucional nº 26, de 27.11.86, que 
ampliou os efeitos da anistia concedida pela Lei nº 6.683/79, e cujos §§ 3º e 5º do artigo 
4º assim dispõem: 
"Art . 4º - ... 
§ 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. 
5º - O disposto no caput deste artigo somente gera efeitos financeiros a partir da 
promulgação da presente Emenda, vedada a remuneração de qualquer espécie, em 
caráter retroativo." 
Por força destes dispositivos constitucionais da Emenda nº 26, sobreveio, então, ao 
promovente o direito às promoções reclamadas, desde a data do seu afastamento do 
serviço militar da Aeronáutica, porém com os efeitos financeiros somente a partir de 27 de 
novembro de 1985, data da promulgação da Emenda Constitucional nº 26." 
Nada há a acrescer à referida fundamentação que apreciou adequadamente os efeitos e 
o alcance da Lei nº 6.683/79 e da EC nº 26 à Constituição de 1967. 
Pelo não provimento da remessa. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 7.839 - CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - CE 
Parte Autora: CEARÁ MOTOS LTDA. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. FRANCISCO DE ASSIS DE F. CAVALCANTE 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Correção monetária. Lei Nº 7.738/89, Art. 15. 
I - Com o advento da Medida Provisória nº 38, convertida na Lei nº 7738/89, inexistiu 
prejuízo para a apelada ou violação dos princípios da irretroatividade das leis e da 
anterioridade tributária, pois não se cogitou de supressão da correção monetária devida 
pelos contribuintes do Imposto de Renda no momento em que consumara sua hipótese 
de incidência, no último dia do ano-base, 1988. 
lI - Precedentes desta 1ª Turma: AMS 1.316 - CE, AMS 1.292 - PE, AC 5.350 - CE e REO 
1.492 - CE. 
III - Remessa oficial provida. Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, dar provimento à remessa nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 29 de novembro de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente 
CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de Ação Declaratória cumulada com 
levantamento do depósito, promovida por CEARÁ MOTOS LTDA, contra a UNIÃO 
FEDERAL, objetivando ver declarada inexistente a relação jurídica entre a promovente e 
o Fisco Federal, no tocante à Medida Provisória nº 38, convertida na Lei nº 7.738/89, por 
considerá-la inconstitucional. 
O MM. Juiz Federal, Dr. Agápito Machado, julgou procedente a ação, cuja ementa aqui 
transcrevo: 
"1. Ação declaratória cumulada com levantamento do depósito. 
2. Tributário. MP 32/Lei nº 7.730/89 e MP nº 38/Lei nº 7.738/89. Inconstitucionalidade 
incidenter tantum  do parágrafo único do art. 15 da Lei nº 7.738/89. 
3. Procedência dos pedidos. 
4. Sentença sujeita apenas a recurso voluntário, independentemente do valor atribuído à 
causa. É que, quanto à alçada, a Lei nº 6.825/80 foi revogada, porque não recebida pela 
Constituição Federal de 1988 que, também, em seu art. 5º, caput, eliminou todos os 
privilégios processuais ao não permitir "distinção de qualquer natureza". Duplo grau não 
recepcionado." (fls. 46/47). 
Efetuados os cálculos, foram os mesmos homologados, tendo o MM. Juiz a quo, através 
despacho de fls. 66/67, em atendimento à jurisprudência desta Corte, remetido os autos a 
esta instância revisora, embora considerando não recepcionado pela Carta Magna vigente 
o princípio do duplo grau obrigatório, bem como a Lei nº 6.825/80, quanto à alçada. 
Recebidos os autos, foram a mim distribuídos. 
Pauta sem revisão, nos termos regimentais. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença declarou incidentalmente a 
inconstitucionalidade do artigo 15 da Lei nº 7.738/89, com a seguinte conclusão: 
"Admitir a atualização monetária pretendida pela MP 38, convertida na Lei nº 7.738/89, 
estaríamos compactuando com mais uma fraude contra o contribuinte cuja obrigação 
tributária, in casu, já estava constituída ex lege, sem qualquer previsão de tal 
exacerbação (atualização monetária). A autora, sem dúvida, tem o direito adquirido de 
proceder ao pagamento das parcelas restantes referentes ao seu IRPJ devido em relação 
ao período-base encerrado em 31 de dezembro de 1988, sem a incidência da 
questionada correção monetária, pelo que incidenter tantum declaro a 
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 15 da Lei nº 7.738/89." (fls. 54/55). 
Num dos tópicos da cuidadosa fundamentação, o ilustre sentenciante expressamente 
afirma que a presente situação é semeIhante à que decorria com a aplicação do Decreto-
Lei nº 2.323/89, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Eg. Supremo Tribunal 
Federal na Rep. nº 1.451 - DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 24.06.88, pág. 16.113. 
Esta Turma vem entendendo que inocorre tal similitude. Em 31 de dezembro de 1988, 
data do fato gerador da obrigação tributária, a legislação previa a correção monetária, 
situação distinta da que se verificava em 31 de dezembro de 1986, quando essa 
atualização fora extinta sob a euforia do chamado "Plano Cruzado". 
A Medida Provisória nº 32/89 limitou-se a extinguir o índice pelo qual era calculada a 
correção monetária então prevista, impossibilitando-se a atualização das obrigações que 
a ele se reportavam. Essa situação teve efêmera duração, pois logo a seguir vem a lume 
a Medida Provisória nº 38 que adotou novo índice para cálculo da correção monetária. 
Inexistiu prejuízo para a autora ou violação dos princípios da irretroatividade das leis e da 
anterioridade tributária, pois, como visto, não se cogitou, em nenhum momento, da 
supressão da correção monetária devida pelos contribuintes do Imposto de Renda no 
momento em que se consumara a sua hipótese de incidência, no último dia do ano-base, 
em 1988. 
A propósito, transcrevo a ementa da AMS nº 1.316 - CE, em que foi Relator o eminente 
Juiz Hugo Machado, tributarista de renome nacional: 
"Tributário. Imposto de Renda. Correção Monetária reintroduzida pela MP 38. 
I - A lei vigente na data do fato gerador do imposto, vale dizer, em 31.12.88, previa a 
correção monetária deste, de sorte que a simples modificação do fato dessa correção, em 
virtude de medidas de combate à inflação, não viola os princípios constitucionais da 
anterioridade tributária, nem da irretroatividade das Ieis. 
II - Apelação provida." 
Nos recursos AMS 1.292 - PE e AC 5.350 - CE, nos quais fui Relator, também decidiu 
esta Turma: 
"Mandado de Segurança. Extinção da OTN. Lei Nº 7.738/89. Atualização monetária. 
I - Ao estabelecer a atualização monetária das quotas do Imposto de Renda 
correspondente ao período-base encerrado em 1988, apurado em número de OTN e 
convertido em cruzados novos, não houve qualquer afronta ao princípio da anterioridade 
ou direito líquido e certo da impetrante. 
II - Apelação improvida." (AMS 1.292 - PE, DJU 25.06.90). 
Portanto, não há inconstitucionalidade a ser declarada, nem afronta ao direito adquirido, 
ao princípio da anterioridade ou da irretroatividade, ou ofensa a direito Iíquido e certo da 
impetrante. 
Com essas considerações, dou provimento à remessa de ofício para reformar a sentença, 
invertendo-se o ônus da sucumbência. 
É como voto. 
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ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA AMS Nº 219 - PE 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: PHILIPS ELETRÔNICA DO NORDESTE S/A 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogada: DRA. WOLMEZITA MARINHO DE BARROS (APTE.) 
 

EMENTA 
Tributário. IPI. Prazo de recolhimento. Portaria nº 266/88 e art. 66 da Lei 7.450, de 
23.12.85. 
I - O art. 6º da Constituição de 1967, na redação da Emenda Constitucional nº 01/69 
proibia delegação de atribuições, salvo as exceções previstas no texto constitucional. 
II - A atribuição ao Poder Executivo de autorização para alterar alíquotas e bases de 
cálculo de impostos, entre eles o IPI, não comporta interpretação extensiva. 
III - Dessarte são inconstitucionais o art. 66 da Lei nº 7.450/85 e a Portaria nº 266/88 do 
Sr. Ministro da Fazenda, reconhecendo-se à impetrante o direito de recolher o IPI nos 
prazos estabelecidos pela Lei nº 4.502/64, com a redação do Decreto-Lei nº 326/67. 
 

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, declarar 
a inconstitucionalidade do art. 66 da Lei nº 7.450/85 e da Portaria nº 266/88, nos termos 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 15 de agosto de 1990. 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Leio no relatório que fiz à Egrégia 1ª Turma: 
"A PHILIPS ELETRÔNICA DO NORDESTE S/A, ora apelante, impetra MS contra ato do 
Sr. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL em PE, referente à determinação de 
recolhimento de IPI em prazos fixados pela portaria nº 266, de 29.07.88, do Sr. Ministro 
da Fazenda. 
Argumenta ser tal dispositivo legal inaplicável à hipótese, face ao que dispõe o art. 26 da 
Lei 4502, de 30.11.64. 
O MM. Juiz a quo indeferiu liminarmente a inicial o denegou a segurança, com 
fundamento no art. 8º da Lei 1533, de 31.12.51, ou seja, por entender que a Lei 7450, de 
23.12.85, viria a revogar a Lei 4502/64 pelo fato de serem conflitantes, na conformidade 
com princípio da continuidade das normas jurídicas (LICC, art. 2º, § 1º). 
A impetrante, ora recorrente, insurge-se contra a respeitável sentença, alegando, em sua 
razões de apelação, que houve lesão a direito seu líquido e certo, posto que considera a 
Lei 7450/85 inconstitucional, por ferir o princípio da indelegabilidade de poderes e o da 
hierarquia das normas jurídicas. 
Foram oferecidas contra-razões às fls. 26 e seguintes. 
O MPF opinou no sentido de que seja o presente recurso improvido, com a manutenção 
da sentença recorrida." 
Após meu voto que dava provimento à apelação para, reformando a sentença, conceder a 
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ordem reconhecendo à impetrante o direito de recolher o IPI nos prazos estabelecidos na 
Lei nº 4502/64, com a redação do Decreto-lei nº 326/67, foi suspenso o julgamento à 
argüição de inconstitucionalidade do art. 66 da Lei nº 7.450, de 23.12.85. 
Ouvido o Ministério Público Federal, manifestou-se  através de parecer da ilustre 
Procuradora da República, Drª Dalva Campos, pela improcedência da presente argüição 
de inconstitucionalidade. 
 

VOTO JUIZ CASTRO MEIRA 
 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O art. 66 da Lei nº 7.450, de 23.12.85, assim dispõe: 
"Fica atribuída competência ao Ministro da Fazenda para fixar prazos de pagamento de 
receitas federais compulsórias." 
Invocando-se essa atribuição o Sr. Ministro da Fazenda expediu a Portaria nº 266, de 
29.07.88, através da qual reduziu o prazo de recolhimento do IPI, até então estabelecido 
no art. 26 da Lei nº 4.502, de 30.11.64, com a redação do Decreto-Lei nº 326, de 
08.05.67. 
É certo que o Poder Executivo poderia alterar alíquotas e base de cálculo desse imposto, 
consoante excepcionalmente dispunha o art. 21, V da Constituição de 1967/69, faculdade 
que a Constituição vigente restringiu às alíquotas. 
A matéria já foi apreciada pela Eg. 2ª Turma do col. TRF da 2ª Região, que se pronunciou 
pela constitucionalidade do dispositivo legal e do ato administrativo sob exame. É o que 
se lê na ementa da AMS nº 89.02.08397-7:  
"TRIBUTÁRIO - I.P.I. - PRAZO DE RECOLHIMENTO. 
I - A Constituição Federal no art. 153 § 2º e 3º atribui ao Poder Executivo competência 
para alterar alíquotas dos impostos sobre importação, exportação, renda e proventos de 
qualquer natureza, produtos industrializados, operações de crédito, câmbio e seguro ou 
relativas a tributos ou valores mobiliários. II - Pode e deve o Poder Executivo baixar 
normas complementares que versem sobre os tributos e relações jurídicas a eles 
pertinentes. III - Legitimidade da Portaria Ministerial que fixa prazos de recolhimento de 
receitas federais, com base no artigo 66 da Lei 7450/85. IV - Apelação conhecida para 
denegar a ordem impetrada." 
(Rel. Des. Federal Julieta Lídia Lunz, J. 02.08.89, DJ de 12.09.89). 
Nesta Corte, a ilustrada Procuradora Drª Dalva Campos, depois de assinalar que a Lei nº 
7.450/85 se limitou a estabelecer novos prazos, assim conclui: 
"Evidentemente que o estabelecimento de novos prazos para o recolhimento do tributo 
implica em modificação da relação tributária, embora a lei não expresse. 
Segundo Amilcar de Araújo Falcão: "estão superadas hoje as objeções que outrora eram 
feitas à interpretação extensiva da lei tributária: esta última, segundo o entendimento 
dominante em nossos dias, comporta, como qualquer outra lei, todo e qualquer processo 
de interpretação" - in "Fato Gerador da Obrigação Tributária", Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 1977, págs. 47 e 48. 
De sorte que somente a lei pode estabelecer os elementos constitutivos da relação 
tributária, modificá-los  ou derrogá-los. 
E a Lei 7450/85, em seu artigo 66, fez exatamente o que competia ao legislador, ou seja, 
a previsão de novos prazos para pagamento de receitas federais compulsórias, 
revogando a norma contida no art. 26 da Lei nº 4.502/64. 
Não há dúvida, portanto, que a modificação da relação tributária foi efetivada em 
obediência ao art. 150 - I da Constituição Federal. 
O fato de novo prazo de recolhimento ser estabelecido pela unidade tributante não 
desnatura esta verdade. 
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Evidentemente não coube à Portaria Ministerial a modificação do tributo, esta foi 
estabelecida em lei.  
Hipótese bem diversa daquela em que, sem previsão legal, o Ministro da Fazenda, de 
moto próprio, decidisse fixar novos prazos de recolhimento de impostos federais. 
Por outro lado, não está o Poder Executivo desequipado para a modificação da relação 
jurídica tributária, sem prévia autorização do Congresso Nacional. 
O que não é o caso, ressalte-se! 
Pois a Constituição Federal em seu art. 153 § 1º faculta ao Poder Executivo, atendidas as 
condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos 
enumerados nos incisos I, II, IV e V, entre os quais se inclui o imposto sobre produtos 
industrializados. 
O contrastamento do art. 66 da Lei 7.450/85 se afigura correto, tanto pela competência do 
Congresso Nacional para modificação do tributo, tanto pelo papel reconhecido ao Poder 
Executivo diante de novas situações que devem ser enfrentadas, e das quais não podia 
ser posto à margem, desde que não extrapole da área de reserva legal, pertinente ao 
Legislativo." (Fls. 60/61). 
Data venia não me convenci nesse sentido. 
Dispunha o art. 6º da Constituição Federal de 1967, na redação da E.C. nº 01/69. 
"Art. 6º - São poderes da União, independentes e harmônicos, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário. 
Parágrafo Único - Salvo as exceções previstas nesta Constituição, é vedado a qualquer 
dos Poderes delegar atribuições; quem for investido na função de um deles não poderá 
exercer a de outro." 
A regra é proibir-se a delegação de competência. A exceção é a atribuição ao Poder 
Executivo para alterar alíquotas e bases de cálculo. Todavia, indaga-se: essa atribuição 
pode ter uma interpretação extensiva de modo a alcançar também a fixação de prazos 
para recolhimento de tributos? 
Entendo que não. As normas excepcionais, consoante conhecida regra de hermenêutica, 
dever ter interpretação restrita. Quer a Constituição que cada um dos Poderes exerça 
suas atribuições de modo pleno. A delegação de atribuições limita-se às hipóteses 
taxativas previstas no texto constitucional. 
Cabia ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre 
tributos. Logo, era do Congresso Nacional - salvo expedição de decreto-lei -, a 
competência para estabelecer prazos para recolhimento do IPI. Assim ocorrerá através da 
Lei nº 4.502/64 e do Decreto-lei nº 326/67. 
Dessarte, esta matéria estava reservada à lei e não podia ser objeto de delegação. 
Nos seus comentários à Lei nº 7.450/85, publicados pela Ed. Forense, o Em. Juiz HUGO 
MACHADO assim analisou o art. 66: 
"PRAZOS DE PAGAMENTOS DE RECEITAS FEDERAIS. 
- Os prazos para pagamentos de tributos são fixados nas lei respectivas. Agora, porém, o 
legislador atribui ao Ministério da Fazenda competência para fixar os prazos de 
pagamento de recitas federais compulsórias, entre as quais destacam-se os tributos. 
Essa atribuição de competência é de validade duvidosa, pois o estabelecimento do prazo 
de pagamento do tributo integra a instituição deste, comportando-se, portanto, no âmbito 
da reserva legal. 
Por outro lado, tem-se que o prazo para pagamento dos diversos tributos está em 
dispositivos legais, de sorte que a atribuição de competência para legislar, o que nos 
parece inadmissível de ponto de vista jurídico. 
Com efeito, cabo ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, 
dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente tributos, 
arrecadação e distribuição de rendas (Constituição Federal, art. 43, I). Por outro lado, 
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como observa Ives Gandra da Silva Martins, "O art. 6º da Emenda Constitucional nº 1/69 
está assim redigido: "São poderes da União, independentes e harmônicos, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. Parágrafo Único: Salvo as exceções previstas nesta 
Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições; quem for investido na 
função de um deles não poderá exercer a de outro", bloqueando qualquer hipótese, salvo 
as exceções expressas, da pretendida delegação de competência legislativa em branco". 
(Os Princípios da Delegação de Competência Legislativa e Reserva Absoluta da Lei 
Formal Tributária em Face das Operações da Day Trade. Ilegalidade do Parecer 
Normativo CST 28/83 - PARECER, Seção 1.3, nº 17, 1984, p. 444). 
Embora o prazo para recolhimento do tributo não se confunda com o momento da 
ocorrência do fato gerador, é aspecto da maior relevância, sobretudo quando a inflação 
atinge índices mais altos, pois implica na elevação da carga tributária por via indireta. Daí 
a justificável reação dos contribuintes contra a Portaria Ministerial que veio reduzir os 
prazos de recolhimento do IPI, revogando diploma legal então vigente, em afronta 
também ao disposto no art. 2º, § 1º da Lei de Introdução ao Código Civil. 
Com essas considerações, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 66 da 
Lei nº 7.450/85 e da Portaria nº 266/88, reconhecendo à impetrante o direito de recolher o 
IPI nos prazos estabelecidos pela Lei nº 4.502/64, com a redação do Decreto-Lei nº 
326/67. 
É como voto. 
 

VOTO JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Sr. Presidente, acompanho o douto voto do 
Relator, em razão, inclusive, de também entender que se deu uma interpretação 
extensiva ao comando do § 1º, art. 153 da Carta Magna, ofendendo-se, inclusive, 
princípios gerais do ponto de vista da interpretação da norma, que são ditados pelos 
princípios de que benigna sunt amplianda, ou seja, aquelas normas que favorecem dever 
ser ampliadas, e odiosa restringenda, que significa que as prejudicam devem ser 
restringidas, não podem ser ampliadas. Ademais, como bem observou em seu voto o 
eminente Relator, essa delegação não foi ex vi legis, não é por força de dispositivo legal. 
Então, acompanho, sem nenhum reparo, o voto do eminente Relator. 
 

VOTO JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
 
O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: A questão, como se vê, restringe-se à 
inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria nº 266, de 29 de julho de 1988, do Sr. 
Ministro da Fazenda, que reduziu o prazo para recolhimento do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), estabelecido no art. 26 da Lei nº 4.502/64, com a redação do art. 66 
da Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985, em que se baseia a citada Portaria. 
A impetrante afirma que o prazo fixado na Lei nº 4.502/64 não poderia ser modificado por 
ato do Poder Executivo e, muito menos, por uma portaria do Ministro da Fazenda, tendo 
em vista não só a hierarquia das normas legais, como também a indelegabilidade de 
poderes, considerando-se que o art. 66 da Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985, 
atribui competência ao Ministro da Fazenda para fixar prazos de pagamento de receitas 
federais compulsórias. Argumenta, ainda, que a redução do prazo para recolhimento do 
IPI implicou em majoração do tributo tendo, portanto, sido ofendido o princípio 
constitucional da anterioridade. 
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Ora, é sabido que, tanto a Constituição Federal anterior como a atual, promulgada em 
1988, excluíram alguns impostos da observância do princípio da anterioridade, entre 
estes, o Imposto sobre Produtos Industrializados (art. 153, § 29 da Carta de 1967 e art. 
150, § 1º, da de 1988). As mesmas Constituições facultaram ao Poder Executivo, 
atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas de vários 
impostos, entre os quais o IPI, como se vê atualmente do art. 153, § 1º, da Carta Magna 
de 1988. 
O art. 26, inciso III, da Lei nº 4.502/64, na verdade, dispunha que o recolhimento do IPI se 
faria "na quinzena subseqüente à da ocorrência do fato gerador - nos demais casos". 
Ocorre que a lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985, assim veio a dispor em seu art. 
66: 
"Fica atribuída competência ao Ministro da Fazenda para fixar prazos de pagamento de 
receitas federais compulsórias." 
Se a Constituição Federal permite ao Poder Executivo alterar as alíquotas do IPI dentro 
das condições e limites estabelecidos me lei, nenhum obstáculo opõe no sentido de que a 
mesma lei atribua ao Poder Executivo a competência para fixar os prazos de pagamento 
do referido imposto. 
Há de ressaltar-se que a lei complementar a que se refere o art. 146 da Constituição, no 
caso o Código Tributário Nacional, enumera em seu art. 97 tudo aquilo que, em matéria 
de tributos, esta afeto à reserva legal. Nos termos deste dispositivo legal e de seus incisos 
I a VI, somente a lei pode estabelecer: a instituição de tributos, ou a sua extinção; a 
majoração de tributos, ou sua redução, excetuados os casos em que pode o Executivo 
fazê-lo, conforme a Constituição; a definição do fato gerador da obrigação tributária 
principal; a fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvadas as 
exceções pelas quais pode o Poder Executivo alterar a alíquota de determinados 
impostos; cominação de penalidades por infringência à legislação tributária; e hipótese de 
exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de 
penalidades. 
Como se vê, não estão reservados à lei os critérios e prazos para recolhimento de 
tributos. Tanto ela pode fixá-los, como autorizar o Poder Executivo a fazê-lo por decreto 
ou instrução normativa, normas complementares que estão compreendidas na "legislação 
tributária" conceituada no art. 96 do CTN. E tanto é permitido à "legislação tributária" 
estabelecer prazos para pagamento de tributos, que o art. 160 do mesmo CTN prevê o 
prazo de trinta dias para o vencimento do crédito tributário, "quando a legislação tributária 
não fixar o tempo do pagamento". É o mesmo que dizer: "quando a lei, o decreto ou a 
norma complementar (portaria ou instrução normativa) não fixar o tempo de pagamento". 
Portanto, o fato de haver a Lei nº 7.450/85 atribuído ao Ministro da Fazenda competência 
para fixar os prazos de pagamento do IPI, antes estabelecidos pela Lei nº 4.502/64, não 
implica em delegação da competência tributária, vedada pelo art. 7º do Código Tributário 
Nacional. Este dispositivo ressalta expressamente da indelegabilidade a "atribuição das 
funções de arrecadar ou fiscalizar tributos". Arrecadar implica em receber o pagamento do 
tributo. E para esse pagamento devem ser estipulados prazos que o Poder Executivo, a 
quem compete arrecadar o tributo, pode fixar, desde que para tanto disponha de 
autorização legal, como a que foi conferida pelo art. 66 da Lei nº 7.450, de 1985. 
Não se verifica, por fim, desrespeito ao Princípio da Anterioridade, por majoração do 
imposto dentro do exercício em decorrência da diminuição do prazo para o pagamento, 
estabelecido pela Portaria nº 266/88, do Ministro da Fazenda É que, como se não 
bastasse haver sido o IPI excluído da observância do princípio da anterioridade, a 
majoração do tributo somente ocorre por elevação da alíquota ou da respectiva base de 
cálculo. A alegada majoração por restrição do prazo para o recolhimento é algo subjetivo, 
que não encontra respaldo legal nem constitucional. 
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Tenho, assim, como legítima e eficaz a Portaria nº 266, de 29 de julho de 1988, do Sr. 
Ministro da Fazenda, que não viola a Constituição, nem as normas gerais de Direito 
Tributário, porque constitucional é o art. 66 da Lei nº 7.450/85, que atribui ao Ministro da 
Fazenda competência para fixar prazos de pagamento de tributos federais. 
Isto posto, permito-me divergir do eminente Relator, para rejeitar a Argüição de 
Inconstitucionalidade, declarando constitucional o dispositivo da Lei supracitada. 
É como voto. 
 

VOTO JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Sr. Presidente, eminentes Juízes, além de 
endossar integralmente a fundamentação do voto do eminente Juiz Orlando Rebouças, 
com a devida vênia do não menos eminente Juiz Castro Meira, gostaria de recordar dois 
votos brilhantes, que conduziram decisões históricas do Supremo Tribunal Federal 
Brasileiro e da Corte Suprema Norte-Americana, a respeito do Princípio da 
Indelegabilidade dos Poderes. 
No final do século passado, discutia-se a respeito desse princípio na Corte Suprema e já 
se avizinha o que mais tarde veio a ser o Governo Roosevelt - a forte intervenção do 
Estado na economia. 
O Juiz Tift emitiu um voto brilhante dizendo que a indelegabilidade - que tem origem 
constitucional - não pode jamais ser encarada em termos absolutos. Acrescentou que 
pode a lei estabelecer, inclusive numa matéria tributária, atribuições ao Poder Executivo - 
autoridade, administrativa. Dentro da razoabilidade, que é inerente ao exercício do Poder 
Público, estabeleceu o que ele denominava de sub-rates - que são subtaxas, digamos 
assim, ou complementos à imposição feita pela lei, em matéria tributária. 
Para que isso aconteça é preciso que haja a autorização legal e que o exercício desse 
poder se faça dentro dos limites razoáveis. Foi o que ficou estabelecido nesse acórdão da 
Corte Suprema Norte-Americana.  
Aqui no Brasil, um trabalho recente que é uma tese de mestrado do Professor Siqueira 
Castro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem como título: "O Devido 
Processo Legal e a Razoabilidade das Leis na Constituição do Brasil" - transcreve trechos 
desse voto do Ministro Aliomar Baleeiro, em que justamente se fixa que é possível que a 
lei atribua poderes a autoridades administrativas - o que comumente ocorre na 
sistemática administrativa brasileira. Poderes estes que devem ser exercidos nos limites 
do razoável e dentro daquele ambiente próprio e adequado traçado na lei. 
No caso - não querendo acrescentar nada ao voto do eminente Juiz Orlando Rebouças -, 
a administração, quando fixou os prazos, nem cogitava haver exacerbado, os limites 
toleráveis; haver ultrapassado os poderes que são conferidos na lei. 
Parece-me  que esta questão já foi apreciada no campo mais apropriado, que é o 
Supremo Tribunal Federal, encontrado, deste nosso Pretório Excelso, uma orientação que 
não considera, em absoluto, indelegável o poder. Em outras palavra, não se pode 
considerar como uma vedação absoluta esta regra constitucional da indelegabilidade dos 
poderes. 
Reportando-me a este precedentes do Supremo Tribunal Federal, e até à orientação que 
desde o século passado passou a prevalecer na Corte Suprema Norte-Americana, 
acompanho o voto do eminente Juiz Orlando Rebouças. 
 

APARTE JUIZ HUGO MACHADO 
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O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Apenas para orientação que preciso adotar, não 
somente, mas em casos futuros, porque o tema de delegação ou de indelegabilidade de 
poder é muito importante, pergunto se V. Exª., dentro da orientação do voto que está 
proferindo, admite a instituição ou criação de tributo por atividade delegada a título de 
execução. 
 

VOTO JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: De modo algum, porque para  a criação de 
tributo, a Constituição o coloca como reserva legal. Agora, fixação de prazo para 
cobrança deste tributo é outra coisa. A criação do tributo com seus elementos 
constitutivos é matéria reservada à lei, mas os modos operacionais executivos de 
cobrança desse tributo estão sob a esfera das atribuições administrativas. 
A lei pode muito bem atribuir ao Poder Executivo a fixação destes prazos, não retirando 
da lei o poder de configurar o tributo - já que o prazo de pagamento do tributo pode ser 
considerado como uma extensão de um dos seus elementos. Quero dizer que a lei pode, 
validamente, - e isto já ficou assim entendido desde o precedente da Corte Suprema 
Norte-Americana e do precedente em que foi voto condutor o Ministro Aliomar Baleeiro, 
no Supremo Tribunal Federal - conferir atribuições à autoridade administrativa para agir e, 
se a autoridade administrativa o faz dentro dos limites legais, nada há que torne 
defeituoso este ato.  
Rejeito a argüição de inconstitucionalidade. 
 

VOTO JUIZ NEREU SANTOS 
 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Sr. Presidente, acompanho o voto do eminente Juiz 
Relator por entender, também, dentro da exposição que foi feita pelo eminente Juiz, que 
realmente o art. 66, a Lei nº 7.450 de 23.12.85, veio infringir o princípio constitucional da 
Indelegabilidade de Poderes. Na verdade, não se trata apenas  do estabelecimento de 
prazo para uma mecânica de cobrança de tributos. Os prazos estabelecidos para a 
exigência dos tributos estão vinculados ao próprio fato gerador do tributo. 
Por esta razão, dentro dos termos do voto do Relator, considero também inconstitucional 
o dispositivo da lei citada, ou seja, o art. 66. 
 

VOTO JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
 
(VENCIDO) 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Sr. Presidente, faço minhas as palavras do 
eminente Juiz Orlando Rebouças, mantendo uma posição já adotada na Turma, 
rejeitando, desta forma, a argüição de inconstitucionalidade. 
 

QUESTÃO DE ORDEM - JUIZ HUGO MACHADO 
 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: É conveniente submetermos essa questão à 
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apreciação do Pleno, porque existem casos em que a Portaria tem fundamento num 
Decreto-Lei que permitiu a prorrogação do prazo. O Ministro da Fazenda, então, baixou 
uma portaria prorrogando, mais adiante, baixou outra Portaria encurtando o prazo fixado 
anteriormente em lei. 
Acho que esse assunto merece um exame mais cuidadoso. Meu entendimento é 
concordando com o eminente Relator, no sentido de submeter essa questão ao Pleno, por 
envolver reconhecimento de inconstitucionalidade do dispositivo de lei, depois de ouvido o 
Ministério Público. 
 

VOTO JUIZ JOSÉ DELGADO(VOGAL) 
 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, o tema já foi debatido com 
profundidade através das inteligências dos ilustres juízes da Corte. Peço vênia ao Sr. Juiz 
Orlando Rebouças e aos demais que seguiram a sua posição, posição que foi 
apresentada com fundamentos sólidos, mas, com a renovação da vênia, não estou 
convencido do acerto das conclusões firmadas. 
Não aceito, em nenhuma hipótese, a adoção, que me parece ter sido aqui defendida, da 
tese da possibilidade de atividade discricionária na exigência da cobrança de tributos. 
Creio que o princípio da legalidade estrita, e até da legalidade relativa ao IPI, na 
Constituição anterior, como na atual, deve ser respeitado. 
O art. 66, da Lei em questão, concede um atuar discricionário ao Ministro da Fazenda 
com uma amplitude que não há condições de ser medida, nem a respeito da sua 
conveniência, nem da oportunidade, porque ele será o próprio juízo dessa conveniência e 
dessa oportunidade. Não se compatibiliza esse procedimento da autoridade fiscal com o 
princípio da legalidade tributária. 
Sabemos, não é por demais repetir, que até nos simples atos administrativos, a atividade 
discricionária está sendo repelida pela maioria dos administrativistas. Hoje se defende a 
não existência da atividade administrativa discricionária. Ela só deve se apresentar nos 
fatos administrativos. O Poder Executivo, hoje não tem mais atividade discricionária - toda 
a atividade do Poder Executivo é vinculada. Imaginem que a transposição dessa teoria 
para o direito tributário, que há muito já defendia essa posição, invalida os fundamentos 
apresentados pela corrente que defende a constitucionalidade do artigo examinado. 
Sem me alongar mais no debate, pois creio que as posições aqui expostas foram 
esclarecedoras, o meu voto é, em acompanhando o relator, no sentido de declarar a 
inconstitucionalidade do art. 66 da Lei examinada. 
Sr. Presidente, em conclusão, creio que os nobres votos, que se apresentam como 
vencidos, não meditaram que o art. 66 da Lei em exame, não traça nenhum limite. Não 
traçando nenhum limite, o Ministro da Fazenda pode colocar 60, 90 ou 120 dias. 
Se não estivesse convencido da inconstitucionalidade, por formação doutrinária, por 
razões de princípio, estaria convencido com o argumento do Dr. Hugo Machado, segundo 
o qual acarretar-se-ia uma inconstitucionalidade sobre outra inconstitucionalidade. 
Quando o Ministro da Fazenda determinasse que para um seguimento seria 90 dias, para 
outro seguimento 02 dias e para outro 03 dias, estaríamos diante de uma verdadeira 
ausência de defesa - ausência de segurança jurídica que é um princípio implícito da 
Constituição Federal, principalmente de tributos. 
Com estes argumentos, Sr. Presidente, já manifestei minha conclusão, acompanhando o 
eminente Relator. 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
Foi declarada a inconstitucionalidade por maioria de votos. Votaram em sentido contrário 
os Srs. Juízes Orlando Rebouças, Lázaro Guimarães, Francisco Falcão e Ridalvo Costa. 
 

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA AMS 1.247 - CE 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: RAIMUNDO ILO CHAVES 
Advogados: DRS. LUÍS SÉRGIO HOLANDA BEZERRA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Tributário. IR Trimestral. Inconstitucionalidade. 
I - O DL nº 2.419/88 ao fixar a base de cálculo e as alíquotas do imposto de renda 
trimestral, instituído pelo DL nº 2.396/87, violou o princípio da anterioridade tributária. 
II- Inconstitucionalidade dos Decretos-leis nºs 2.396/87 e 2.419/88 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Plenário 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, declarar inconstitucional a 
cobrança trimestral do imposto de renda instituída pelos Decretos-leis nºs 2.396/87 e 
2.419/88, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 17 de outubro de 1990. 
JUIZ ARAKEN MARIZ  - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO  - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de argüição de inconstitucionalidade 
acolhida pela Egrégia Primeira Turma, do art. 3º , do Decreto-Lei nº 2.396 de 21 de 
dezembro de 1987, que institui a cobrança do Imposto de Renda Trimestral (trileão), no 
exercício de 1988. 
A douta Procuradoria Regional Federal opina pela procedência da argüição. 
É o relatório. 
 

VOTO JUIZ HUGO MACHADO 
 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Na Egrégia Primeira, assim me pronunciei 
sobre a questão: 
"Leio, as fls. 81/82, na sentença: 
"É indiscutível a inconstitucionalidade da exigência fiscal impugnada pelas seguintes 
razões: 
Estabelecer a base de cálculo e alíquotas de tributos constitui reserva da lei (EC nº 1, art. 
153, § 29). Assim, o próprio Decreto-lei que instituiu o chamado "trileão", deveria ter 
respectiva tabela com as classes de renda e as alíquotas. Mas não o fez, delegando a 
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competência para fazê-lo ao Ministro da Fazenda através de instruções a serem por este 
baixadas. 
Assim, como se não bastasse a ofensa ao princípio da Legalidade no fato da tabela do 
Imposto de Renda Trimestral haver sido baixada por instrução normativa, verificou-se 
também uma delegação indevida de atribuições, primeiramente do Decreto-lei ao Ministro 
da Fazenda e deste, por sua vez, ao Secretário da Receita Federal, esta última nem 
sequer autorizada pelo citado diploma legal. 
Mesmo, que se argumente que a base de cálculo e as alíquotas foram definidas em um 
outro diploma legal, no caso o Decreto-lei nº 2.419, de 10.03.88, nem por isso estaria 
afastada a inconstitucionalidade da cobrança do Imposto de Renda trimestral no exercício 
de 1988. É que, tendo o referido diploma legal sido editado já no decorrer do exercício, a 
aplicação da base de cálculo definida em seu art. 5º, viria, como de fato veio, afrontar o 
princípio da anterioridade, consagrado no art. 153, § 29, da Carta Magna então vigente. 
Entendo, pois, que tem o(s) impetrante(s) direito líquido e certo ao não recolhimento do 
indigitado Imposto de Renda Trimestral (trileão), não só porque as normas que o 
instituíram atentam contra os princípios da legalidade, da anterioridade a da 
indelegabilidade, como também porque as pessoas físicas já estão sujeitas ao 
complemento na declaração anual, se for o caso. O Imposto Trimestral, então, importa em 
dupla incidência, ou seja, em nova cobrança sobre as mesmas rendas já tributadas na 
fonte ou a serem tributadas quando da declaração anual de rendimentos. É, portanto, um 
bis in idem flagrantemente inconstitucional." (fls. 81/82). 
Estou de acordo com a conclusão da sentença em exame. Peço vênia, porém, a seu 
ilustre prolator, para divergir de um de seus fundamentos. Não me parece esteja a UNIÃO 
FEDERAL proibida de tributar duas ou mais vezes a mesma renda. O denominado bis in 
idem, que se não confunde com a bitributação constitucionalmente vedada, não encontra, 
em princípio, vedação em nosso sistema jurídico. 
Ocorre que a UNIÃO FEDERAL não pode impor ao contribuinte do imposto de renda, ou 
de qualquer outro tributo, que lhe faça antecipações de imposto. Pode, é certo, impor 
responsabilidade tributária às fontes pagadoras, mas não pode impor ao próprio 
contribuinte uma antecipação do imposto, pois isto configura verdadeiro empréstimo 
compulsório, que somente em condições especiais pode ser estabelecido." 
Corrobora tal entendimento o parecer de fls. 103/104, da lavra da Dra. DALVA CAMPOS, 
ilustre Procuradora Regional Federal, nos seguintes termos: 
"Com efeito em obediência ao princípio da legalidade exige-se que em lei formal sejam 
estabelecidos pelo menos os seguintes elementos: o fato gerador do tributo, a sua 
alíquota, a respectiva base de cálculo e os sujeitos passivos diretos e indiretos da 
obrigação tributária. 
Assim, a criação, a modificação ou derrogação de tributos é matéria privativa de lei, 
estendendo-se a este conceito, o decreto-lei da sistemática constitucional anterior. 
Claro que antecipação de pagamento é modificação do tributo; o sujeito passivo paga 
antes da época devida; há uma modificação na situação econômica do contribuinte." 
E continua: 
"Se por um lado é verdade que em se tratando de imposto de renda surge o fato gerador 
no momento em que o contribuinte aufere o rendimento, não é menos verdade que a só 
ocorrência do fato gerador sem o preenchimento de determinados requisitos previstos em 
lei, não autoriza a arrecadação e a cobrança do tributo. 
Ora, é fora de dúvida que podia então o Poder Executivo através do decreto-lei legislar 
sobre tributos e finanças públicas sob determinadas condições, ou seja fixar alíquotas de 
determinados tributos mas só até aí. 
Claro que um ato do Ministério da Fazenda não pode ser considerado um decreto-lei. 
Mesmo considerando-se que outro decreto-lei viera em socorro de tal portaria, a 
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modificação da cobrança do tributo não poderia vigorar no mesmo exercício financeiro, 
devido ao princípio da legalidade." 
Mantenho, pois, o entendimento firmado pela Colenda Primeira Turma, declarando 
inconstitucional a cobrança do Imposto de Renda Trimestral, instituído pelos Decretos-leis 
2.396/87 e 2.419/88. 
É como voto. 
 

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA AMS Nº 1.408 - AL 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelantes: PEDRO AUGUSTO DE MENDONÇA DE ARAÚJO E OUTROS E 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGEM - DNER 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. EVERALDO DAMIÃO DA SILVA E ADOLFO LAGE DE  OLIVEIRA 

(APTES.) 
 

EMENTA 
Tributário. Pedágio. Lei nº 7712/88. Inconstitucionalidade. 
I - A cobrança de pedágio, nos termos da Lei nº 7712/88, contraria o disposto no art. 145, 
item II, da Constituição Federal, e o art. 79, itens II e III, do Código Tributário Nacional. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Plenário do 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, por maioria de votos, vencidos os 
MMMM. Juízes Lázaro Guimarães e Nereu Santos, declarar a inconstitucionalidade da Lei 
nº 7.712/88, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 1º de agosto de 1990. 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de argüição de inconstitucionalidade 
acolhida pela Egrégia Primeira Turma contra cobrança do selo-pedágio, instituído pela Lei 
nº 7.712, de 22 de dezembro de 1988. 
A douta Procuradoria Regional Federal opina pela procedência da argüição. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Na Egrégia Primeira Turma, proferi o meu voto 
nos seguintes termos: 
"Interessantes aspectos doutrinários a respeito da figura jurídica instituída pela Lei nº 
7712, de 22 de dezembro de 1988, foram colocados, de sorte que um voto, no presente 
caso, poderia constituir um verdadeiro tratado de Direito Tributário. 
Parece-me, porém, que a questão essencial a ser aqui examinada consiste apenas em 
saber se o serviço de conservação das rodovias federais, foi, pela Lei nº 7712/88, tratado 
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como serviço público específico e divisível.  
Realmente, a Constituição de 1988 admite a instituição de "taxas, em razão do exercício 
do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição" (Art. 145, 
item II). 
Não basta, portanto que ocorra serviço público. É indispensável seja este específico e 
divisível. 
O Código Tributário Nacional, por seu turno define: 
Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o art. 77 consideram-se: 
I.................................. 
II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, 
de utilidade, ou de necessidades públicas; 
 III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um 
dos seus usuários. 
Será o serviço de conservação das rodovias federais um serviço público específico e 
divisível? 
Em tese, pode-se afirmar que sim. A questão, todavia, não pode ser resolvida pela 
consideração da especificidade e da divisibilidade do serviço simplesmente em tese. 
Ninguém duvida, por exemplo, que o serviço de fornecimento de uma certidão seja 
específico e divisível. Não se poderá, mesmo assim, admitir que a lei institua uma taxa 
pelo serviço de fornecimento de certidões a ser paga por mês, de sorte que o requerente, 
ao pedir uma certidão, seja obrigado a pagar a mesma quantia a cujo pagamento esteja 
sujeito aquele que obtém várias certidões, no mesmo dia, ou durante o mês. 
A especificidade e a divisibilidade do serviço, que constituem conceitos complementares e 
inseparáveis, para os fins da questão de que se cuida, há de ser examinada tendo-se em 
vista a forma pela qual seja o mesmo tratado como fato gerador da taxa. 
Essa questão, portanto, no caso presente, há de ser resolvida em face da lei que instituiu 
o denominado selo pedágio. 
Como é sabido, a referida Lei determina o pagamento do pedágio por mês, 
independentemente do trecho de estrada utilizado pelo veículo respectivo. Paga o mesmo 
valor aquele que utiliza estradas federais em todo o território nacional, viajando o mês 
inteiro, e aquele que utiliza apenas poucos quilômetros de estrada federal, apenas uma 
vez durante o mês. Isto demonstra, de forma muito clara, que a lei não considerou a 
especificidade, nem a divisibilidade do serviço. Não cuidou de especificá-lo, destacando-o 
em unidades autônomas de utilidade (CTN, ART. 79, II), nem cuidou de estabelecer sua 
divisão, estabelecendo unidades de utilização, que seriam parâmetros no 
dimensionamento do questionado pedágio. 
Dir-se-á que o legislador atendeu a critério de ordem prática, para tornar o pedágio mais 
facilmente administrável. 
O argumento é inaceitável, até porque conduziria a  admitir-se um pedágio anual, cobrado 
juntamente com o IPVA, no ato do licenciamento do veículo, o que seria evidente 
absurdo, do ponto de vista jurídico, embora consideravelmente mais prático. 
Com estas considerações, entendo ser inconstitucional a exigência do pedágio nos 
termos da Lei nº 7712/88, e proponho seja o assunto enviado à apreciação do Plenário." 
Mantenho tal entendimento, acrescentando, ainda, a tais fundamentos, os apresentados 
no parecer da Dra. DALVA CAMPOS, douta Procuradora Regional Federal, assim 
expostos: 
"Inegavelmente a natureza jurídica do selo pedágio é de taxa, pois o montante do tributo 
arrecadado destina-se ao custeio do serviço público de conservação de rodovias federais. 
Sendo o tributo em questão uma espécie de taxa, há que se ater ao que prescreve o art. 
145, III da Constituição Federal em vigor: 
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Art. 145 (CTN) - A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir 
os seguintes tributos: 
II - Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 
potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos 
à sua disposição (grifo nosso). 
No entanto, o selo pedágio é cobrado de forma igual para quem utiliza uma única vez as 
rodovias federais, e para quem utiliza as rodovias todos os dias do mês, a lei também não 
diferencia quem percorre 2 quilômetros ou quem percorre 300 quilômetros, por exemplo. 
Como bem o diz AMÍLCAR DE ARAÚJO FALCÃO "in" Fato Gerador da Obrigação 
Tributária, 4ª ed. pág. 135: 
"as expressões divisível e mensurável, brevitatis causa usadas no texto, em verdade 
referem-se à prestação do serviço, que pode ser de fato individualizada, e não 
propriamente ao serviço público, indivisível, genérico e impessoal por definição" 
Não há negar, pois que o legislador ao elaborar a Lei 7.712/88 olvidou os requisitos  da 
especificidade e da divisibilidade para a configuração de taxa, como o prevê o art. 145, II 
da Constituição Federal." 
Por estas razões, tenho por inconstitucional a cobrança do selo pedágio, instituído pela 
Lei nº 7.712/88. 
É como voto. 
 

VOTO JUIZ LÁZARO GUIMARÃES(VENCIDO) 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Sr. Presidente, divirjo da maioria. Destaco do 
voto que proferi na Segunda Turma, rejeitando a argüição de inconstitucionalidade da 
legislação instituidora do selo-pedágio. 
"Não há como se confundir o fato gerador do pedágio com qualquer outro tributo, até 
porque a sua previsão encontra sede diretamente na Constituição. Ademais, não se 
vislumbra semelhança com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, cujo 
fato gerador é a propriedade do veículo. 
Deve-se indagar, sim, se o selo-pedágio é cobrado pela utilização de rodovia conservada 
pela União. A resposta há de ser afirmativa. 
Somente o adquire quem pretende utilizar rodovia federal. 
Mesmo que se entenda o pedágio com taxa, não se lhe pode confrontar apenas ao tipo do 
art. 145, II, CF, porque é o próprio texto constitucional que especifica, adiante, no art. 150, 
V, as exigências que lhe dizem respeito, restringindo-se à hipótese fática da cobrança 
pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público. 
Esta espécie ou subespécie tributária existe já no Direito francês medievo, sob a 
denominação de pèage, sendo cobrado pelos senhores feudais nas estradas situadas em 
seus domínios, lembra Rubens Gomes de Souza, no seu "Compêndio de Legislação 
Tributária". 
De qualquer modo, os característicos da especificidade e divisibilidade do pedágio - assim 
como na taxa - decorrem de a sua cobrança resultar da conservação das estradas 
federais, utilizadas ou utilizáveis no período de um mês pelo contribuinte. 
Quanto a tais requisitos, ensina MARIA DE LOURDES FERREIRA: 
"Quanto aos serviços, serão aqueles, como visto, de interesse da coletividade, prestados 
pelo Estado e referidos especificamente ao contribuinte que, deles se utilizando ou não, 
passa a fazer parte, na condição de sujeito passivo, da obrigação estabelecida pela lei e 
concretizada pelo fato da existência ou disponibilidade do serviço". (in "Taxas", "Curso de 
Direito Tributário", vários autores, Ed. Saraiva, 1982, pág. 539). 
Por isso que o professor Luiz Romero Patury Accioly, em parecer publicado na coletânea 
"Pedágio", publicada pela Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias, 
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acentua:  
"...Não é despicienda a admissibilidade da cobrança da taxa pela utilização potencial do 
serviço público. Di-lo o art. 77 do Código Tributário Nacional, repetindo literalmente a 
Constituição. O uso potencial, portanto, fortalece a juridicidade do pedágio e afasta 
definitivamente qualquer eventual alegação de inconstitucionalidade". (pág. K-21). 
Da mesma publicação, destaco trecho do parecer do professor José Souto Maior Borges: 
"A tabela de valores a que alude o art. 8º , parágrafo único, discrimina por idade os 
veículos automotores... O modo de obter-se o quantum debeatur conversão de um fator 
de indexação em sua expressão monetária. ... Nesse sentido, poder-se-á dizer que a Lei 
nº 7.712 institui tributo fixo. Com o que, aliás, facilita-se, desburocratizando-o, o seu 
cumprimento pelos contribuintes." (pág. L-21). 
Tenho como irrelevante o fato de o adquirente do pedágio utilizar-se uma ou várias vezes 
da rodovia. A divisibilidade resulta do modo como calculado mensalmente o valor do 
tributo para fazer face às despesas com a conservação das estradas federais, a todas 
elas tendo acesso o contribuinte. O valor do tributo varia em conformidade com o tipo do 
veículo, dada a sua potencialidade de desgaste das pistas. 
Sem base de cálculo ou alíquota, o selo-pedágio guarda relação com o fato gerador, 
oriundo que é da necessidade de se manter um bom estado as vias de tráfego 
interestadual. 
Não se trata, em resumo, de imposto e, sim, de pedágio, incluível no conceito de taxa e 
com expressa previsão constitucional. 
Por outro lado, a exigência do pagamento do tributo somente se deu a partir de 1989, 
quando a lei que o instituiu - 7712, de 22.12.1988 - fora publicada no exercício anterior. 
Não se violou o princípio da anterioridade. 
Nem se diga que o fato de um contribuinte utilizar a rodovia mais que outro, em 
determinado período, e pagar o mesmo infringe o princípio da isonomia. É que a ambos 
se dá o mesmo tratamento perante a lei, qual seja, o de poderem os seus veículos 
trafegar quantas vezes seja necessário durante o mês. Note-se, por sinal, que as 
empresas associadas ao Sindicato impetrante têm, na prática, a vantagem de pagar um 
valor certo e utilizar intensamente as rodovias por todo o mês. São até favorecidas pela 
sistemática adotada. 
Tal sistemática é comum em vários países civilizados. Assim, nos Estados Unidos e 
Canadá compra-se um passe de trem que vale por certo período - um mês, uma 
quinzena, uma semana - de utilização em qualquer ponto dos respectivos territórios. 
Assim também acontece com o Euraiplass, que dá direito ao uso de trens na França, 
Alemanha Ocidental, Portugal, Espanha, Itália, Irlanda do Norte, Suíça, Suécia, Bélgica e 
Grécia, por oito, 15, 23 dias ou um mês. 
Em Lisboa, há um passe que o turista pode adquirir, em condições especiais, para 
utilização, por cinco dias, no metrô ou nas linhas oficiais de carris. 
Nada há de novo na escolha do método fixo de cobrança do pedágio brasileiro. 
Assim, rejeito a argüição de inconstitucionalidade". 
O aspecto ligado à divisibilidade foi argumento decisivo utilizado no voto do eminente 
Relator e do não menos eminente Juiz José Delgado. Dizia o Dr. Hugo Machado 
reconhecer a efetividade e a divisibilidade, em tese, mas acrescentando que como o 
usuário que adquire o selo-pedágio num mês e o utiliza uma vez paga o mesmo preço 
que aquele que o utiliza todo mês, várias vezes e num percurso maior, isso retiraria a 
especificidade ou a divisibilidade. 
Trata-se de uso potencial. Se alguém é usuário de um caminhão em rodovias, ele vai 
pagar mais do que um veículo menor, pois este desgasta menos a estrada. 
No pedágio cobrado na própria estrada há também o problema da diferença entre o 
pagamento de um usuário e outro. Alguém que usa a estrada em um quilometro pode 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

pagar o mesmo preço que alguém que a utiliza em cem quilômetros. Não há como fugir a 
essa possibilidade, decorrente de uma circunstância. O certo é que a taxa não se 
descaracteriza pela potencialidade da utilização do serviço específico. 
O que se poderia invocar é que esta disformidade infringiria o princípio da igualdade 
substancial. Não vejo, sinceramente, com a maior boa vontade que possa ter, porque 
viole a divisibilidade ou a especificidade. 
 

APARTE JUIZ NEREU SANTOS 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Lembro, por exemplo, o caso da taxa de limpeza 
pública. Aquele que paga taxa nem sempre utiliza os seus serviços. No entanto, paga-se 
a mesma taxa, mensalmente. 
 

APARTE JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se, portanto, de um serviço que é 
colocado para uso efetivo ou potencial. Isso é inerente à taxa. Quanto ao problema da 
isonomia, já o analisei no precedente acima mencionado. 
Rejeito a argüição de inconstitucionalidade. 
 

VOTO JUIZ NEREU SANTOS(VENCIDO) 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Sr. Presidente, data venia do voto de ilustre Relator 
e dos Juízes que o acompanharam, também posiciono-me de acordo com o voto do 
eminente Juiz Lázaro Guimarães. Embora entenda que realmente o pedágio constitui uma 
taxa, não vejo onde tenha sido infringido o princípio da divisibilidade. Somente aquele que 
utiliza a taxa, durante aquele período do mês, favorece-se do serviço; é quem está sujeito 
ao pagamento do pedágio. A cobrança mensal é apenas uma questão de política fiscal, 
onde de certa forma acentuou o eminente Relator. 
Com esses fundamentos, acompanho o eminente Juiz Lázaro Guimarães. 
 

VOTO JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Sr. Presidente, Srs. Juízes, lamentando divergir 
do voto do eminente Juiz Lázaro Guimarães, digo que: 
Na Europa, usamos nos percursos de trem o EURAILPASS, um passe de viagem que tem 
validade em todos os países ocidentais do continente, inclusive na Grécia, passe este de 
7, 15 e até 30 dias de validade, que normalmente adquirido pelo estrangeiro em seu País, 
com um desconto de até 40%. No nosso País, temos as famosas tarifas aéreas 
promocionais (BTI) e o vôo noturno com até 30% de desconto. Não há qualquer cobrança 
de taxa ou imposto pelo uso desta Tarifa no continente europeu, ao contrário, o turista 
goza de total isenção. 
Se compro, um trecho de trem Paris-Geneve, no TGV, no Brasil pagaria em torno de US$ 
50,00 por este percurso, ao passo que, comprando lá, pagaria US$ 200,00, o que não 
caracteriza cobrança de qualquer imposto ou taxa, mas uma promoção feita pelos países 
participantes do sistema financeiro europeu, visando a aumentar o turismo na região. 
O próprio Governo Federal do nosso País já reconheceu, através de vários 
pronunciamentos feitos pelas autoridades do setor, a ineficácia da cobrança do selo-
pedágio. Realmente é um absurdo cobrar-se de um usuário que utiliza 1 Km de estrada o 
mesmo que se cobra do que usa 500 Km. Em nenhum país desenvolvido do mundo 
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ocidental existe tal cobrança. 
 

APARTE JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Não é só o EURAILPASS que é cobrado dentro 
dessa sistemática. Na França, a SGCF tarifas não promocionais, mas pela utilização das 
linhas de trem pelo período de um mês, 15 dias, inclusive estabelecendo nessa tarifa uma 
zona azul, onde o sujeito compra um passe para utilizar somente em dias úteis, não 
podendo usar nos fins-de-semana, ou compra um passe para usar somente no período 
em que não haja férias, não usa nem em julho, agosto, dezembro ou janeiro, épocas de 
alta estação. Então, existem todos esses meios de estabelecer tarifas e preços públicos. 
 

APARTE JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Na utilização das rodovias, isto nos EUA, 
Japão, Europa, etc., pagamos pelo que utilizamos em milhas e quando estamos para 
deixar a rodovia, que além de segura e bem sinalizada, oferece os mais modernos 
recursos em termos de primeiros socorros. 
No Brasil, não temos nenhuma rodovia segura e um caminhoneiro que utiliza rodovia 
durante 30 dias paga a mesma taxa que uma pessoa que a utiliza por poucas horas. 
Como antes me referi, o Governo Federal do nosso País já reconheceu, através dos 
órgãos competentes, a ineficácia da cobrança da taxa do selo-pedágio que, não tenho 
dúvida, está com os dias contados. 
Acompanho o eminente Relator, declarando inconstitucional a cobrança da taxa do selo-
pedágio. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A respeito do tema, votei na Turma, acolhendo a 
inconstitucionalidade do selo-pedágio, cujos fundamentos renovo nessa oportunidade e 
assim que estão postos: 
"Examina-se, na apelação questionada, a validade e a eficácia da cobrança do selo-
pedágio, exação decorrente da Lei nº 7.712, de 22.12.88, em face do atual sistema 
tributário. 
O culto e nobre Juiz Lázaro Guimarães, ao votar na 2ª Turma, como relator, em voto de 
profundidade científica e perfeita harmonia entre premissas e conclusões, conclui pela 
compatibilidade dessa exigência tributária com o atual ordenamento jurídico. No núcleo 
dos fundamentos apresentados, Sua Excelência entendeu irrelevante o fato de o 
adquirente do pedágio utilizar-se de uma ou várias vezes da rodovia, por concluir que a 
divisibilidade resulta do modo como calculado mensalmente o valor do tributo varia de 
conformidade com o tipo de veículo, tendo em vista a sua potencialidade de desgaste das 
pistas. 
Em posição oposta, há a argüição de ser inconstitucional a cobrança do selo pedágio, 
esta baseada, em apertada síntese, nos fundamentos seguintes: 
a) - O pedágio criado pela Lei nº 7.712/88, em face de ter base de cálculo própria do 
imposto, esbarra na vedação constitucional contida no art. 145, § 2º, da C.F., que dispõe: 
"As taxas não poderão ter base de cálculo própria dos impostos"; 
b) - tropeça na Constituição, também, ao violar o seu art. 154, I, que veda à União a 
criação de novo imposto, que tenha base de cálculo ou fato gerador próprio do imposto já 
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previsto na Carta Magna, uma vez que adotou a mesma base de cálculo do Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores; 
c) - apresenta-se, ainda, inconstitucional a Lei 7.712/88, em face de não haver estipulado 
a divisibilidade do pedágio, levando-se em conta a utilização da rodovia federal pelo 
usuário; 
d) - atentar, por último, contra o princípio da isonomia, ao tratar de forma igual, situações 
jurídicas diferentes, uma vez que exige pagamento do selo pedágio ao usuário de estrada 
federal que a utiliza apenas uma vez por mês, o mesmo acontecendo, em idêntica 
proporção, ao que trafega diariamente pela rodovia. 
Examino a questão na ordem dos argumentos que me parecem ser mais importantes para 
a solução da demanda. 
De início, creio ser necessário se examinar a natureza jurídica do pedágio, considerando-
se o art. 150, inciso V, da Carta Magna de 1988, que veda à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, "estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, 
por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio 
pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público." 
Sabido é que duas correntes se formaram a respeito da matéria, a saber: uma sustenta 
que o pedágio é preço público; a outra afirma que o pedágio é uma taxa sujeita, portanto, 
ao regime tributário. 
A visão do pedágio como preço público está construída, pela corrente que assim o 
defende, nos seguintes elementos: 
- o seu fato gerador é a utilização de patrimônio público pelo particular; 
- a receita auferida é originária e facultativa; 
- a atividade estatal de conservação de estradas federais se situa no âmbito privado, 
sendo apenas um serviço de interesse público, sendo possível o seu exercício por 
particulares, e a contraprestação pelo usuário deve obedecer ao regime jurídico de 
serviço privado; 
- há uma relação de coordenação, não estando o cidadão obrigado a usar as rodovias 
federais, tendo, ainda, alternativa de satisfazer a sua necessidade de outra forma, sem 
violação de nenhuma prescrição jurídica; 
- a contraprestação por parte do usuário está sujeita ao efetivo uso das rodovias federais. 
Entre os adeptos da corrente de que o pedágio tem natureza jurídica de preço público, 
podem ser citados:  
a) - O Ministro Octávio Galloti, ao votar na Rep. 1.323-5/PR, conforme RTJ 112/52. 
b) - Ruy Carlos de Barros Monteiro, Consultor da República, ao prestar informações na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 24-1-SP. 
c) - Hely Lopes Meirelles, em Parecer intitulado "Pedágio - Condições para sua cobrança", 
publicado in RT, vol. 430, páginas 33 a 34. 
d) - Bernardo Ribeiro de Morais, in "Compêndio de Direito Tributário", Rio de Janeiro, Ed. 
Forense, 1984, págs. 167 a 168. 
e) - Ministro Xavier de Albuquerque, no julgamento do RE nº 75.641, in RDA, vol. 121/311 
a 315. 
f) - Arnaldo Wald, in Parecer publicado in RDA, vol. 99/400. 
g) - Cid. Heráclito de Queiroz, ao subscrever parecer para instruir informações a serem 
prestadas na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 24-1-SP. 
h) - Odília Ferreira da Luz Oliveira, Subprocuradora-Geral da República, em parecer 
ofertado na Ação Direta de Inconstitucionalidade acima anotada. 
i) - Ministro João Leitão de Abreu in Parecer publicado na obra "PEDÁGIO", da 
responsabilidade da ANEOR. 
A caracterização do pedágio como taxa está assentada nos fundamentos seguintes: 
- O art. 150, V, da C.F., que ressalva a cobrança do pedágio, está incluído no sistema 
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tributário nacional, no círculo reservado às limitações constitucionais do poder de tributar, 
pelo que, só por isso, ele é um tributo. 
- Ele só é cabível quando há utilização efetiva de vias públicas. 
- O seu pagamento, desde que a rodovia federal seja efetivamente utilizada, é obrigatório 
e decorre de lei, a de nº 7.712/88. 
- É uma contribuição pecuniária, criada em lei, e que se torna exigível pela utilização de 
um serviço público, da responsabilidade do DNER, especialmente identificado. 
- O montante devido leva em consideração o desgaste provocado nas rodovias federais 
pelos veículos que as utilizam, tudo decorrente do peso do veículo e do seu potencial de 
uso. 
A caracterização do pedágio como taxa é defendida entre nós por vários tributaristas, a 
citar: 
a) - Juiz Romero Patuny Accioly, in Parecer inserido na obra "PEDÁGIO", publicação da 
ANEOR. 
b) - José Souto Maior Borges, in Parecer elaborado para a ANEOR, publicado na obra 
acima citada, págs. L-1 a L-38. 
Assinalo que, em face de como o pedágio foi tratado na Constituição de 1988, não se lhe 
pode negar a feição tributária. De nenhum sentido teria a ressalva posta pelo Constituinte 
no art. 150, V, in fine, se não fosse o de considerar o pedágio como uma espécie de 
tributo. E, entre as espécies de tributo, por o pedágio não ter estrutura de imposto nem de 
contribuição social, ele se apresenta como sendo taxa devida pela utilização de rodovias 
conservadas. A respeito, invoco a doutrinação de Aliomar Baleeiro: 
"O proprietário de um veículo força o poder público a melhorar pavimentação, instalar 
sinalizações elétricas, inspecionar periodicamente máquinas e freios, dirigir o tráfego nos 
pontos de congestionamento e estabelecer permanente polícia da velocidade e da 
observância das regras de prudência e perícia de trânsito. A taxa fornece à autoridade o 
meio de o automobilista indenizar o Estado pelo uso de coisa conveniente a seus 
interesses, mas que ocasiona riscos para o público e maiores despesas para os serviços 
governamentais." ("Direito Tributário Brasileiro", 10ª ed., Forense, Rio, 1981, pág. 324). 
Sendo taxa o pedágio, verifica-se agora se a exigência do seu pagamento, nos termos da 
Lei nº 7.712 de 22.12.88, é constitucional ou não. 
A respeito da natureza da Taxa, é sabido que há várias teorias. As de cunho positivista 
apresentam-na ora como sendo uma contraprestação de serviço público específico e 
divisível, é a teoria obrigacional, ora como pura norma, ora como uma prestação 
espontânea, e não uma obrigação. 
A teoria pluralista, por seu turno, sem negar a natureza de obrigação legal, considera a 
taxa como sendo um dever fundamental que consiste em uma contraprestação pecuniária 
que, embora não vinculada pelas liberdades fundamentais, é exigida sob a diretiva dos 
princípios constitucionais da capacidade contributiva e do custo/benefício, com a 
finalidade de remunerar a atividade essencialmente estatal desenvolvida em favor do 
obrigado, segundo lei elaborada de acordo com a competência especificamente 
outorgada pela Constituição. 
Pelo visto, o que a estrema dos outros tributos não é a natureza bilateral, mas a 
especificidade, a divisibilidade e a efetividade da potencialidade do serviço público. 
A taxa, em nosso sistema constitucional, está constituída com base nos elementos que 
compõem a teoria pluralista, pelo que, conforme o art. 145, II, da C.F., são devidas, em 
razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 
Em face de tais considerações, resta examinar se a Lei nº 7.712, de 22.12.88, instituidora 
do selo-pedágio, apresenta-se conforme com as exigências constitucionais para sustentar 
a referida exação tributária. 
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De início, destaca-se com visibilidade ilimitada o fato do serviço público remunerado pelo 
selo-pedágio não se apresentar divisível. Isso porque não há como se afirmar de que o 
selo-pedágio remunera um serviço público que pode ser adjudicado individualmente ao 
contribuinte ou, na definição do C.T.N. (art. 73, III), que possa ser suscetível "de 
utilização, separadamente, por cada um dos seus usuários". 
Há de se considerar que, ao ser fixada pela Lei nº 7.712, de 22.12.88, uma só quantia a 
ser paga por mês, para a pessoa que utilize rodovia federal durante tal período, quer seja 
uma ou várias vezes, a exação referida está afrontando o princípio da divisibilidade a que 
as taxas estão sujeitas, conforme dicção do art. 145, II, C.F.. 
Como visto, o serviço prestado ao contribuinte não tem possibilidade de ser destacado em 
unidades autônomas, nem de ser divisível o seu custo entre os usuários, pois, o que se 
cobra é uma quantia fixa que, uma vez paga, permite a utilização da rodovia federal, 
durante todo o mês, pouco importando o número de vezes que, no mês, efetivamente a 
use e a quilometragem percorrida. 
Por esse fundamento, o selo-pedágio, criado pela Lei 7.712/88, viola o texto 
constitucional, pelo que assim deve ser reconhecido. 
Aliás, Ives Gandra da Silva Martins, em sua obra "Sistema Tributário na Constituição de 
1988", pág. 69, adverte que: 
"Pelos mencionados artigos, percebe-se que o selo pedágio, criado pela Lei nº 7.712/88, 
é de notória inconstitucionalidade. Tem por base de cálculo a mesma do IPVA, o serviço 
ofertado não é específico e divisível nem colocado à disposição de todos os detentores de 
veículos, posto que a utilização de tais recursos para estradas do Norte e do Nordeste, 
retirados de um contribuinte do Sul, torna a vinculação fantasiosa." 
Por tais fundamentos, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, declaro a 
inconstitucionalidade da Lei nº 7.712, de 23.12.88. 
É como voto. 
 

DECISÃO 
O Tribunal, por maioria de votos, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 7.712/88, nos 
termos do voto do Relator.  
Vencidos os MMMM. Juízes Lázaro Guimarães e Nereu Santos. 
 

 


