
Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Revista 8 - abril/junho 1992 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.496 - CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB 
Agravados: JURANDIR FERNANDES SARAIVA E OUTRO 
Advogados: DRS. JOSÉ EMANUEL SAMPAIO DE MELO E OUTROS (AGRTE.) E  

JOSÉ LUCIANO VASCONCELOS E OUTRO (AGRDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Preliminares. 
Cabimento. Prazo de recurso. 
1. Decisão sobre Iiminar em mandado de segurança, concessiva ou denegatória, é 
decisão interlocutória e, como tal, agravável. 
2. Até o último minuto do expediente forense o recurso pode ser validamente 
apresentado. 
3. tendo em vista a satisfatividade da liminar, o presente recurso perdeu seu objeto, em 
face do fato consumado. 
4. Agravo não conhecido. 
 
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 novembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Banco do Nordeste do Brasil S/A - BNB, 
litisconsorte passivo, nos autos do MS 91.0002154-7 interposto por Jurandir Fernandes 
Saraiva e Félix José Ximenes Ávila contra ato do Chefe do Departamento Regional 
(DEFOR) do Banco Central do Brasil, onde postulam diferenças de juros não creditados 
sobre resgate de aplicações financeiras em Certificados de Depósitos Bancários (CDB), 
agravou de instrumento do despacho do MM. Juiz que deferiu liminar, inaudita altera pars, 
determinando que o ora agravante pagasse valores que supostamente deveriam ter sido 
incluídos no quantum pago aos impetrantes. 
Argúi, em suas razões que, quando do pagamento do resgate das aplicações financeiras 
dos então impetrantes, cumpriu integralmente determinação do Banco Central do Brasil, 
contida nas disposições do art. 27 da Lei nº 8.177/91, e que a liminar agravada, de caráter 
satisfativo (que no caso é defeso ao Juiz concedê-la), representa antecipação da 
prestação jurisdicional. Diz, ainda, que a referida decisão, para seu cumprimento, carece 
de caucionamento. 
Consta da inicial do MS, acostada como documento às fls. 12/15, que, por determinação 
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do Banco Central e por força do art. 27 da Lei nº 8.177/91, as obrigações contratuais 
pactuadas entre 01.09.90 e 31.01.91 seriam deflacionadas no dia do vencimento. 
Em contra-minuta, os agravados suscitam preliminares de: a) não cabimento do recurso, 
pois não previsto em sede de mandado de segurança que prevê, tão-só, aplicação 
subsidiária do CPC em casos de litisconsórcio, bem como b) intempestividade de sua 
propositura, que, tendo termo às 18h30min do dia 20.05.91, só foi protocolado às 
18h34min do referido dia. No mérito, refutam o argumento do agravante de que é defeso 
ao Juiz conceder liminar em ação que verse sobre a Lei nº 8.177/91, por ser a 
determinação constante no referido preceito legal, inconstitucional: viola o direito 
adquirido e o ato jurídico perfeito. Conseqüentemente, os efeitos concretos da Lei nº 
8.177/91 são suscetíveis de reparação judicial, via mandamental, nela cabível a 
concessão de liminar. Dizem ainda não prosperar atese de satisfatividade da liminar, pois 
a sua concessão satisfez, sim, os requisitos da lei, havendo o MM. Juiz constatado, no 
caso, os pressupostos essenciais para sua concessão. No tocante à alegação de 
necessidade de caucionamento, esta também não prospera, pois a lei não impõe a sua 
obrigatoriedade, sendo, pois, faculdade conferida ao Juiz. 
Pugnam pela manutenção da decisão concessiva da liminar e improvimento do agravo. 
Mantida a decisão agravada. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Os agravados, em suas contra-
razões, argúem as preliminares de não cabimento do agravo de instrumento contra 
decisão liminar em mandado de segurança e a intempestividade do recurso, em face de a 
petição recursal haver sido recebida no dia 20.05.91, último dia de prazo, às 18h34min. 
Quanto ao cabimento do agravo em sede de mandado de segurança, esta Turma admite, 
à unanimidade, nos termos do voto por mim proferido no Ag 1070-PB: 
"VOTO PRELIMINAR: O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Em 
comentando os chamados atos do juiz, Humberto Theodoro Júnior, em seu livro "CURSO 
DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL", ensina: "Conforme a natureza do processo (de 
cognição ou de execução), os atos do juiz podem ser divididos em: a) atos decisórios 
propriamente ditos; e b) atos executivos. Nos primeiros, visa-se a preparar ou obter a 
declaração da vontade concreta da lei frente ao caso sub judice. Já nos atos executivos, 
procura-se a realização efetiva da mesma vontade, através de providências concretas 
sobre o patrimônio do devedor, para satisfação do direito do credor (atos, por exemplo, 
que ordenam a penhora, a arrematação, a adjudicação, etc.)..." 
Por seu turno, é a própria Lei Processual Civil que, em seu art.162, parágrafos 2º e 3º, 
assim estabelece: 
"- Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão 
incidente; - São despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício 
ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma." 
Após citar ensinamentos de José Frederico Marques, presentes em seu "Manual de 
Direito Processual Civil", e onde se lê "Decisão, em sentido lato, é todo e qualquer 
pronunciamento do juiz, resolvendo uma controvérsia, com o que abrange, em seu 
significado, as próprias sentenças"; é, ainda, o mesmo Humberto Theodoro Júnior, que 
sobre o tema acrescenta: 
"A decisão interlocutória, porém, tem um conteúdo específico, diante do conceito que o 
Código Ihe emprestou de maneira expressa. Corresponde, assim, a "ato pelo qual o juiz, 
no curso do processo, resolve questão incidente". 
É verdade que no MS 119.663-SP, onde foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Miguel Ferrante, 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

sendo partes Water House Auditores Independentes (impetrante) e Juízo Federal da 4ª 
Vara - SP (impetrado), a Egrégia 2ª Seção do TFR assim se posicionou: 
"EMENTA: Mandado de Segurança contra ato judicial concessivo de medida liminar em 
mandado de segurança impetrado em primeira instância. O despacho que concede ou 
nega medida liminar é despacho de mero expediente, irrecorrível, portanto (art. 504, 
CPC), e na projeção não há qualquer direito subjetivo a resguardar, muito menos líquido e 
certo. Requerida a segurança, o Juiz singular, convencido da relevância da impetração, 
concedeu a liminar, mas fê-lo nos termos que, a seu exclusivo critério, parecem-Ihe mais 
adequados, agindo dentro dos exatos limites da discricionariedade que a lei Ihe oferece. 
Segurança não concedida'. 
Destaco do voto do Eminente Relator: 
'No julgamento do Mandado de Segurança 118.246-ES, de que fui Relator: Cuida-se, 
pois, de mandado de segurança contra ato judicial concessivo de medida liminar em 
mandado de segurança em tramitação em primeira instância. Ora, a medida liminar é 
providência cautelar concedi da a critério do juiz. A lei reserva à discrição do magistrado 
suspender o ato atacado in Iimine Iitis, se diante das circunstâncias da impetração 
entender, na sua prudente avaliação do direito e dos fatos, que há fumus boni juris e 
periculum in mora, bem como, em contrapartida, permite Ihe revogar a medida se se 
convencer da oportunidade de sua iniciativa. Portanto, a liminar não constitui o reconheci 
mento de um direito subjetivo do impetrante, um julga mento, senão uma providência 
acauteladora de possíveis danos, em circunstâncias especiais, quando a critério do juiz 
Ihe parecem relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado resultar a 
ineficácia da ordem judicial, se ao final concedida. O despacho que nega ou concede a 
liminar é despacho de mero expediente, via de conseqüência, irrecorrível (art. 504 do 
CPC)...' 
Merece ainda destaque, no julgamento do referido MS 119.663 - SP, o voto do Eminente 
Ministro Eduardo Ribeiro, onde se lê: 
"Sr. Presidente, em tese, admito a possibilidade do mandado de segurança quando se 
verifica que a liminar deve ria ser deferida, em face do que consta do processo, e o juiz 
tenha-se abstido de concedê-la com base em razões não fundadas na lei. No caso, 
entretanto, não vislumbro a possibilidade de dano irreparável...' 
Inegavelmente, a despeito deter acompanhado o voto do eminente Relator, o não menos 
eminente Ministro Eduardo Ribeiro, ao ressalvar 'a possibilidade de admissão de 
mandado de segurança, quando se verifica que a liminar deveria ser deferida, em face do 
que consta do processo, e o juiz tenha-se abstido de concedê-la com base em razões não 
fundadas na lei...', leve a concluir não entender, ao menos pacificamente, que o despacho 
concessivo ou não de liminar em MS seja de considerar-se despacho de mero 
expediente. Entendo, de minha parte, com muito respeito à posição defendida pelo Sr. 
Ministro Miguel Ferrante, a despeito da concessão ou negativa da liminar estar a 
depender da discrição do juiz, sendo, pois, de considerar-se a mesma 'uma providência 
acauteladora de possíveis danos', que há de ser concedida 'em circunstâncias especiais, 
quando, a critério do juiz, pareçam-Ihe relevantes os fundamentos da impetração e do ato 
impugnado resultar a ineficácia da ordem judicial, se, ao final concedida, se a o ato que 
resultou em sua concessão ou negativa um mero despacho de expediente. É que, 
independente de não se poder identificar na liminar 'o reconhecimento de direito subjetivo 
do impetrante, um prejulgamento' não há como se negar que resida em tal ato uma 
decisão, um ato de juízo, de modo a resolver uma questão que se apresentou ao 
magistrado incidente, não se constituindo em ato de mero e puro desenvolvimento 
processual, assim entendo. Em comentando exatamente tal julgado (MS 119.663 - SP), 
J.J. Calmon de Passos, em seu 'MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, MANDADO 
DE INJUNÇÃO, HABEAS DATA, CONSTITUIÇÃO E PROCESSO' edição 1991, registra: 
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'Essa decisão unânime da 2ª S. TFR pede análise crítica, séria e incisiva, por tudo que ela 
representa de risco para a segurança dos direitos. Comecemos pela análise da natureza 
jurídica dos atos decisórios dos magistrados, todos sabemos que estes atos ou são 
sentenças (se põem fim ao processo, com ou sem exame do mérito), ou são 
interlocutórios (se decidem questão de fato ou de direito sem pôr fim ao processo), ou 
despachos (se nenhuma questão de fato ou de direito é solucionada, apenas provendo o 
juiz sobre a ordem do feito). Em simetria com essa definição legal, o Código de Processo 
Civil construiu um sistema de recursos: as sentenças são apeláveis; as interlocutórias, 
agraváveis; e os despachos, irrecorríveis. Vejamos, agora, a natureza jurídica da liminar 
em mandado de segurança e, por conseqüência, da decisão que a concede ou denega. A 
liminar no writ é um ADIANTAMENTO (provisoriedade) da tutela que se pretende obter ao 
final (definitividade). Destarte, nenhuma diferença substancial existe entre a liminar e a 
sentença final a ser proferida no pleito em que ela foi deferida ou indeferida, s6 divergem 
no seu alcance: provisório, numa, por conseguinte, resolúvel; definitivo, na outra, por 
conseguinte, apta a transitar em coisa julgada material. E também quanto a seus 
pressupostos: a liminar apenas reclama uma cognição sumária (mas cognição), 
normalmente de nominada plausibilidade do direito ou fumus boni juris (o que pede um 
exame das questões de fato e de direito) e a sentença de mérito pede a cognição 
completa (após a exaustão das possibilidades de realização da atividade probatória 
deferida às partes e ao juiz). À plausibilidade do direito soma-se, para concessão da 
liminar, ou o juízo político de conveniência, formulado pelo legislador, que teve como 
deferível a antecipação da tutela, ou esse juízo de conveniência vai assentar no que a 
doutrina denomina de periculum in nora, ou seja, no risco de ineficácia (total ou parcial) da 
futura decisão de mérito, caso favorável ao requerente da liminar." E continua o Autor a 
estranhar que se tenha no ato da concessão ou denegação da liminar um despacho de 
mero expediente quando, segundo observa, o legislador exige, para isso, o exame da 
relevância do fundamento (causa de pedir) e da ineficácia da medida (pedido), caso 
venha a ser deferida a segurança sem a concessão da liminar". E conclui: "Se irrecorrível 
for a de cisão sobre a liminar em mandado de segurança, teremos a irrecorribilidade das 
liminares em possessória, das liminares em medidas cautelares, enfim, teremos um ato 
decisório que reclama, particularmente, dada sua excepcionalidade, controle pronto e 
eficiente, transformado em decisão irrecorrível". 
Trago, ainda, à meditação a lição de Humberto Theodoro Júnior na sua obra acima citada, 
onde, em tratando sobre os recursos em geral, assim doutrina: 
"O instituto do recurso vem sempre correlacionado com o princípio do duplo grau de 
jurisdição, que consiste na possibilidade de submeter-se a lide a exames sucessivos, por 
juízes diferentes, como garantia da boa solução" - conforme ensinamentos de Barbosa 
Moreira, transcritos pelo mesmo Autor -, que continua doutrinando nos seguintes termos: 
"Embora inexista texto expresso na Constituição, a doutrina ensina que o duplo grau de 
jurisdição está ínsito em nosso sistema constitucional. Lembra, outrossim Amaral Santos 
que "a possibilidade do reexame recomenda ao juiz inferior maior cuidado na elaboração 
da sentença e o estímulo ao aprimoramento de suas aptidões funcionais, como título para 
uma ascensão nos Quadros da Magistratura. O órgão de grau superior, pela sua maior 
experiência, acha-se habilitado para reexaminar a causa e apreciar a sentença anterior, a 
qual, por sua vez, funciona como elemento de freio à nova decisão que vier a proferir". 
Neste sentido, volto às lições de Calmon de Passos, na obra já acima citada e onde se lê: 
'Não é só a afirmativa da irrecorribilidade da decisão sobre liminar em mandado de 
segurança que estarrece; também nos deve preocupar, e muito, a assertiva de que a 
decisão da liminar opera à discricionariedade do magistrado... A legitimidade essencial do 
Poder Judiciário tem seu respaldo na limitação que a lei põe ao agir do magistrado... Uma 
coisa é ampliar os horizontes da hermenêutica (que nem por isso deixa de ser 
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hermenêutica, deixa de ser aplicação de uma técnica jurídica) e outra bem diversa é 
admitir-se que, a título de julgar criatividade, homens como nós nos submetam ao 
imprevisível e ao incontrolável. Nenhum grande magistrado que a história registra foi um 
malfeitor das leis e um benfeitor dos homens, porque os grandes magistrados sabem que 
a forma menos nobre de julgar é aquela que abandona o corretivo da lei e alforria o 
libertino das paixões... Discricionariedade em matéria de conveniência e oportunidade, 
não no que diz respeito à legalidade do ato e a discricionariedade vem sendo 
progressivamente constrita, inclusive em termos de Poder Executivo, porque não se 
aceita que o administrador tenha arbítrio, seja exclusivo juiz de sua valoração, dado que 
os valores postos legalmente e os freios legalmente formalizados para contê-lo operam 
como parâmetros limitativos dessa proclamada discricionariedade, irmã quase gêmea, e 
gêmea univitelina do arbítrio, da prepotência e da arrogância. E enquanto assim pensam 
e atuam os administrativos, alguns processualistas, melancolicamente, endeusam a 
discricionariedade e outras palavras imprecisas e mágicas, que terminam, comotodas as 
mágicas, apenas empulhando o espectador. Se nos cabe repensar o juiz, aproximá-lo da 
sociedade, repensar o direito, desmistificando-o da sua pureza, isso tudo deve ser feito 
com vistas à emancipação do homem, à purificação do exercício do poder, não como um 
convite ao masoquismo, que coloca o paraíso bem perto da chibata. Se queremos 
transformar os juízes em feitores, precisamos buscar outro para a cidadania, outra função 
para a lei, outro sentido para a ordem jurídica. A decisão sobre liminar, em mandado de 
segurança, é concessão ou denegação de medida cautelar, e medida cautelar se traduz 
em antecipação da tutela, decisão que envolve, necessariamente, o exame da lide, em 
seus aspectos de fato e de direito, portanto decisão recorrível. E hoje mais do que 
recorrível, por força do mandamento constitucional (art. 5º, LV, que de uma vez por tados 
afasta das decisões insuscetíveis de controle, mesmo do  controle interno pelo próprio 
Poder Judiciário'. 
Estabelece o CPC, que seu art. 522, queres salvado o disposto nos arts. 504 (dos 
despachos de mero expediente não cabe recurso) e 513 (da sentença caberá apelação), 
das decisões proferidas no processo caberá agravo de instrumento'. 
Esta Egrégia Turma, no AG 423 - RN, onde foi Relator o eminente Juiz Lázaro 
Guimarães, e onde foram partes Droguistas Potiguares Reunidos Ltda. (agravante) e 
União Federal (agravada), assim decidiu: 
'Ementa: Processual Civil. Mandado de Segurança. 1 Cabimento de agravo de 
instrumento da decisão que aprecia pedido de liminar. 2 - Exigência de depósito para que 
a liminar suspenda a exigibilidade do crédito tributário. Validade. Agravo improvido.' 
Destaco do voto do Relator: 
'Discute-se quanto ao cabimento de agravo de instrumento da decisão que defere ou 
indefere liminar em mandado de segurança. Em função da previsão do art.12 da Lei nº 
1.533, há quem entenda que não é admissível, nesse procedimento especial, outro 
recurso que não a apelação e o agravo da decisão do Presidente do Tribunal que 
suspende a liminar ou a segurança. Os que assim se posicionam argumentam que o 
mandado de segurança sujeita-se a regramento específico, sendo inaplicáveis as 
disposições do Código de Processo Civil, salvo as expressas remissões da Lei nº 1.533. 
Outra corrente alarga um pouco mais o âmbito da adequação recursal nesse tipo de ação, 
para admitir agravo de instrumento da decisão que não recebe recurso de apelação. Isso 
posto, não fora assim, trancar-se-ia o controle da admissibilidade do apelo na segunda 
instância. Finalmente, há os que não enxergam restrição ao uso do recurso previsto no 
art. 522 do CPC. Filio-me a essa última orientação. Se é verdade que o mandado de 
segurança obedece a modelo procedimental próprio, traçado na Lei nº 1.533, não menos 
certa é a sujeição do juiz às normas processuais gerais não conflitantes ou compatíveis 
com o rito especial. Não há qual quer motivo de ordem legal ou prática que determine a 
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irrecorribilidade das decisões interlocutórias em mandado de segurança. Sendo assim, 
podem ser atacadas mediante agravo. Note-se que a Lei nº 1.533 não esgota a regência 
mandamental. Há necessidade, passo a passo, de observância dos princípios e regras 
gerais estabelecidos no CPC para formação, desenvolvimento e extinção da relação 
processual, no mandado de segurança...' 
Tal posição já assumi de quando do julgamento do AG 443-SE, onde é agravante 
ALMEIDA CAETANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA e agravado o DELEGADO DA 
RECEITA FEDERAL EM SERGIPE, do qual foi Relator o eminente Juiz José Delgado, 
lendo-se na ementa do V. acórdão: 'Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 
QUE DEFERE LIMINAR, EM MANDADO DE SEGURANÇA, CONDICIONADA A 
DEPÓSITO DO TRIBUTO IMPUGNADO. 1 Há entendimento prevalecente na doutrina e 
na jurisprudência que, no processo de mandado de segurança, só é cabível o agravo de 
instrumento da decisão que não recebe o recurso de apelação. 2 - Não se conhece, em 
conseqüência, de agravo de instrumento interposto para modificar decisão que, ao 
conceder liminar, em mandado de segurança, condicionou os seus efeitos ao depósito do 
tributo impugnado'. 
 - Conforme consta da minuta de julgamento, 'A Turma, por maioria, não conheceu do 
agravo, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Petrúcio Ferreira". É que o meu 
voto foi conhecendo do agravo, embora registrasse que se admitido o mesmo, no mérito 
concluiria pela denegação, 'por entender que o despacho é inatacável em razão da 
prudência com que se houve o MM. Juiz, em se tratando de matéria tributária'. 
Comungando, pois, com os que vêem no contraditório e na reapreciação dos atos por 
uma instância superior a consagração de uma mais que perfeita e harmônica aplicação do 
direito e da lei, em termos de espelhar a melhor, mais pura e verdadeira justiça, e não 
podendo aceitar que se abra oportunidade ao arbítrio e ao poder ilimitado no judiciário, 
não posso concluir, senão, que a recorribilidade da decisão que verse sobre liminar em 
mandado de segurança é democrata, não é ilegal, é justa, vez que ditada, inclusive pela 
necessidade de uma maior segurança das decisões judiciárias, vez que ditada igualmente 
pela humildade e prudência que, necessariamente, hão de sempre nortear as decisões do 
magistrado. Conheço do agravo. É o meu voto.' 
Quanto à preliminar de intempestividade, tenho a apresentação do recurso como 
tempestivo, nos termos das decisões abaixo transcritas e anotadas por Theotonio Negrão 
em comentários ao art.172 do CPC: 
'Art.172: 3. Segundo jurisprudência menos liberal, vence se o prazo para recurso às 18 
horas do último dia (STJ 1ª Turma, resp 1.503 - SP, rel. Min. Armando Rollemberg, j. 
22.11.89, deram provimento, v.u., DJU 18.12.89, p. 18.467, 2ª col., em.; STF-RTJ 
99/1.254, conheceram e deram provimento, v.u.; RT 499/87, 501/60, 593/164, 604/147, 
em., 612/119, em., JTA 96/230, 99/326, maioria, 100/107, Bol. AASP 938/49). Outros 
entendem que, enquanto aberto o protocolo (RT 527/154, JTA 46/147, 98/247, Lex-JTA 
73/275, Bol. AASP 1.073/39), ou até o último minuto de expediente do cartório (RP 2/357, 
em 136), o recurso pode ser validamente apresentado. Casos de conhecimento de 
recurso apresentado às 18h04min. - RJTJESP 94/322; às 18h08min. - Lex - JTA 74/213; 
às 18h14min. - RTJESP 91/92; às 18h19min - RJTJESP 48/125; às 18h25min. - RT 
08/133, JTA 49/16; às 18h25min. - JTA 97/68 (embargos à execução); às 18h35min - RT 
522/123 e JTA 52/97 (maioria; refere-se a ajuizamento de processo principal no 30º dia 
após efetivação da medida cautelar); ou até mesmo às 19 horas (RT 633/140, JTA 
111/369). 
Foi considerada tempestiva a contestação protocolada às 18h59min, do último dia do 
prazo (Bol. AASP 1.245/256, citando RT 526/167, RJTJESP 48/125, JTA 46/167, 62/272, 
64l324), às 18h40min, do último dia (RJTJESP 76/230), após 18h (RT 596/162, 612/65). 
Subsiste a medida liminar, embora protocolada a inicial da ação principal às 18h35min do 
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último dia do prazo (RT 522/123 e JTA 52/97, maioria).' 
Por tais razões, rejeito as preliminares. 
É o meu voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): o Banco do Nordeste do Brasil - BNB 
insurge-se contra decisão do MM. Juiz a quo que deferiu, liminarmente, nos autos de 
mandado de segurança proposto por Jurandir Fernandes Saraiva e outro, no sentido de 
que fossem postos à disposição dos impetrantes valores correspondentes à aplicação da 
tablita de redutor sobre os juros de ganhos de capital, em aplicações de CDBs, na forma 
do art. 26, da Medida Provisória nº 294, de 31.01.91. 
Esta Segunda Turma, no AG 1.314/RN, tendo como Relator Dr. Nereu Santos, já 
conheceu de matéria idêntica e negou provimento ao recurso, naquela ocasião, em face 
de, naqueles autos, o MM. Juiz haver determinado que a quantia questionada 
permanecesse em depósito judicial, conforme ementa que transcrevo: 
 "AG 1314/RN. Relator Exmo. Sr. Juiz Nereu Santos. EMENTA: Processual Civil. Agravo 
de Instrumento contra despacho concessivo de liminar para depósito de quantia aplica da 
em CDB, sem aplicação da tablita redutora dos ganhos  de capital. Alegação de 
impossibilidade jurídica do pedido  e de ilegitimidade passiva do requerido não passivas 
de  apreciação no âmbito do agravo de instrumento, o mesmo ocorrendo com o mérito da 
cautelar. Liminar que não possui caráter satisfativo, porquanto determinou a manutenção 
do depósito até o deslinde final da causa. Fumus  boni juris e periculum in mora 
caracterizados, que autorizam a manutenção da cautela liminar. Agravo improvido". 
Na hipótese, a decisão tem efeito satisfativo, vez que liberou em favor dos agravados os 
valores questionados, pelo que não conheço do recurso, por falta de objeto. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.535 - PE 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Agravantes: HOTÉIS TÍVOLI LTDA. E OUTRO 
Agravados: BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A - BANDEPE E BANCO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES 
Advogados: DRS.ROSSINI LYRA DE CARVALHO E OUTRO (AGRTES.) E  

ANTÔNIO JOSÉ DE O. M. DE MORAES E OUTROS E MANOEL DA COSTA 
BOTELHO E OUTROS (AGRDOS.) 

 
EMENTA 

Processual Civil. Incompetência da Justiça Federal. Contrato firmado entre banco 
estadual e empresa privada. Empréstimo de recursos provenientes do BNDES 
repassados por contrato de comissão mercantil. Ilegitimidade passiva da empresa pública 
federal. 
- Se o BNDES se limita a colocar os recursos à disposição da Instituição financeira, a 
quem compete contratar com as empresas privadas, emprestando-os, dentro das regras 
pertinentes à matéria, não tem legitimidade passiva para integrar a Iide que trata de 
interpretação do contrato firmado entre o banco repassador e a empresa tomadora do 
empréstimo. 
- O art.166 do Código Comercial esclarece a responsabilidade do comitente, nos 
Contratos de Comissão Mercantil, limitando-a ao repasse dos recursos, donde se conclui 
pela legitimidade passiva do BNDES. 
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- Excluída a empresa pública federal, falece à Justiça Federal competência para examinar 
a demanda, motivo pelo qual deve ser mantido o despacho agravado. 
- Agravo lmprovido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 11 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Hotéis Tívoli Ltda. e outro, inconformados com o 
despacho proferido pelo MM. Juiz Federal da 9ª Vara Seção Judiciária de Pernambuco, 
opõem sua irresignação através de Agravo de Instrumento. O referido decisório 
impugnado foi proferido nos autos da Ação Ordinária nº 4.448-2, proposta pelos ora 
agravantes contra o Banco do Estado de Pernambuco S/A (BANDEPE) e o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
O insigne julgador monocrático, não visualizando interesse do BNDES na contenda, 
entendeu devesse ser deslocado o feito para a Justiça Estadual, decidindo, afinal, pela 
incompetência da Justiça Federal. Afirmam os agravantes que o financiamento obtido do 
BANDEPE foi concedido com recursos provenientes da mencionada empresa pública 
federal. 
Alegam, outrossim, que os procedimentos a respeito dos cálculos da atualização 
monetária são disciplinados pelo BNDES. Daí, porque, em face da legitimidade passiva 
do BNDES, nos termos do art.109, I, da Carta Magna de 1988, pretendem seja declarado 
competente o Juízo Federal para o exame do feito. 
O BNDES, parte agravada, sustenta, contra-minutando o agravo, inexistir qualquer 
interesse na contenda, que diz respeito a financiamento obtido pelos agravantes junto ao 
BANDEPE. À míngua de relação jurídica entre o BNDES e os agravantes, em que pese o 
fato dos recursos repassados serem oriundos daquela empresa pública federal, postula a 
manutenção do decisum agravado. 
O BANDEPE também defende o ato impugnado, sob as mesmas alegativas elencadas 
pelo BNDES. Após a indicação e traslado das peças processuais tidas como 
imprescindíveis para o exame da matéria, foram os autos conclusos ao Juízo do Primeiro 
Grau, que manteve o despacho agravado., 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): Não me animo a acolher as assertivas dos 
agravantes. Através do exame da situação fática consubstanciada, verifica-se que foi 
firmado entre os agravantes e o Banco do Estado de Pernambuco - BANDEPE - um 
contrato de financiamento. É princípio pacífico nas relações obrigacionais provenientes de 
contratos que, salvo exceções especiais, só as partes envolvidas podem discutir 
disposições contratuais em Juízo. 
Como bem assevera o BANDEPE, em nenhum momento o BNDES participou do Contrato 
de Financiamento. E mais, os próprios agravantes, por sua vez, não levantaram a questão 
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para exigir a convocação daquela empresa pública federal, cujo interesse busca agora 
demonstrar. O fato dos recursos obtidos pelos agravantes junto ao BANDEPE serem 
provenientes do BNDES é irrelevante, para o efeito de tornar indispensável a sua 
participação no feito originário. 
Houve, é verdade, um Contrato de Comissão Mercantil entre o BANDEPE e o BNDES, 
vez que este colocou à disposição daquele uma linha de crédito especial. Da mesma 
forma como no empréstimo obtido pelos agravantes não interveio o BNDES, também não 
houve qualquer participação dos agravantes no referido Contrato de Comissão Mercantil. 
Repassados os recursos, incumbiria ao BANDEPE, dentro das regras pertinentes à 
matéria, desde que atendidas as exigências legais, firmar contrato com as empresas 
interessadas. Insisto na circunstância de ser completamente irrelevante o fato do BNDES 
ter destinado os recursos ao BANDEPE e estabelecer normas para os procedimentos de 
empréstimo. 
Se a entidade expedidora do comando normativo fosse convocada toda vez que se 
discutisse a interpretação deste, chegar-se-ia ao absurdo de exigir a presença da União 
Federal em todas as causas onde se discorresse sobre o sentido e alcance de uma lei 
federal, vez que esta é fruto da ação coordenada do Congresso Nacional, entidade 
integrante daquela pessoa política (União Federal). 
 A ementa do acórdão proferido pelo MM. Juiz JOSÉ DELGADO nos autos da Apelação 
Cível nº 1.297-PE é bastante elucidativa, notadamente ao afirmar que o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social, ao repassar para o Banco do Estado de 
Pernambuco os recursos do PIS/PASEP, firmou com a referida instituição financeira um 
contrato de comissão mercantil, pelo que a sua única obrigação foi a de colocar à 
disposição do comissário uma linha de crédito, sem se envolver, no campo do direito 
obrigacional, com os empréstimos que, com base em tais quantias, aquele firme com 
terceiros'. 
O art. 166 do Código Comercial é bastante claro ao afastar o comitente de toda e 
qualquer ação que porventura venha a ser proposta por quem contratar com o comissário, 
o que importa dizer que o BNDES limita-se a colocar os recursos à disposição das 
instituições financeiras, a quem compete efetuar o repasse, em seu próprio nome. 
Inexistindo qualquer ingerência do BNDES nas relações contratuais entre o BANDEPE e 
os agravantes, deve ser mantido o despacho recorrido, motivo pelo qual nego provimento 
ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.569 - CE 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Agravante: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO 
Agravados: ANTÔNIO MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS 
Advogados: DRS. FRANCISCO C.T. SILVEIRA DE ALFEU E OUTROS (AGRTE.) E  

INOCÊNCIO RODRIGUES UCHÔA E OUTRO (AGRDOS.) 
 
EMENTA 

Ação Cautelar Inominada. Agravo de Instrumento de decisão que concede liminar 
determinando que a instituição financeira se abstivesse de reajustar prestações mensais 
de imóvel financiado pelos critérios estabelecidos na Lei nº 8.177/91. 
- Lei posterior introduz critérios que alteram condições contratuais previamente 
estabelecidas, presente a fumaça do bom direito. 
- A possível demora na prestação da tutela jurisdicional, aliada ao reajuste mensal das 
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prestações, fatalmente ocasionaria grave lesão ao orçamento familiar dos agravados. 
- Presentes o "fumus boni juris" e o 'periculum in mora', nego provimento ao agravo. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 25 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Antônio Marques de Oliveira e outros ajuizaram 
perante a 3a Vara/CE Ação Cautelar Inominada contra a Caixa Econômica Federal e o 
Banco Bradesco objetivando repelir as alterações que a Lei nº 8.177/91 introduziu nos 
contratos de financiamento do Sistema Financeiro da Habitação, regidos pelo Plano de 
Equivalência Salarial por categoria Profissional, aduzindo que tais modificações ofendem 
o ato jurídico perfeito, representado pelo contrato que celebraram. 
O MM. Juiz Federal concedeu a liminar requerida no sentido de que os promovidos se 
abstivessem de reajustar as prestações mensais referentes ao contrato de financiamento 
em questão pelos critérios estabelecidos na Lei nº 8.177/91. 
Contra tal decisão concessiva de liminar é que o Banco Bradesco S/A interpôs o presente 
Agravo de Instrumento. 
Entende o agravante que a fumaça do bom direito não ampara a pretensão dos autores, 
já que a Lei nº 8.177/91, por ser de ordem pública e que contempla estruturação do Plano 
Econômico que atinge toda a sociedade, é de incidência imediata sobre os efeitos dos 
contratos em curso. Conclui que, nessas condições, os efeitos dos contratos do Sistema 
Financeiro da Habitação são por ela (Lei 8.177/91 ) alcançados, sobretudo porque o 
princípio da equivalência salarial resulta de disposições legais de ordem pública e não de 
formulação decorrente da autonomia da vontade das partes. 
Traz à colação decisões do STJ e escólios doutrinários. 
Relativamente ao periculum in mora, entende não estar devidamente configurado. 
Menciona que o art. 24 da referida lei assegura aos mutuários que o valor a ser pago não 
excederá a relação prestação/venda verificada na data da assinatura do contrato de 
financiamento. 
Os agravados, devidamente intimados, responderam ao agravo, fls. 66 e segs. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): Por se tratar de agravo de instrumento de 
decisão concessiva de liminar, cabe-me verificar, tão-somente, se estão presentes os 
requisitos essenciais ensejadores da mesma. 
Inicialmente, ressalto que o extinto TFR admitia o emprego de ação cautelar nas questões 
relacionadas ao S.F.H. 
Transcrevo alguns julgados nesse sentido: 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR. DEPÓSITO DE PRESTAÇÕES. 
MORA. PRESTAÇÕES REAJUSTADAS. ÍNDICE BNH. 
I - Sob os efeitos da prestação jurisdicional contida na medida cautelar, é lícito ao devedor 
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efetuar depósito com vistas a garantir a não ocorrência de mora sem a incidência de juros 
e correção monetária, haja vista estar em discussão judicial o direito ou não de 
recebimento das prestações reajustadas. 
II - Improvimento do agravo." 
(TFR-AG. 46.928/BA-Min. Pedro Acioli). 
'PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. DEPÓSITO DAS PRESTAÇÕES DA CASA 
PRÓPRIA. ÍNDICE DE REAJUSTE. LEGITIMIDADE DE PARTE DO BANCO NACIONAL 
DA HABITAÇÃO. 
Preliminar de ilegitimidade passiva do BNH afastada, vez que é interessado direto no 
desfecho da lide. 
A discussão sobre a legalidade do índice de reajuste é matéria pertinente à ação principal, 
não cabendo, aqui, o seu exame. 
Presentes os pressupostos embasadores da cautelar requerida, confirma-se a sentença 
que a concedeu. 
Negou-se provimento às apelações.' 
(TFR-AC-105.402/BA-Min. SEBASTIÃO REIS). 
"SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. REAJUSTE DE PRESTAÇÕES. MEDIDA 
CAUTELAR. 
O Banco Nacional da Habitação haveria de figurar, como Iitisconsorte necessário, nas 
ações movimentadas contra os agentes financeiros, quando se questionasse sobre os 
critérios fixados para reajuste de prestações de mútuos vinculados ao Sistema Financeiro 
da Habitação. 
Processo cautelar. Ação declaratória. 
A cautelar não visa, necessariamente, a assegurar a execução da sentença a ser 
prolatada no principal. 
Objetiva garantir a eficácia, resguardar a utilidade do outro processo. Não é incompatível 
com processo principal de conteúdo declaratório. 
Requisitos da cautelar. Necessidade de demonstrar-se a plausibilidade do direito que se 
pretende tutelar no processo principal. 
Mútuo-SFH-Reajuste de prestações. 
Limitação consoante a variação dos índices do salário mínimo. 
(TFR-AC-111.480/PR-Min. EDUARDO RIBEIRO. 
Entendo que, efetivamente, existe a aparência do bom direito que resguarda a pretensão 
dos agravados, tendo em vista o disposto no art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil. 
O legislador, ao determinar que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada, não fez distinção se a mesma era ou não de ordem econômica. 
Quanto à assertiva da agravante de que a Lei n] 8.177/91, por ser de ordem pública e 
contemplar estruturação do plano econômico, teria incidência imediata sobre os efeitos 
dos contratos em curso, é a questão que deverá ser dirimida na primeira instância, 
quando do julgamento do mérito. 
O que não posso deixar de reconhecer é que o agravado, em momento anterior à Lei nº 
8.177/91, celebrara contrato com o agente financeiro do SFH e que, posteriormente, a 
supramencionada lei introduziu unilateralmente critérios que alteram condições 
contratuais previamente estabelecidas. 
Se isto é ou não possível não me compete verificar neste momento, entretanto, 
depreendo de tal circunstância a viabilidade do direito pleiteado. 
Em relação ao segundo requisito essencial à concessão de liminar, que é o periculum in 
mora, a agravante diz que não está devidamente configurado. 
Penso não assistir-Ihe razão. 
Sendo os agravados funcionários públicos federais, qualquer alteração que venha a 
majorar os encargos do contrato importa em diminuição do orçamento familiar. 
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Ora, a demora na prestação da tutela jurisdicional poderia acarretar-Ihes graves prejuízos. 
E, havendo impontualidade nos pagamentos, poderia a credora promover a competente 
cobrança judicial. 
Por outro lado, nenhum prejuízo adviria para a agravante com a manutenção da liminar, já 
que poderia cobrar as diferenças caso, ao final, fosse reconhecido o seu direito. 
Portanto, por entender presentes o fumus boni juris e o periculum in mora necessários à 
concessão do ato recorrido, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.666 - RN 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - 

CREA/RN 
Agravado: JOSÉ PEREIRA DANTAS 
Advogada: DRA.TEREZINHA SOBRAL DA CÂMARA (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Autarquia Federal. 
Competência. 
1. O § 3º do art.109 da CF, cuidando da competência territorial no tocante às Execuções 
Fiscais, institui hipótese de competência relativa, que, 'ex offlcio' não há de ser resolvida 
pelo Juiz e, Igualmente, não excluía competência concorrente da Justiça Federal (Súmula 
252 do extinto TFR). 
2. 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, 17 de dezembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O CREA-RN - Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, nos autos da E. F. 90.3161-3 que move contra o(a) 
acima nominado(a), ora agravado(a), agravou de instrumento do despacho do MM. Juiz 
Federal que se declarou incompetente para julgar referida execução, proposta nos termos 
da Lei nº 6.830/80, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual. 
Argúi, em suas razões, que a sentença agravada indeferiu liminarmente a execução fiscal 
proposta por entender não ser a exeqüente uma Autarquia Federal. Insurge-se contra tal 
decisão, esclarecendo que o Decreto-Lei nº 200/67, em seu art. 4º, II, estabelece as 
entidades inseridas na Administração Federal, entre elas a autarquia (art. 5º, I), dando-
Ihes as características essenciais, que se ajustam, exatamente, ao Conselho ora 
agravante, vez que foi criado por Lei Federal - 5.194/66, cujo artigo 80 o 
classificatextualmente como autarquia, ou seja, com personalidade jurídica de direito 
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público, constituindo serviço público federal, gozando seus bens, rendas e serviços de 
imunidade tributária total, detendo, conseqüentemente, os privilégios administrativos da 
entidade estatal que o instituiu. Diz, ainda, que o art. 78, §§ 1º e 2º da referida Lei nº 
5.194/66 atribuiu liquidez e certeza aos títulos criados pelo Conselho agravante tendo, por 
fim, a resolução nº 270/81 do seu Conselho Federal disposto sobre a inscrição da Dívida 
Ativa nos Conselhos Regionais. Transcreve e junta jurisprudência sobre a competência da 
Justiça Federal para apreciar questões em que o Conselho é parte. 
Consta dos autos cópia da sentença proferida pelo MM. Juiz Agapito Machado, 
declinando da competência para a Justiça Estadual, no entanto, não sob o fundamento 
que se alega na inicial do agravo, e sim por ser o devedor domiciliado no interior e assim 
entender o MM. Juiz da incompetência absoluta da Justiça Federal, nos termos do § 3º do 
art.109 da C.F./88. 
Consta também cópia de despacho da lavra do MM. Juiz Jamil Rosa de Jesus, 
determinando ao exeqüente adaptar o recurso de apelação interposto às regras do art. 
522 e seguintes do C.P.C., por ser a decisão apelada uma decisão interlocutória, sendo 
cabível, no caso, o recurso de agravo. 
Certificada a tempestividade do agravo. 
Decorrido in alibis o prazo para resposta do(a) agravado(a). 
Mantida a decisão agravada ao fundamento de que o agravante não trouxe aos autos 
argumentos novos, capazes de modificar o entendimento esposado na decisão 
vergastada. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): O Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA insurge-se contra decisão do Juiz Federal do RN, que 
declinou de sua competência em favor do Juízo Estadual - Comarca do domicílio do 
devedor, conforme descrito na inicial. 
Não há como se discutir que nos termos do art. 578 do CPC, a execução fiscal há de ser 
proposta no domicílio do réu e se este não o tiver, no de sua residência ou no lugar onde 
for encontrado. Esta é a regra. 
Por outro lado, há de se atentar para o disposto no parágrafo único do mesmo artigo que 
estabelece que, no caso de pluralidade de devedores, poderá a Fazenda escolher, para 
execução fiscal, o foro de qualquer um dos devedores -residência - ou o foro de qualquer 
dos domicílios do réu, ou, ainda, propor a ação no foro do lugar em que se praticou o ato 
ou ocorreu o fato que deu origem à dívida, mesmo que neste não mais resida o réu, ou, 
ainda, no foro da situação dos bens quando a origem da dívida se relacionar com os 
mesmos. 
A considerar pelo disposto no art.111 do CPC, que estabelece que a competência em 
razão de matéria de hierarquia é inderrogável por convenção das partes, enquanto a 
competência em razão do valor e do território podem ser modificadas pela vontade 
(eleição) das partes ou ainda pela conexão ou continência (art.102 do CPC). 
Em relação à execução fiscal movida pela União ou suas autarquias, o foro competente é 
o da Justiça Federal, quer se trate das execuções ajuizadas nas capitais dos Estados, 
sedes das Seções Judiciárias da Justiça Federal, quer ajuizadas em Comarcas do interior 
onde haja Vara da Justiça Federal ou, mesmo, perante os Juízes de Direito da Comarca 
do interior onde não haja Vara da Justiça Federal, vez que, na hipótese, a competência da 
Justiça Federal se prorroga àqueles magistrados que, julgando ações da Justiça Federal, 
têm suas sentenças revistas em 2º Grau pelos respectivos Tribunais Regionais Federais. 
A discussão, no caso presente, concerne à questão territorial, dentro da competência da 
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Justiça Federal, em face do estabelecido na Constituição Federal, art.109, § 3º in fine. 
Não há como deixar de atentar a que, em se tratando de competência territorial, cuida a 
espécie de competência relativa e, neste sentido, a regra é reconhecer que o art.109, § 3º 
da CF, estabelece, na hipótese, como entendeu o extinto TFR e como vem entendendo 
esta Casa, uma competência concorrente, cabendo ao exeqüente, que tem o direito de 
ajuizar a execução fiscal perante um Juiz de Direito de uma Comarca do Interior - que no 
caso exerce Jurisdição Federal -, a faculdade de ajuizá-la na própria sede da Justiça 
Federal - na Capital do Estado. 
Ocorrendo já ter sido ajuizada a execução fiscal perante qualquer dos Juízos Federais - 
Sede da Justiça Federal ou Juiz de Direito da Comarca do Interior - não há como, motu 
proprio, o Juiz, ex officio, remeta os autos para outro Juízo - ou para Comarca do Interior 
se a execução foi ajuizada na Capital, ou para esta se a execução podia ser ajuizada 
perante o Juiz do Interior e não o foi - pois, tratando-se de competência relativa, só 
mediante a provocação das partes cabe ao Juiz decidir sobre a mesma. 
Atente-se, na hipótese, para o incidente de uniformização de jurisprudência no AG 
44.114-RN (TFR), e cujo acórdão se encontra assim ementado: 
"Processual Civil. Competência. O § 3º do art.125 da CF  institui hipótese de competência 
relativa, pelo que não  elide a competência concorrente da Justiça Federal 
(Súmula 252/TFR)." 
Em seu voto o Ministro Assis Toledo observa: 
"... interpreto o § 3º, do art.125 da Constituição como uma hipótese de competência 
territorial. Em assim sendo, não poderia atribuir-Ihe o caráter absoluto. A competência 
territorial é prorrogável. Penso, contudo, de acordo com tópico final do voto do eminente 
Sr. Ministro Relator, que se trata de uma hipótese de competência territorial estabelecida 
em favor dos beneficiários da Previdência Social." 
Na hipótese presente, o CREA/RN ajuizou a execução fiscal na sede da Justiça Federal 
do Rio Grande do Norte, 2ª Vara, e quando já decorridos mais de 150 dias do ajuizamento 
daquela execução, o MM. Juiz Agapito Machado, ex officio, declinou de sua competência 
para o Juiz de Direito da Comarca do Interior, no caso Caicó, onde teria domicílio o 
devedor, alegando aquele magistrado ser a hipótese de competência absoluta, embora 
reconheça cuide-se, no caso, de competência territorial. 
Diante do acima exposto, não há como concluir-se senão por se dar provimento ao 
agravo para, modificando-se o despacho agravado, determinar-se continue a referida 
execução tendo curso perante o Juízo Federal originário. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.701- PE 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Agravante: GOLDEN CROSS - ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE 
Agravada: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO SUNAB 
Advogados: DRS. SÉRGIO HIGINO DIAS DOS SANTOS FILHO E OUTROS (AGRTE.) E  

FRANCISCO MONTEIRO SALES E OUTROS (AGRDA.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Agravo de Instrumento de decisão que indeferiu reunião de processos. 
- A reunião de executivos fiscais é possível desde que se realize por conveniência da 
unidade da garantia da execução. Inteligência do art. 28 da Lei nº 6.830/80. 
- Não concordância da embargada em relação à realização da penhora sobre os bens 
indicados. 
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- Unidade da garantia da execução não caracterizada. 
Reunião processual incabível. Agravo a que se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 11 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela 
Golden Cross - Assistência Internacional de Saúde contra decisão do MM. Juiz Federal da 
3ª Vara/PE que, nos autos da execução fiscal proposta pela SUNAB - Superintendência 
Nacional do Abastecimento - contra a agravante, indeferiu o pedido de remessa dos autos 
à 6ª Vara Federal/PE. 
Aduz a agravante que responde por outra execução fiscal nº 91.0329-9, que tramita na 6ª 
Vara/PE, e que a autuação que deu origem à execução tem o mesmo fundamento da 
execução fiscal) que tramita na 3ª Vara/PE. 
Requer, portanto, a reunião dos processos para evitar a possibilidade de sentenças 
divergentes sobre a mesma matéria e para permitir uma maior celeridade processual. 
O agravado, devidamente intimado, apresentou contra-razões às fls. 28. 
Ao pugnar pela manutenção da r. decisão, diz que em muitos casos a fundamentação do 
auto de infração foi a mesma, entretanto, os atos de intervenção no domínio econômico 
variaram de acordo com a época do cometimento da infração. 
Diz, ainda, que os processos em questão não se encontram mais na mesma fase. 
O MM. Juiz Federal, ao manter a decisão agravada, menciona que ainda não existia 
termo ou auto de penhora e que não houve concordância da SUNAB com a realização da 
penhora sobre os bens indicados, não caracterizando a unidade da garantia das 
execuções. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): A matéria que se encontra sujeita a 
apreciação por esta egrégia Corte cinge-se à possibilidade da reunião de executivos 
fiscais. 
O art. 28 da Lei nº 6.830/80 assim estatui: 
'Art. 28. O juiz, a requerimento das partes, poderá, por  conveniência da unidade da 
garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor. 
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao juízo da 
primeira distribuição." 
A reunião processual de executivos fiscais, muito embora seja uma faculdade conferida 
às partes, tem por elemento essencial a conveniência da unidade da garantia da 
execução, ou seja, que a penhora seja comum a todos os executivos. 
Esta unidade inexiste na situação presente, uma vez que a embargada não concordou 
com a realização da penhora sobre os bens indicados pela embargante, conforme 
noticiou o MM. Juiz Federal quando do despacho que manteve a decisão agravada. 
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Logo, entendo ser incabível a reunião processual in specie. 
Relativamente à assertiva da agravada de que não cabe mais reunião processual, vez 
que os processos já não se encontram mais na mesma fase, creio que não há como 
prosperar, desde que ainda não tenha sido proferida a sentença. 
O ilustre Pontes de Miranda, ao comentar o art 105 do Código de Processo Civil, 
preleciona: "As providências que o Juiz pode tomar, com fundamento no art.105, têm de 
ser antes de proferida a sentença. Portanto, depois de conclusos os autos, para que a 
profira, ainda Ihe é dado baixá-los para reunião; ... (in "Comentários ao Código de 
Processo Civil", tomo II, Editora Forense, Edição 1974, pág. 267). 
Isto posto, por entender que não está a merecer qualquer reparo a decisão do juízo a quo, 
nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.751- CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Agravante: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E DE EDUCAÇÃO JUVENIL ADEJ 
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Advogado: DR. SCHUBERT DE FARIAS MACHADO 
 
EMENTA 

Processual Civil. Conflito negativo de competência. 
- Verificado o conflito negativo de competência entre juízes vinculados a Tribunais 
distintos, deve o mesmo ser suscitado perante o STJ, na forma do art.105, I, "d", da 
Constituição Federal. 
Não pode o magistrado, a pretexto de utilizar o bom senso, contrariar expressamente a 
lei, sob pena de comprometer a segurança das relações Jurídicas. 
- Agravo conhecido como conflito negativo de competência. 
- Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 1.751-CE, em que 
são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
conhecer o agravo como conflito negativo de competência e remeter os autos ao Superior 
Tribunal de Justiça, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 13 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Associação Desportiva e de Educação Juvenil - 
ADEJ, identificada nos autos, agrava de instrumento de decisão do MM. Juiz Federal da 
4ª Vara do Ceará, proferida nos autos de Ação Civil Pública, promovida pelo Ministério 
Público Federal contra a agravante. 
Alega que a ação civil referenciada foi proposta originariamente no Juízo Estadual, o qual 
se averbou incompetente, remetendo os autos à Justiça Federal. O douto Juiz Federal a 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

quem foram os autos distribuídos, em seu despacho agravado, também se averbou 
incompetente e, ao invés de suscitar junto ao STJ o conflito negativo de competência, 
determinou a devolução dos autos à Justiça Estadual. 
Processado o recurso e mantido o despacho recorrido, subiram os autos a esta Corte, 
sendo-me conclusos por força de distribuição. 
Peço a inclusão do feito na Pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O despacho agravado foi assim 
redigido: 
'01. Em face do despacho de fls. 356/357, bem reconhece o MPF (fls. 359/411) a 
incompetência da Justiça Federal, porque ausentes interesses da União, Autarquia 
Federal e Empresa Pública Federal. 
02. Vindo à Justiça Federal estes autos, por força do declínio da competência do 
eminente Juiz Estadual (fls. 205/208), e constatada a incompetência desta Justiça 
Federal, o caso, nos termos do art.105, I, d, da CF/88, seria de suscitação, por este Juízo, 
de conflito negativo perante o Eg. STJ. Entretanto, se adotado tal procedimento, a de 
mora, por si só, na solução da pendência, quando evidente a competência da douta 
Justiça Estadual, somente prejuízo teria causado às partes. 
03. O bom senso, apanágio da Magistratura, recomenda que, com o máximo respeito, 
sejam os presentes autos, com baixa na distribuição, devolvidos ao douto Juiz da 2ª Vara 
Cível, o que ora determino com as razões já expendi das às fls. 356/357, que ficam 
fazendo parte integrante deste despacho.' 
Trata-se, como visto, de conflito negativo de competência entre juízes vinculados a 
tribunais diversos, sendo da competência do STJ, nos termos do art.105, I, d, da CF, 
julgar o mesmo. 
O conflito deveria ter obedecido às regras estabelecidas no art.115 e seguintes do CPC, 
não podendo os autos serem devolvidos ao juízo que já havia se declarado incompetente. 
Não pode o magistrado, a pretexto de utilizar o bom senso, contrariar expressamente a 
lei, sob pena de comprometer a segurança das relações jurídicas. Utilizar o bom senso 
para interpretar a norma é uma coisa, mas prevalecer-se desse bom senso para contrariá-
la é outra completamente diferente. O que, a princípio, afigura-se como bom senso acaba 
por não o ser. 
Ademais, nada impede que o Juiz do Estado ratifique seu despacho anterior, insistindo na 
sua incompetência para julgar o feito. Tal fato acarretaria uma demora ainda maior, não 
justificando, assim, também sob esse prisma, o descumprimento à lei. 
Diante do exposto, meu voto é no sentido de conhecer o agravo como conflito negativo de 
competência para remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, à falta de 
competência deste egrégio Tribunal. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.775 - AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: DISTRIBUIDORA BRAHMA DE BEBIDAS LTDA. 
Agravada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. VALDIR AGUIAR MOURA (AGRTE.) 
 
EMENTA 
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Mandado de Segurança. Antecipações de imposto de renda e contribuição social. 
Fundamentação relevante de invalidade da cobrança antes de ocorrido o fato gerador do 
tributo. Risco de ineficácia da ordem que venha a ser concedida após a efetivação dos 
recolhimentos. Agravo 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 agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 25 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A agravante impugna decisão do MM. Juiz 
Federal da 3ª Vara de Alagoas, que denegou liminar em mandado de segurança, no qual 
postula ordem que a desobrigue da antecipação do pagamento do imposto de renda e da 
contribuição social na forma prevista no Decreto-Lei nº 2.354/87. Alega, em resumo, a 
inexigibilidade do recolhimento do tributo antes de verificado o fato gerador. 
A recorrida apresentou contra-razões, sendo mantido o ato decisório telex de fls. 40 
informa a concessão de liminar, neste Tribunal, para sustar a exigibilidade das parcelas 
do tributo, enquanto pende de julgamento o mandado de segurança, na primeira 
instância. Vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Esta Turma tem se posicionado pela 
admissibilidade do agravo de instrumento no mandado de segurança, tendo em vista a 
plena incidência sobre aquele procedimento especial da sistemática recursal estabelecida 
no Código de Processo Civil. A interpretação restritiva dos comandos dos arts.12, 19 e 20 
da Lei 1.533/51 levaria ao absurdo de não se admitir senão a apelação, nesse tipo de 
ação.  
Do mesmo modo que cabem embargos de declaração, recursos extraordinário, especial e 
ordinário, no mandado de segurança, admite-se o agravo de instrumento, sempre que 
atacada decisão interlocutória. 
A celeridade procedimental que caracteriza esse writ não poderia constituir óbice para a 
interposição do recurso, até porque não teria, normalmente, efeito suspensivo. 
Há outra questão referente ao conhecimento do recurso. É que, nos autos do MS 4793, 
concedi liminar, sustando a exigibilidade das parcelas, até o julgamento do mandado de 
segurança ajuizado na primeira instância. 
Trata-se de medida antecipativa destinada a corrigir omissão da instância a quo, o que 
não impede, mas, ao contrário, até recomenda a apreciação do agravo por órgão 
colegiado, para que se verifique com maior amplitude a necessidade ou não da liminar. 
Assim, conheço do recurso. 
Quanto ao mérito, entendo que são relevantes os fundamentos da impetração, discutindo-
se a tormentosa questão da natureza do fato gerador do imposto de renda. A tendência 
dominante na doutrina e na jurisprudência nacional considera-o complexivo, na expressão 
de Aliomar Baleeiro, ou composto, como diz, com maior precisão, Henry Tilbery. 
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É esse último, por sinal, quem comenta as diversas formas de antecipações ou 
duodécimos, na legislação do imposto de renda, apontando a invalidade das que 
impliquem em cobrança do tributo antes de apurado o balanço da empresa (v. imposto de 
Renda Pessoas Jurídicas Integração entre sociedade e sócios', São Paulo, 1985, 
págs.121 a 124). 
Há, por outro lado, risco de ineficácia da segurança, pois, aguardar-se a sentença final 
significaria permitir a cobrança antecipada, forçando o contribuinte à propositura de outra 
ação, para reaver os valores pagos. 
Por essas razões, dou provimento ao agravo, para conceder a liminar. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.834 - SE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Agravada: GALERIA DE ARTE LINO COSTA LTDA. 
Advogados: DRS. GERALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (AGRTE.) E  

MARIA LAETE FRAGA (AGRDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Execução. Penhora. Ampliação. 
O pedido de ampliação da penhora deve ser formulado no prazo de cinco dias, a contar 
da intimação, para a parte se pronunciar sobre o laudo de avaliação. 
Não tendo sido instruído o agravo, de modo a permitir o exame da tempestividade da 
postulação, deve ser mantida a decisão que a indeferiu. 
Ressalva da possibilidade de realização de segunda penhora - art. 667, II, do CPC. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 19 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Da decisão que indeferiu pedido de reforço de 
penhora em execução ajuizada contra Galeria de Arte Lino Costa Ltda., interpôs agravo 
de instrumento a Caixa Econômica Federal, alegando que o valor dos bens penhorados é 
inferior ao da dívida. Afirma, ainda, que a decisão agravada fere o disposto no art. 659 do 
CPC. 
Devidamente intimada, a agravada não apresentou resposta ao recurso. 
O MM. Juiz Federal da 3a Vara da Seção Judiciária de Sergipe manteve a decisão 
agravada. 
Preparado o recurso, subiram os autos a este eg. Tribunal, vindo-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A CEF insurge-se contra decisão que 
indeferiu pedido de ampliação de penhora devido a diferença entre o valor dos bens 
penhorados e o valor da dívida. 
Entendo que não assiste razão à agravante. 
A fase de ampliação da penhora se segue à avaliação. Após ser intimado para se 
pronunciar sobre o laudo, o credor tem 05 (cinco) dias para requerer o benefício do art. 
685, II, do CPC. 
Assim, após a elaboração do laudo, o juiz abrirá vista às partes para se pronunciarem, 
podendo o credor requerer a ampliação, dentro do prazo legal, se entender necessário. 
Não é em qualquer fase do processo que se poderá ampliar a penhora. Se esta não for 
requerida oportunamente, os bens serão levados à arrematação. No caso da quantia 
arrecadada com a alienação dos bens não ser suficiente para o pagamento ao credor, aí, 
então, proceder-se-á a uma segunda penhora (art. 667, II, do CPC). 
No presente caso, o laudo de avaliação foi elaborado em 07.12.90 e somente em março 
de 1991 é que a agravante requereu a ampliação da penhora. Mais de três meses 
decorreram entre as duas fases. 
Não tendo sido instruído o agravo, de modo a permitir o exame da tempestividade do 
pedido de ampliação, nego provimento ao recurso. 
É como voto. 
 

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.974 - PB 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Agravante: BENALVA PEREIRA DO NASCIMENTO 
Agravado: DESPACHO DE FLS. 78/79 
Advogados: DRS. JOSÉ DE ALMEIDA E SILVA E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Liminar. Interposição de Agravo Regimental 
com o fito de reformar despacho deferitório de liminar. Caráter discricionário. 
Irrecorribilidade. Não conhecimento. 
1- O despacho deferitório de liminar, proferido sem a audiência da parte adversa, não 
implica em qualquer apreciação do mérito da demanda, sendo de índole provisória e 
servindo apenas para afastar a possibilidade de dano decorrente da não suspensão do 
ato impugnado. 
2 - A impetrante apresentou razoáveis fundamentos para a suspensão do despacho 
liminar proferido pelo Juízo Impetrado, motivo pelo qual foi prolatado o despacho ora 
agravado, presentes que foram o "fumus boni juris" e o "periculum in mora". 
3 - A liminar, ato de natureza discricionária e precária, quando concedido nos autos de 
mandado de segurança, caracterizado pela celeridade do seu rito, é irrecorrível, daí se 
afigurar inadmissível para exame o agravo regi mental ora deduzido, nos termos do art. 
228, § 2º do Regimento Interno desta Corte. 
4 - Possibilidade, ao longo do debate processual, após a prestação das informações e 
ouvida do Ministério Público Federal, da agravante sair vitoriosa, em tese, o que evidencia 
a inexistência de prejuízo. 
5 - Agravo não conhecido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre as partes acima identificadas. 
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Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, não conhecer 
do agravo regimental, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que passam a ficar fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Benalva Pereira do Nascimento interpõe agravo 
regimental objetivando a reforma do despacho de fls. 78/79. Na oportunidade, deferiu-se 
liminar para a suspensão da execução de despacho concessivo de outra liminar, nos 
autos de mandado de segurança impetrado pela ora agravante contra ato do Presidente 
do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba - CREA/PB. 
0 ato vergastado determinou se mantivesse o afastamento da ora agravante dos quadros 
da autarquia especial. Concluindo pelarazoabilidade dos argumentos expendidos pela 
impetrante, deferi liminar suspensiva, vez que não visualizei, ad limine, num exame 
superficial da matéria, o fumus boni Juris e o periculum in mora, já que, concedida afinal a 
segurança, poderia a ora agravante ser reintegrada à autarquia, percebendo os salários 
atrasados, inexistindo qualquer prejuízo irreparável. 
Assevera a agravante que o CREA retardou o cumprimento da liminar concedida até o 
aforamento do presente writ tece considerações sobre a inobservância do necessário 
procedimento administrativo quando de sua demissão, não Ihe sendo concedida ampla 
defesa. Pede, alfim, reconsideração do despacho de fls. 78/79. 
É o relatório. Não tenho voto. 
 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.293 - PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Agravante: GOLDEN CROSS - ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE 
Agravado: DESPACHO DE FLS.12 
Advogados: DRS. SÉRGIO HIGINO DIAS DOS SANTOS FILHO E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Deserção. Agravo regimental. Não cabimento. 
Não cabe agravo regimental contra despacho que declara a deserção de um recurso, 
devendo o reexame da decisão ser feito pela Superior instância. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Plenário do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, não conhecer do recurso, na 
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 18 de dezembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRlO 
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O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Presidente): Cuida-se de agravo regimental contra 
despacho desta Presidência que julgou deserto recurso de agravo de instrumento, face a 
agravante, apesar de intimada, não ter efetuado o preparo do mesmo. 
Alega a agravante que não foi cumprido o disposto no art. 525 do CPC, uma vez que 
deveria a mesma ter sido intimada para o pagamento das custas somente após a 
extração, conferência e conserto das peças a serem trasladadas, e quando retornassem 
os autos do contador. Afirma, por essa razão, que foi invertida a ordem processual do 
pagamento do preparo do agravo de instrumento. 
Pede, assim, a reforma do despacho de fls.12 para se obedecer ao disposto nos artigos 
525 e 527 do CPC. 
Na verdade, atese da agravante somente tem validade na justiça comum, onde se 
obedece ao rito do art. 525 do CPC. A Lei nº 6.032, de 30.04.74, em seu art.15, § 2º, 
dispõe que, no âmbito da justiça federal 'os autos dos recursos que se processam 
mediante traslado não serão remetidos ao contador, ficando ressalvado à parte o direito à 
restituição, oportunamente, do excesso pago.' Daí porque foi a agravante de logo intimada 
a pagar as despesas de preparo do recurso, e como não atendeu à determinação de 
fls.10, caracterizou-se como deserto o agravo de instrumento. 
Desse modo, dentro do princípio hermenêutico indiscutível de que a regra específica 
prevalece sobre a geral, observou-se, no despacho atacado, o contido da Lei nº 6.032/74, 
e não o disposto no art. 525 do CPC, daí porque mantenho a decisão de fls.12, em 
evidente respeito à legislação vigente. 
É o relatório, sem voto (Art. 229 do RITRF-5ª Região). Em mesa. 
 

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 0259 - PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Agravante: LOURIVAL FRANCISCO DE SOUZA 
Agravado: DESPACHO DE FLS. 23/25 
Advogado: DR. LOURIVAL FRANCISCO DE SOUZA (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Suspensão de Segurança. Proventos. Limite. Lei º 8.112/90, art. 42. 
Cabimento. 
Há perigo de lesão à ordem administrativa na Iiminar que autoriza o recebimento de 
proventos além do limite previsto no art. 42 da Lei nº 8.112/90, pois não está tal quantia 
sujeita à restituição, no caso de vir a ser denegada a segurança. Suspensão da liminar 
por incidir a hipótese do art. 4º da Lei nº 4.348 de 26.06.64. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide o Plenário do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, manter o despacho agravado, 
rejeitando o agravo, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Presidente): Cuida-se de agravo regimental contra 
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despacho que suspendeu liminar proferida pelo MM. Juízo Federal da 7ª Vara de 
Pernambuco, que determinou à autoridade impetrada que se abstivesse de reduzir o valor 
líquido dos proventos de LOURIVAL FRANCISCO DE SOUZA ao teto previsto na Lei nº 
8.112/90 (fls. 09v). 
A suspensão deu-se a pedido da União Federal que argumentou que, com o advento da 
Lei nº 8.216/91, aplicam-se aos aposentados os limites estabelecidos no art. 42 da Lei nº 
8.112/90, estando tal categoria sujeita ao teto máximo de remuneração ali definido, não 
podendo o impetrante fugir à regra. 
Asseverou, ainda, a União que a liminar proporcionou extensão de vantagens ao 
impetrante, o que é vedado pelo art. 5º da Lei nº 4.348/64 e art. 1º, § 4º da Lei nº 
5.021/66, pois já vinha o mesmo recebendo seus proventos de acordo com o teto máximo 
previsto em lei, não se podendo restabelecer situação anterior, com aumento de 
despesas. 
Diante de tais argumentos, entendemos que devia ser suspensa a liminar, evitando-se 
grave lesão à ordem jurídica e às finanças públicas, pois da leitura do mandado de 
segurança (fls. 10/18), verificamos que, entre maio de 1990 e abril de 1991, o impetrante 
vinha recebendo seus proventos de forma integral. A partir de maio de 1991, foram os 
mesmos restabelecidos para o teto previsto no art. 42 da Lei nº 8.112/90. 
Nesse aspecto, desde maio deste ano vinha o impetrante recebendo seus proventos 
reduzidos, de modo que a liminar, ao proibir a continuação de pagamento desta forma, 
concedeu, conseqüentemente, o aumento de vantagens para o servidor, o que é vedado 
expressamente pelo art. 5º da Lei nº 4.348/64. 
Levamos, ainda, em consideração o fato de que quantias como as que ora se discute, se 
recebidas por ordem judicial, não estão sujeitas à devolução, conforme entendimento 
jurisprudência dominante do TFR e do STF (fls. 06/07), hoje solidificado pelo parágrafo 
único do art.130 da Lei nº 8.213/91. Poderia, então, a Fazenda Nacional vir a sofrer lesão 
financeira irreparável, no caso deterem persistido os efeitos da liminar. 
Assim, deferimos o pedido, SUSPENDENDO OS EFEITOS DA LIMINAR à qual o mesmo 
se referia, por se enquadrar o caso na hipótese do art. 4º da Lei nº 4.348/.64. 
Sustenta o agravante que o referido despacho não levou em consideração o caráter 
alimentar que os proventos de aposentadoria possuem. Afirma que o teto constitucional 
previsto no art. 37, XI, só é aplicável aos vencimentos, não se enquadrando ali os 
proventos de aposentadoria, tanto que há projeto de lei visando à extensão dessa norma 
constitucional aos proventos. 
Lembra o princípio da irredutibilidade de vencimentos, que não foi aplicado ao caso. E, 
finalmente, aduz que não restou caracterizado o perigo de lesão à ordem pública, pois 
são insignificantes os seus proventos, não atingindo as finanças da administração. 
É de se ressaltar, primeiramente, que é discutível o argumento do agravante de que o teto 
constitucional previsto no art. 37, XI, não se aplica aos proventos, pois do contrário criaria 
situação diferenciada entre os ativos e os inativos, o que inclusive não é permitido pelo 
art. 24 da lei nº 8.216/91: 
"Art. 24. 0 disposto nesta lei aplica-se aos proventos de  aposentadoria ou de 
disponibilidade e aos beneficiários de pensões civis e militares, observados os limites 
estabelecidos no art. 42 da Lei nº 8.112, de 1990, e o disposto no art. 17 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias." 
E o referido art. 42 da Lei nº 8.112 estabelece justamente o critério de limite de percepção 
de remuneração do servidor: 
'Art. 42. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, 
importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie, a 
qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por 
membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.' 
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A lei, portanto, fala em remuneração, e não em vencimentos, atingindo, em conseqüência, 
os proventos dos aposentados. 
O próprio agravante cai em contradição, ao invocar o princípio da irredutibilidade de 
vencimentos para os seus proventos, quando busca durante toda a sua peça diferenciar 
vencimentos de proventos. 
E é a própria Constituição que demonstra não ter o agravante esse direito. Diz o art.17 do 
ADCT: 
"Art.17. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os 
proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a 
Constituição, serão imediatamente reduzidos aos limites dela de correntes, não se 
admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a 
qualquer título.' 
Vale lembrar que, ao contrário do que afirmou o agravante, só se excluem do teto máximo 
de remuneração as vantagens previstas nos incisos II a VI do art. 61 da Lei nº 8.112, não 
se enquadrando aí nenhuma das quantias que vêm sendo excluídas dos proventos do 
agravante, conforme se vê às fls. 46. 
De qualquer sorte, mesmo sendo discutível atese do agravante, o que se buscou na 
suspensão de segurança foi evitar lesão à ordem administrativa. Esta Presidência 
entendeu que, de fato, deveria ser suspensa a liminar, pois pode o agravante, a qualquer 
tempo, vencida a sua pretensão, reaver as parcelas descontadas, sem que tal afete o 
caráter alimentar dos proventos, pois o desconto não chega a influir substancialmente em 
sua remuneração. 
A permanecer a liminar, ao contrário, no caso de derrotado o agravante, haverá prejuízo 
irreparável para a administração, uma vez que as quantias recebidas durante a demanda 
se deram por decisão judicial, não sendo passíveis de restituição, como orienta a 
jurisprudência dominante. 
Por todos esses motivos, e ainda pelas razões expostas no despacho atacado, mantenho 
a decisão de fls. 23/25. 
É o relatório. Sem voto. 
Em mesa. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 3.732 - RN 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: INSTITUTO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS 
Apelada: FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO 
Advogados: DRS. JOSÉ WILLIAM FERREIRA (APTE.) E  

MAGNUS AUGUSTO COSTA DELGADO (APDA.) 
 
EMENTA 

Embargos à execução. Fundação. Natureza jurídica. Art. 730, CPC. 
- Sendo a Fundação submetida ao regime jurídico de direito público, deve ser reconhecida 
como espécie do gênero autarquia. 
- Caracterizando-se como espécie de autarquia, a Fundação em causa deve responder à 
execução fiscal, nos termos do art. 730, do CPC. 
- Precedentes. 
- Apelação desprovida. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
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, 05 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de apelação cível contra sentença que 
julgou procedentes os embargos à execução fiscal ajuizados pela Fundação José 
Augusto, do Rio Grande do Norte. 
É que aquela Fundação entendia-se no direito de não ser executada nos termos da Lei nº 
6.830/80, uma vez que tendo sido criada e mantida pelo Poder Público, tinha de fato 
natureza de pessoa jurídica de direito público, fundação de direito público, espécie do 
gênero autarquia. 
A sentença acolhe atese da embargante, ao argumento de que a Fundação José 
Augusto, embora conste como sendo pessoa jurídica de direito privado desde a sua 
criação, continuando inalterada com as modificações posteriores, é, na realidade, uma 
fundação criada e mantida pelo Poder Público, vinculada à Secretaria de Estado da 
Educação e Cultura, com a finalidade de promover o desenvolvimento sócio-cultural e 
científico do Estado, consoante se infere da Lei Estadual nº 2.885/65, que a instituiu, e do 
Decreto Estadual 10.338/89, que adaptou a sua estrutura ao disposto na Lei nº 5.852/88. 
Ao final, após referir-se a diversos julgados em harmonia com o entendimento por ele 
esposado, o MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido formulado nos embargos para 
declarar nulos os atos praticados na execução a partir da citação inicial, determinando 
então a renovação da mesma, nos termos do art. 730 do CPC. 
Em suas razões, diz o recorrente que a Fundação José Augusto, dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, não se enquadra no conceito regulamentar de órgão do Poder 
Público, até porque não está sujeita aos princípios da legalidade, moralidade, 
impessoalidade, publicidade, vedação de acumulação de cargos, obrigação de concurso 
para ingresso de seus servidores e licitação, aos quais subordina-se a Administração 
Pública. Entende que ela não assume a gestão de serviço estatal, uma vez que, com a 
sua atividade de indústria gráfica, concorre em pé de igualdade com o restante do parque 
industrial gráfico do Rio Grande do Norte. 
Contra-razões às fls. 79, apoiando-se em jurisprudência desta Corte, no caso a AC 
3.728/79, julgada pela 2ª Turma, cuja Ementa é nos seguintes termos: 
'Embargos à execução. Fundação. Natureza jurídica. Regime a que se subordina. 
Assumindo a gestão da serviço estatal, há de ser considerada como submetida a regime 
administrativo a fundação que passa a integrar o gênero autarquia. Inteligência da 
jurisprudência dominante do S.T.F. e à própria letra do art. 37 da Constituição Federal. 
Aplicação dos artigos 730 e seguintes do Código de Processo Civil a processo executivo 
contra ela ajuizado, de vendo-se concluir pela procedência dos embargos que visem a 
tornar insubsistente a penhora levada a efeito sobre os seus bens. Apelação e remessa 
oficial improvidas." 
Opinou o Ministério Público pelo improvimento do recurso, louvando-se nos suprimentos 
da sentença. 
É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): A matéria ainda não se encontra 
pacificada na doutrina. 
Hely Lopes Meirelles, mesmo após a vigência da Constituição de 1988, entendia que não 
fazia sentido falar-se em Fundação de Direito Público. 
Diógenes Gasparini salienta que as fundações instituídas pelo poder público podem 
revestir a personalidade jurídica de direito privado, de acordo com o regime jurídico a que 
estejam submetidas. 
A jurisprudência admite a existência de fundação de direito público, tida como espécie do 
gênero autarquia. 
É necessário examinar se a Fundação José Augusto deve ser considerada fundação de 
direito público. 
É certo que, nos termos da Lei Estadual nº 2.885/63, a personalidade jurídica de tal 
Fundação é considerada de direito privado. 
A referida Fundação foi criada para promover o desenvolvimento científico e cultural do 
Estado do Rio Grande do Norte, função que, sem dúvida, insere-se no âmbito de atuação 
do poder público estadual. 
A documentação juntada aos autos demonstra que a Fundação em causa se encontra 
submetida à tutela do Estado do Rio Grande do Norte. 
Existe vinculação à Secretaria de Educação e Cultura. 
O cargo de Presidente é de livre nomeação do Governador do Estado. 
Compete ao Estado estabelecer o regime jurídico do pessoal da referida Fundação. 
A tutela é instituto próprio do Direito Administrativo. 
Assim, entendo que a Fundação em causa está submetida ao regime jurídico de direito 
público, devendo ser reconhecida como espécie do gênero autarquia. . 
A 2ª Turma deste Tribunal já reconheceu a personalidade jurídica de direito público da 
aludida Fundação, conforme acórdão assim ementado: 
"Embargos à Execução. Fundação. Natureza jurídica. Regime a que se subordina. 
Assumindo a gestão de serviço estatal, há de ser considerada como submetida a regime 
administrativo a fundação que passa a integrar o gênero autarquia. Inteligência da 
jurisprudência dominante do S.T.F. e à própria letra dos artigos 730 e seguintes do 
Código de Processo Civil a processo executivo contra ela ajuizado, devendo-se concluir 
pela procedência dos embargos que visem a tornar insubsistente a penhora levada a 
efeito sobre seus bens. Apelação e remessa oficial improvidas." 
AC 3728-RN - Relator Juiz Petrúcio Ferreira. 
Caracterizando-se como espécie de autarquia, a Fundação em causa deve responder à 
execução fiscal, nos termos do artigo 730 do CPC. 
Em face do exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.306 - CE 

Relator: O SR. JUIZ LUNA FREIRE 
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A 
Apelada: MARIA ELBA LÚCIO 
Advogados: DRS. JURANDIR VIEIRA MARQUES E OUTROS (APTE.) E  

BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. 
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Ação em que se discute validade de norma que modifica critério de atualização de 
correção monetária. 
Ilegitimidade passiva da União, que não se afigura sequer como assistente. 
Incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 
Nulidade da sentença. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
conhecer do recurso e declarar a incompetência da Justiça Federal, nos termos do 
relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 28 de fevereiro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ LUNA FREIRE - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LUNA FREIRE: Banco do Brasil S/A apela de sentença proferida em 
ação ordinária promovida por Maria Elba Lúcio, visando à correção de seus depósitos em 
caderneta de poupança no mês de janeiro de 1989, de acordo com a variação do IPC, e  
não com base na LFT, conforme disposto na Medida Provisória nº 32, de 15.01.89, 
transformada na Lei nº 7.730, de 31.01.89. 
Recorre o Banco do Brasil, argüindo preliminares: carência de ação por impossibilidade 
jurídica e nulidade da sentença por violação da Constituição e de Lei Federal. 
No mérito, sustenta que 'com o advento da Medida Provisória nº 32, de 15.01.89, 
convertida na Lei nº 7.730, de 31.01.89, deixaram de vigorar a resolução nº 1.338 e suas 
alterações posteriores, passando os saldos da caderneta de poupança, até porque estava 
extinta a OTN, a serem corrigidos pelos novos critérios, que, no mês de fevereiro de 1989, 
foi o rendimento acumulado da LFT verificado no mês de janeiro/89, deduzido o 
percentual fixo de 0,5%'. 
Ao final, pede seja o recurso provido, como consectário da insubsistência integral da v. 
sentença. 
Acrescento que a data de aniversário da caderneta é no dia 02 (dois) de cada mês. 
Sem resposta ao recurso, e após o preparo, os autos subiram a este Tribunal, vindo-me 
conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LUNA FREIRE (Relator): A presente ação foi ajuizada contra o Banco 
do Brasil S/A e a União. 
A União, às fls. 51/52, nega o Iitisconsórcio, sustentando a assistência, em virtude do 
interesse jurídico" que detém no sentido de ver mantido o critério de correção das 
cadernetas de poupança, já que por ela fixado. 
A r. sentença recorrida manteve a União no feito como assistente, o que justificaria a 
"competência da Justiça Federal" (fls. 57). 
Tal fundamento não convence. A prevalecer, a União teria de intervir em todos os 
processos em que se discute direito federal ou edição de atos legislativos. 
A instituição financeira assume os riscos da atividade econômica, ao remunerar o 
poupador. 
Ao apreciar a Apelação Cível nº 6.721-CE, Relator o eminente Juiz Ridalvo Costa, esta 
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egrégia Primeira Turma assim decidiu: 
'EMENTA. AÇÃO ORDINÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. Índices de correção. 
Diferenças. 
Ilegitimação passiva da União e do Banco Central do Brasil. 
Incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar a lide em face do Bradesco. 
Desmembramento das ações. 
Procedência contra a CEF. 
A simples conexão, por identidade de causa de pedir, modifica competência relativa; não 
absoluta. 
Não gozando a União sequer da condição de assistente, é patente a incompetência 
absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, porquanto é o Banco do Brasil 
S/A sociedade de economia mista. 
Isto posto, em preliminar, conheço do recurso para anular a sentença recorrida, vez que 
proferida por Juízo absolutamente incompetente. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.318 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LUNA FREIRE 
Apelante: NTD - NORDESTE TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO LTDA. 
Apelada: COMPANHIA. DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - 

CODEVASF 
Advogados: DRS. EDUARDO LUIZ AZEVEDO DE OLIVEIRA E OUTROS (APTE.) E  

MARIA TEREZINHA ROSÁRIO RIBEIRO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Direito Processual. Prova. 
Cabe ao autor o ônus da prova quanto a fato constitutivo do seu direito. 
Ação Sumaríssima- Merece realce o fato de que os atos processuais, desde a propositura 
até a sentença, foram praticados em menos de 90 (noventa) dias, conforme a 
recomendação do art. 281 do CPC. 
Constitucional e Civil -responsabilidade das pessoas de Direito Público e Privado. 
A Responsabilidade civil do Estado e da Administração está prevista na Constituição de 
67, com a redação da E.C. nº 1/69 (art. 37, § 6º da CF de 1988). 
Sendo a empresa pública federal autora, ao invés de ré, incide a responsabilidade civil 
subjetiva a ensejar a demonstração inequívoca da culpa da ré, pessoa jurídica de Direito 
Privado. 
- Improcedência da ação. Reversão da sucumbência. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar 
o presente julgamento. 
Recife, 21 de fevereiro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ LUNA FREIRE - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ LUNA FREIRE: A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 
Francisco - CODEVASF, empresa pública federal, propôs ação de indenização, com rito 
sumaríssimo, contra NTD - Nordeste - transporte Distribuição Ltda., no alvitre de 
ressarcimento de danos causados em veículo automotor. 
O MM. Juiz Federal Dr. Adão de Assunção Duarte, em Petrolina (PE), julgou a ação 
procedente, em parte, por reconhecer a responsabilidade objetiva, e que a documentação 
acostada teria comprovado o acidente e os danos. 
Irresignada, a ré oferece apelação, sustentando, em síntese, a fragilidade da prova, 
considerando falha, omissa e contraditória, além deter sido obtida a partir de pessoas sem 
a necessária habilitação técnica, tornando-se destituída de amparo legal. 
A autora oferta contra-razões, pugnando pela manutenção da sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LUNA FREIRE (Relator): A ação foi ajuizada em 24.08.90 e a sentença 
prolatada em 08.11.90, portanto, rigorosamente dentro do prazo legal, nos termos do art. 
281 do Código de Processo Civil, circunstância que merece realce, mormente quando a 
prestação jurisdicional aspirada pelas partes é propiciada com celeridade. 
Atese central da sentença está assim consubstanciada: 
'Com efeito, não importa a argumentação da ré de que não se Ihe demonstrou a culpa. 
Trata-se, no caso vertente, da responsabilidade objetiva e a documentação compro vou o 
acidente e os danos. Estão objetivamente demonstrados. Para excludente dessa 
responsabilidade da ré é que se deveria provar culpa da autora, o que não se fez. 
Emerge a teoria objetiva e/ou do risco integral. O veículo da ré abalroou o da autora e os 
danos existiram, embora em valor diverso do desejado pela autora" (fls. 73). 
Verifica-se, da inicial, que a empresa pública federal figura como autora, ao invés de ré. 
A Responsabilidade civil do Estado ou da Administração está prevista desde a 
Constituição de 1946 e na Carta de 1967, com a redação da E.C. nº 1/69 (art. 37, 6º, do 
texto em vigor). 
Efetivamente, como ensina MARIA HELENA DINIZ: 
'Neste item examinaremos a questão da responsabilidade civil aquiliana do Estado, ou 
melhor, das pessoas jurídicas de direito público, que, na lição de Celso Antonio Bandeira 
de Mello, é, sem dúvida, no caso de atos ilícitos (comissivos ou omissivos), uma 
conseqüência do princípio da legalidade, sendo que, na hipótese de comportamentos 
ilícitos comissivos, também o será do princípio da isonomia ou da igualdade de todos 
perante a lei e, na de atos lícitos e na de danos ligados a situação criada pelo Poder 
Público (mesmo que o autor do prejuízo não tenha sido o Estado), do princípio da 
igualdade, pois o fundamento daquela responsabilidade é a garantia de uma equânime 
repartição dos ônus decorrentes do evento danoso, evitando que uns suportem prejuízos 
oriundos de atividades desempenhadas em prol da coletividade (in Curso, 7º vol., p. 408, 
Ed. Saraiva). 
A teoria da responsabilidade das pessoas jurídicas de Direito Público restou dissecada e 
aprofundada em precedentes desta eg. Corte, nos acórdãos: AC 2165-SE;1678-SE;1535-
PB, inter plures. 
Entretanto, a inicial apresenta a hipótese jurídica de responsabilidade civil extracontratual 
de Direito Privado, eis que a ré foi convocada à lide em razão de ato ilícito apontado, a 
demonstrar nexo de causalidade. 
Não sendo a ré pessoa jurídica de direito público, incabível a fundamentação no plano 
daresponsabilidade sem culpa ou objetiva. 
A autora, aliás, reporta-se a que o acidente deveu-se à imprudência ou imperícia do 
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motorista que conduzia o autocarga da ré, de vez que apurada através de perícia 
efetuada logo após pelo Departamento do Trânsito. 
E sinaliza a infração: 
"A causa determinante do acidente foi ocasionada, sem dúvida, pelo autocarga, que não 
teve os devidos cuidados quando adentrava no cruzamento, uma vez que existia a placa 
de regulamentação 'Parada Obrigatória", tendo com isso interceptado a passagem do 
veículo D-20.' 
A documentação que instruiu a inicial fartou-se em cópia de orça mentos e notas fiscais. 
O laudo administrativo oferece ênfase a que o acidente fora provocado pelo autocarga da 
empresa ré (fls. 29). Não foram arroladas, naquela ocasião, testemunhas e, também, na 
inicial. 
A autora desistiu da produção de prova pericial (fls. 37) e, por ocasião da Audiência de 
Instrução e Julgamento, foi ouvido o preposto (fls. 58) da empresa pública federal autora, 
Sebastião Souza Nogueira, que não trouxe esclarecimentos sobre a colisão, limitando-se 
a considerações sobre os danos. 
A ré, em sua contestação, refuta a validade do laudo, por não vislumbrar credencial aos 
peritos administrativos, e menciona que a culpa estaria latente à autora, face a colisão ter 
ocorrido na traseira do autocarga da ré. 
Concentra-se no próprio laudo que aponta danos ocorridos na parte posterior do veículo 
autocarga da ré (fls. 29). 
Evidente, pois, que fundando-se a causa de pedir na evidência da culpa, a partir da 
imprudência ou imperícia, caberia à autora provar cabalmente que o condutor do veículo 
da ré teria agido deste modo. 
Sem a prova inconteste, no caso, pois o próprio laudo administrativo se reporta apenas à 
existência de placa de "Parada Obrigatória", porém é omisso quanto à velocidade e 
distância observadas. 
Em Juízo, a autora limitou-se a ouvir o citado empregado, o qual não esclareceu sobre a 
colisão. 
O ônus probatório incumbia ao autor, ao pretender evidenciar a imprudência ou imperícia 
aventada na inicial, conforme a dicção do art. 333, I, do Código de Processo Civil. 
Deste modo, dou provimento à apelação, para julgar improcedente a ação, revertendo a 
sucumbência. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.409 - CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: CEARÁ MOTOR S/A 
Advogados: DRS. ZILMAR PIRES E OUTROS (APTE.) E  

MARCELO PINTO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Contribuições. Empregados que passaram a sócios da empresa. Rescisão 
do contrato de trabalho. Contribuinte empregador. Anulação da Notificação Fiscal de 
Lançamento de Débito. 
I - Empregados que passaram à condição de sócios da empresa, eleitos para cargos de 
direção, contribuem para a Previdência como empregadores e segurados obrigatórios. 
II - Se não ficou comprovada a existência de simulação na mudança da situação de 
empregado a sócio da em presa, incabível a imposição do débito fiscal por parte da 
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autarquia previdenciária. 
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, na forma da lei. 
Recife, 07 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Ceará Motor S/A promoveu ação anulatória fiscal 
contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - insurgindo-se contra a Notificação 
Fiscal de Lançamento de Débito nº 2.639/86, efetuada pela autarquia previdenciária em 
função do não recolhimento de contribuições previdenciárias dos empregados José Silva, 
José Fernandes Neto, Francisco Ivany Pinheiro Andrade e José Amadeu Alcoforado. 
Alegou a autora que os empregados haviam ascendido ao cargo de diretor da empresa, 
estando, assim, com o contrato de trabalho suspenso. 
O douto Juiz a quo julgou a ação anulatória procedente por entender que os empregados 
eleitos pela Assembléia de Acionistas para exercerem os cargos de diretores, 
independentemente do número de ações que controlassem, eram contribuintes como 
empregadores e segurados obrigatórios. 
Inconformado com o decisum, apela o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - e, 
ratificando as razões da contestação, aduz que correta a notificação impugnada, 
porquanto os diretores que não participavam ativamente do capital da empresa não se 
caracterizavam como empregadores, mas sim, como empregados, tanto para efeitos da 
legislação trabaIhista como da previdenciária. Por outro lado, alega o apelante, a 
empresa, ao transformar simples empregados na condição de diretores executivos e 
continuando estes a executarem as mesmas funções de antes, objetivava apenas a lesar 
o FISCO com o não pagamento das contribuições devidas. 
Foram oferecidas contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O débito previdenciário lançado pela 
Fiscalização do IAPAS - (instituto de Administração Financeira da Previdência e 
Assistência Social decorreu do entendimento de que antigos empregados da empresa, 
ora recorrida, haviam passado aos cargos de diretores da mesma, mas com pequena 
participação societária, continuando, segundo alegou, a prestação do mesmo trabalho 
que executavam anteriormente como empregados. Tratava-se, pois, do denominado 
diretor-empregado, devendo, assim, efetuar o recolhimento à Previdência Social como 
segurado obrigatório, na condição de empregado. 
Contra este entendimento da Fiscalização da Previdência Social é que se insurgiu a 
empresa Ceará Motor S.A., através da presente ação, objetivando a anulação da 
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Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) n] 002639, de 22.12.86, que resultou 
na imputação do débito previdenciário. 
Na sentença recorrida, entendeu o MM. Juiz prolator, com fundamento em vários 
julgados, que o empregado eleito para cargo de direção da empresa tinha o seu contrato 
de trabalho suspenso, sendo, portanto, contribuinte como empregador e segurado 
obrigatório. Concluiu, assim, que "não se pode falar em fraude, uma vez que a mesma 
não pode ser presumida" (fls. 81). 
Na verdade, encontra-se comprovado nos autos que os antigos empregados da empresa 
autora, mencionados na inicial, passaram a sócios, embora com pequena participação 
societária, sendo eleitos para cargos de direção. Tiveram, ainda, os seus contratos de 
trabalho rescindidos, como comprova a documentação anexada aos autos. 
Desta forma, se não ficou comprovado que houve simulação na mudança da situação de 
empregado à de sócio da empresa e participante da sua administração, não pode 
prevalecer a imposição do débito fiscal por parte da fiscalização da Previdência Social. 
Como bem acentuou o douto prolator da sentença recorrida, a fraude não pode ser 
presumida. 
Entendo, portanto, que deva ser confirmada a sentença que julgou procedente a ação 
proposta, determinando-se a anulação da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito 
(NFLD) mencionada. 
Nego, pois, provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.441- SE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO SUNAB . 
Apelado: BANCO ITAÚ S/A 
Advogados: DRS. GIVALDO ROSA DIAS (APTE.) E  

HERALDO ESTENES DEDA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. SUNAB. Fiscalização de estabelecimento bancário. Aplicação da tabela de 
deflação prevista no art. 12 da Lei nº 7.730/89. Possibilidade. Prestações relativas a 
contrato de loteamento. 
I - O recebimento de prestações relativas a contrato de loteamento não é atividade 
específica de estabelecimento bancário. 
II - A exclusiva fiscalização dos estabelecimentos bancários pelo BACEN restringe-se às 
atividades específicas das instituições financeiras. 
III - Daí a possibilidade da SUNAB exercer controle sobre os preços praticados pelos 
bancos, a teor do art. 13 da Lei nº 7.730/89, no que diz respeito à não aplicação da 
denominada tablita quando do recebimento de prestações referentes a contrato de 
loteamento. 
IV - Apelo provido. Improvimento da ação. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indica das. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 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 
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julgado. 
Custas, na forma da lei. 
Recife, 24 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O Banco Itaú S/A promoveu ação declaratória de 
inexistência de relação jurídica cumulada com anulatória de débito fiscal contra a 
Superintendência Nacional do Abastecimento - SUNAB -, alegando que fora autuado por 
não ter aplicado fator de deflação no recebimento de duas prestações de um carnê 
deresponsabilidade de Roque dos Santos Mendonça, referentes a um loteamento, mas 
entendia que não tinha a SUNAB competência para fiscalizar instituições financeiras e 
apenas agira como mandatário do cliente. 
Na contestação, alegou a SUNAB que, a partir do Decreto-Lei nº 2.284/86, tinha 
competência concorrente com o Banco Central para fiscalizar as instituições financeiras. 
O douto Juiz a quo julgou a ação procedente, sob o fundamento de que a intervenção do 
Estado no domínio econômico só podia ocorrer através de lei. 
Inconformada, apela a SUNAB alegando, em síntese, que, na conformidade do Decreto-
Lei nº 2.284/86, cabia-Ihe exercer a vigilância sobre a estabilidade de todos os preços, em 
todos os ramos da atividade econômica, inclusive sobre os serviços prestados pela rede 
bancária que não obedecessem ao tabelamento fixado pelo governo federal. E ainda, 
aduz a apelante, o auto de infração fora lavrado em consonância com o disposto na Lei 
Delegada nº 04/62. 
Oferecidas contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A questão suscitada na presente apelação 
reside em saber se a Superintendência Nacional do Abastecimento - SUNAB poderia 
fiscalizar estabelecimento bancário, no que se refere à aplicação da denominada tablita, 
prevista no artigo 12 da Lei nº 7.730, de 31.01.89. 
Esta egrégia Turma já teve oportunidade de apreciar o problema, entendendo que só é 
inadmissível a fiscalização quando se trata de atividade específica do estabelecimento 
bancário. 
Confira-se, a propósito, o Acórdão proferido na Apelação Cível nº 7.671-PE, da qual foi 
relator o Eminente Juiz Lázaro Guimarães, onde este acentuou no seu voto: 
'É certo que as instituições financeiras estão sujeitas à fiscalização privativa do Banco 
Central, mas somente no que diz respeito à sua atividade específica. Isso não inibe o 
controle geral, exercido pela SUNAB, quanto aos preços praticados pelos bancos". 
No caso, portanto, em que o estabelecimento de crédito deixa de aplicar a tablita quando 
do recebimento de prestações referentes a um contrato de loteamento, entendo incidir a 
regra prevista no artigo 13 da Lei nº 7.730, de 31.01.89. Por outro lado, a SUNAB 
encontrava-se autorizada a exercer a vigilância "sobre a estabilidade de todos os preços, 
incluídos, ou não, no sistema oficial de controle", conforme o comando do artigo 36 do 
Decreto-Lei nº 2.284, de 10.03.86. 
Com estas considerações, dou provimento à apelação para julgar a ação improcedente, 
invertendo-se o ônus da condenação. 
É como voto. · 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.483 - CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: MANOEL SAMPAIO QUEIROZ E CÔNJUGE 
Advogados: DRS. CARLOS AUGUSTO SÁ E OUTROS (APTE.) E  

ELIZABETE ANTUNES PEREIRA E OUTROS (APDOS.) 
 
EMENTA 

Civil. Promessa de compra e venda. Adjudicação compulsória de imóvel adquirido ao 
extinto IPASE. 
I - Prevendo o contrato de promessa de compra e venda que o valor da operação é 
meramente estimativo, alude, tão-somente, ao acréscimo dos valores relativos à correção 
monetária e aos juros, que deverão ser acrescidos nas prestações contratadas. 
II - O não atendimento pelos mutuários à convocação editalícia publicada em jornal não 
implica em adesão tácita às modificações propostas pela autarquia previdenciária, 
mormente quando tais alterações são mais onerosas. Ao contrário, sem a concordância 
dos mutuários, é de ser preservado o princípio de que "pacta sunt servanda'. 
III - A resolução nº 25/67 do Conselho de Administração do BNH não é de se aplicar à 
hipótese dos autos, porquanto não foi objeto de qualquer referência no contrato firmado 
entre as partes. 
IV - Ultimado o pagamento integral do preço ajustado, inclusive com a incidência de juros 
e correção monetária, fazem jus os mutuários à outorga da escritura de compra e venda, 
nos termos do art.15 do Decreto-Lei nº 58 de 10.12.37. 
V - 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, na forma da lei. 
Recife, 17 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Manoel Sampaio Queiroz e sua esposa promoveram 
ação de adjudicação compulsória de imóvel contra o Instituto de Administração Financeira 
da Previdência e Assistência Social, hoje Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sob 
o argumento de que adquiriram, através de contrato de promessa de compra e venda, 
imóvel a ser financiado em duzentos e quarenta meses, e, cumpridos os pagamentos 
relativos aos vinte anos, tencionava, agora, a autarquia previdenciária, cobrar resíduo 
correspondente a dez anos, ou seja, cento e vinte meses, o que importava em alteração 
unilateral do contrato. 
O MM. Juiz Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará, acolhendo os 
argumentos expendidos pelos autores na inicial, julgou procedente o pedido, nos termos 
dos arts. 639 e 640 do CPC, combinados com .os arts. 15 e 17 do Decreto-lei na 58, de 
10.12.37, ao fundamento de que a publicação de edital em jornais comunicando aos 
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mutuários sobre mudanças nos critérios pactuados não significava a adesão tácita destes 
às pretendidas modificações. 
É contra essa sentença que agora se insurge a autarquia apelante ao argumento de que 
incabível a adjudicação compulsória, porquanto o contrato de financiamento seria uma 
típica avença de adesão, prevendo que o valor da operação era meramente estimativo, 
porquanto incidiam na espécie juros e correção monetária que haviam ensejado a 
existência do saldo devedor. Por isso é que sustentam que não há de se falar em 
alteração unilateral de contrato. 
Os apelados ofereceram contra-razões pela manutenção da sentença (fls. 75 a 78). 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Observa-se do contrato particular de 
promessa de compra e venda firmado entre o antigo Instituto de Previdência e Assistência 
dos Servidores do Estado (IPASE) e os autores, que o valor fixado para a venda era 
meramente estimativo, desde que o saldo devedor e as prestações mensais de 
amortização e juros estavam sujeitos a correção monetária. Por outro lado, ficou também 
estabelecido que o preço da venda, constante da cláusula 5ª do contrato, deveria ser 
pago pelo adquirente no prazo de 20 (vinte) anos, em 240 (duzentas e quarenta) 
prestações mensais - cláusula 7ª - (fls. 08). 
Desta forma, entenderam os autores que, havendo implementado as 240 (duzentas e 
quarenta) prestações, tinham direito ater lavrada a escritura de compra e venda e, em 
caso de recusa por parte da contratante vendedora, deveria ser procedida a adjudicação 
do imóvel, por sentença. 
A recusa, todavia, do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, substituto do IPASE, 
repousa no argumento de que os autores não atenderam ao convite para fazer opção pelo 
Plano de Equivalência Salarial (PES), daí haverem ficado obrigados à complementação 
ao pagamento de cinqüenta por cento (50o%) das prestações pagas, vale dizer, mais 120 
(cento e vinte) prestações. 
Ocorre, todavia, que nenhuma das modificações apontadas pela autarquia previdenciária 
foram previstas no contrato de promessa de compra e venda firmado com os autores. 
Desta forma, deveria ficar preservado o princípio de que pacta sunt servanda, não 
podendo, portanto, serem modificadas as cláusulas do contrato no curso do seu 
cumprimento, sem que uma das partes haja concordado. 
A invocação da resolução nº 25/67 do Conselho de Administração do BNH, por parte do 
apelante, nas razões de recurso, tenho que não se aplica à hipótese sub judice, desde 
que não houve qualquer referência ao mencionado diploma no texto do contrato de 
promessa de compra e venda, firmado entre as partes. 
Desta forma, se foi ultimado o pagamento integral do preço ajustado, inclusive com a 
incidência da correção monetária, têm direito os autores à outorga da escritura de compra 
e venda, como estabelece o artigo 15 do Decreto-lei nº 58, de 10.12.37. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação para manter a respeitável 
sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.634 - RN 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A 
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS 
Advogados: DRS. ANTÔNIO PEIXOTO DE ARAÚJO E OUTROS (APTE.) E  

RUBÉLIO LYRA LINS BAHIA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Execução Fiscal. Embargos de terceiro. Bem penhorado que é objeto de 
alienação fiduciária. Impossibilidade. Procedência de embargos. 
I - O bem objeto de alienação fiduciária é de propriedade do credor, ainda que seja este 
proprietário resolúvel e possuidor Indireto da coisa. 
II - Assim, pode ele fazer uso das ações que visem à proteção da propriedade das coisas 
móveis e, também, dos embargos de terceiro, para desconstituir penhora efetivada para 
cobrir débito do devedor, ainda que tributário. 
III - 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, à 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, na forma da lei. 
Recife, 07 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O eminente Juiz Federal, então substituindo o titular 
da 1a Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, Dr. Hilton José Gomes de 
Queiroz, enfrentando embargos de terceiro opostos pelo Banco do Brasil S/A, julgou-os 
improcedentes, em síntese, ao fundamento de que o credor fiduciário não pode opor o 
seu direito para livrar da constrição judicial bens que, em execução fiscal, haviam sido 
penhorados. 
A irresignação com tal decisum é que deu origem ao presente apelo interposto pelo banco 
embargante, que socorre-se de excertos doutrinários que dão pela possibilidade de o 
proprietário, em cujo favor se opera a resolução, reivindicar a coisa do poder de quem a 
detenha e de decisões do então Tribunal Federal de Recursos, no sentido de que "os 
bens alienados fiduciariamente não são de propriedade do devedor e sim do credor 
fiduciário;' por isso, não podendo ser penhorados por terceiros, é que pede a reforma da 
decisão para que se julgue de inteira procedência a ação. 
A autarquia previdenciária embargada ofereceu contra-razões pela manutenção da 
sentença (fls. 61 a 65). 
Os autos foram inicialmente distribuídos ao eminente Juiz José Delgado, que atestou seu 
impedimento, vindo-me os autos conclusos em virtude de redistribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O então Instituto de Administração 
Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS) moveu ação de execução fiscal 
contra a empresa T. Barreto Indústria e Comércio S.A., tendo sido penhorados bens 
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móveis que eram objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre a mencionada 
devedora e o Banco do Brasil S.A. 
O Banco do Brasil S.A. insurgiu-se contra a penhora realizada pelo IAPAS, na 
mencionada ação de execução, e moveu, pois, a presente ação de embargos de terceiro 
por entender que os bens móveis penhorados, prestes a serem levados a leilão, não eram 
de propriedade da empresa devedora, em face do sobredito contrato de alienação 
fiduciária. 
O MM. Juiz Federal Dr. Hilton José Gomes de Queiroz, em substituição ao titular da 1ª 
Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, julgou improcedentes os embargos, ao 
fundamento de que, na espécie, tratava-se de domínio resolúvel em que o credor era 
detentor de posse indireta. Assim, não poderia este opor o seu direito para postergar a 
cobrança do crédito tributário, em face da sua natureza preferencial. 
Tenho, contudo, que a razão se encontra com o autor dos embargos. 
O eminente Ministro José Carlos Moreira Alves, analisando a natureza da propriedade 
fiduciária, afirma: 
'É o que sucede com a propriedade fiduciária. É ela uma  propriedade - além de resolúvel 
- limitada pela lei para atender ao escopo de garantia para o qual foi criada. Enquanto 
esse escopo perdura, a lei atua como elemento de compressão sobre o conteúdo do 
domínio atribuído ao credor; deixando de ser necessária a garantia, cessa a pressão, e, 
automaticamente, a propriedade volta à sua plenitude anterior. Por isso; o credor, 
pendente condicione luris ou defecta condicione luris (neste caso, antes da venda da 
coisa alienada fiduciariamente), é titular de domínio bastante restrito que é a propriedade 
fiduciária. No instante, porém, em que não pago o débito pelo deve dor, aliena o credor a 
coisa a terceiro, este adquire domínio pleno sobre ela, sem qualquer violação ao princípio 
nemo ad alium plus iuris transferre potest quam ipse habet, mas em virtude do simples 
fato de que o escopo de garantia desapareceu com a obtenção, pelo credor, do preço que 
Ihe vai permitir satisfazer, total ou parcialmente, o crédito.' ('Da Alienação Fiduciária em 
Garantia", Saraiva, 1973, pp.144/145). 
Desta forma, se o devedor, em razão do empréstimo sob garantia fiduciária, não pagou o 
débito, implementou-se a condição resolutiva e, assim, a propriedade passou ao domínio 
pleno do credor. Por esta razão, não poderia ser objeto de penhora em ação movida por 
terceiro. 
Este, aliás, o entendimento esposado por diversos tribunais, inclusive pelo Supremo 
Tribunal Federal, como se pode conferir dos precedentes mencionados nas razões de 
apelação do embargante. 
Destaco, da ementa do acórdão do Supremo Tribunal Federal, proferido no RE nº 88.059-
SP, a seguinte passagem: 
"O bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado, pois não é propriedade do 
devedor e, sim, do credor. Muito embora seja proprietário resolúvel e possuidor indireto, 
dispõe o credor das ações que tutelam a propriedade de coisas móveis e pode recorrer às 
ações possessórias, entre as quais, aos embargos de terceiro (fls. 55). 
Esta egrégia Turma, na mesma linha de entendimento do Excelso Pretório, também 
decidiu: 
'PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BEM ALIENADO 
FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Na alienação fiduciária, a posse imediata e o domínio resolúvel do bem são transferidos 
desde logo à instituição financeira credora, enquanto a posse direta permanece com o 
devedor, na condição de fiel depositário. 
2. Se o bem não integra o patrimônio do devedor, apenas o fazendo se paga a dívida no 
vencimento, não pode ser penhorado para cobrir dívidas outras do mesmo, ainda que 
provenientes de crédito privilegiado como, no caso, o tributário. 
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3. Apelação improvida." 
(AC nº 508122/90 - Relator Juiz José Delgado, DJ de 08.03.91, p. 04115). 
Acrescente-se, finalmente, que não é o caso de se discutir preferência sobre crédito, 
como entendeu a sentença recorrida. 
Com estas considerações, dou provimento à apelação para julgar procedentes os 
embargos, com inversão do ônus da condenação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.679 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: LUNDGREN TECIDOS 8/A - CASAS PERNAMBUCANAS 
Apelada: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO SUNAB 
Advogados: DRS. PAULO DE ALBUQUERQUE BELFORT E OUTROS (APTE.) E  

RAIMUNDO GOMES DE BARROS E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Sunab. Infração ao congela mento. Aplicação da tabela de conversão às 
dívidas oriundas de compra pelo sistema de cartão de crédito. Infração ao Decreto-Lei nº 
2.284/86 e à Lei Delegada nº 04. 
I - O art. 8º do Decreto-Lei nº 2.284/86 é de ser aplicado também aos contratos 
representados por cartão de crédito, porquanto ao estabelecer a conversão das 
obrigações de pagamento de cruzeiros para cruzados pelo fator de conversão fixado na 
tabela respectiva, não excepcionou o mencionado sistema de venda. 
II - O congelamento instituído pelos Decretos-Leis nºs 2.283/86 e 2.284/86 deve levar em 
consideração os preços praticados num estabelecimento comercial determinado, não 
valendo os preços praticados em outro estabelecimento de uma mesma empresa. 
- Apelo 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, 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, na forma da lei. 
Recife, 17 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O eminente Juiz Petrúcio Ferreira, quando ainda na 
titularidade da 2ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, enfrentando ação anulatória 
de débito fiscal cumulada com repetitória de indébito promovida pela empresa Lundgren 
Tecidos S/A Casas Pernambucanas contra a SUNAB - Superintendência Nacional do 
Abastecimento, julgou o pedido improcedente, ao fundamento de que a autora havia 
infringido as disposições do Decreto-Lei nº 2.284/86 e da Lei Delegada nº 04, ao deixar de 
converter de cruzeiro para cruzado, e nos limites da tabela de conversão respectiva, as 
dívidas de sua clientela oriundas de compras através do sistema de cartão de crédito, 
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além de vender mercadoria com infringência ao congelamento de preços então em vigor. 
Inconformada com tal decisão é que apela a empresa autora, ao fundamento de que a 
conversão tratada no Decreto-lei nº 2.284/86 não seria aplicável à modalidade cartão de 
crédito, asseverando, por outro lado, que a venda da mercadoria que ensejara a autuação 
se dera nos limites da tabela divulgada pela própria autarquia apelada. 
A SUNAB ofereceu contra-razões, aduzindo serem aplicáveis aos cartões de crédito as 
disposições relativas à conversão de cruzeiros para cruzados, bem como não ser de se 
confundir congelamento com tabelamento de preços. Pede, pois, a manutenção da 
sentença pelos seus fundamentos, acrescendo que não havia de se falar em repetição 
daquilo que voluntariamente havia sido recolhido. 
Os autos foram ao então TFR, onde receberam parecer do Ministério Público pela 
manutenção do decisum. 
Vindo-me conclusos, pedi dia. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O eminente Juiz Petrúcio Ferreira, na 
época exercendo a titularidade da 2ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, assim 
fundamentou o seu decisum: 
'Na verdade, não só se constatou que a autora deixou de converter de cruzeiro para 
cruzado, e nos limites da tabela de conversão estabelecida pelo Dec.-Lei 2.284/86, as 
dívidas de sua clientela, oriundas de compras através do sistema de cartão de crédito, 
como ainda vendeu por preço superior ao fixado na tabela da SUNAB, a mercadoria fala 
da na inicial - 01 ferro elétrico GE. Não procedem as argumentações da autora, no 
tocante ao preço cobrado além do fixado na tabela, pois, como bem observa a autarquia-
ré, se tal preço se ajustou ao preço fixado em outras tabelas, as mesmas não vigiam na 
região da loja autuada e, assim pois, o preço cobrado além da tabela, atinente à região de 
tal loja, se constituiu em infração. Quanto ao fato da não conversão dos valores devidos a 
título de cartão de crédito, sob fundamento de que tais dívidas eram contraídas em 
aberto, permitindo-se ao creditado que amortizasse sua dívida, desde que satisfeita numa 
parcela mínima, de acordo com o valor da dívida, é de observar se, igualmente, que a 
previsão de amortização de tal dívida não equivale a não fixação de prazo para a 
satisfação de tal obrigação. Tanto assim o é, que se verifica do demonstrativo trazido na 
inicial, fls. 06 e 07, que, naquela hipótese do extrato do cliente Otávio Faustino da Silva 
Braz, possuidor do cartão 1118.016776,3, se estabeleceu o dia 20 de cada mês para 
satisfação da obrigação e, assim ocorrendo, independente da permissão de amortização, 
nos moldes acima já falados, é de concluir-se que aquelas obrigações, assumidas por tal 
crédito, foram as sumidas a termo certo. O Dec.-Lei 2.284/86 estabeleceu, pois, em 
relação às obrigações a termo certo e constituí das antes de 28.02.86, como é o caso da 
hipótese citada na inicial, a obrigação de converterem-se em cruzados os valores em 
cruzeiros encontrados, devendo tal conversão dar-se na data de seus vencimentos, 
observando-se, no caso, o fator de conversão diário, tudo segundo o art. 8º e § 1 o do 
Dec.-Lei no 2.284/86. Assim ocorrendo, não procedendo a autora à conversão do saldo 
devedor do seu cliente de cruzeiro para cruzado já em 28.0286, desrespeitou o 
estabelecido no Dec.-Lei 2284/86, impondo-se, assim, reconhecer-se ter a autarquia-ré 
agido secundum legem, quando também autuou a autora por tal infração.' (fls. 228 a 229). 
Com inteira razão o Eminente prolator da sentença ora recorrida. 
De fato, o Decreto-Lei nº 2.284, de 10.03.86, que estabeleceu a modificação do padrão 
monetário, com a transformação do cruzeiro em cruzado, dispôs no seu artigo 8º, verbis: 
'As obrigações de pagamento, expressas em cruzeiros, sem cláusula de correção 
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monetária ou com cláusula de correção monetária prefixada, constituídas antes de 28 de 
fevereiro de 1986, deverão ser convertidas em cruzados na data dos seus vencimentos, 
dividindo-se o montante em cruzeiros pelo fator de conversão fixado no § 1 º". 
Pretende a autora, ora apelante, que o fator de conversão, estabelecido no parágrafo 1º 
do mencionado dispositivo legal, não tenha aplicação ao seu caso. 
Ocorre, entretanto, que o diploma legal em comento não estabeleceu qualquer distinção 
ao caso dos contratos representados por cartão de crédito, incidindo, portanto, o fator de 
conversão. 
Por outro lado, ficou constatado, sem qualquer dúvida, que a autora infringiu a norma de 
congelamento, desde que, após o dia 27.02.86, vendeu mercadoria com preço superior 
ao anteriormente praticado. Não procede, no caso, o argumento de que os preços já 
haviam sido majora dos, anteriormente à mencionada data, como se constatou nas 
vendas efetuadas nas outras filiais da recorrente. O fato é que o congelamento dos 
preços leva em linha de conta os preços praticados em um estabelecimento determinado, 
não valendo o argumento de que os preços já haviam sido majorados, anteriormente ao 
congelamento, nos outros estabelecimentos da mesma empresa, como restou 
demonstrado. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação. 
É, pois, como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 9.312 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. ADERSON PESSOA DE LUNA E OUTROS (APTE.) E  

MARIA JOSÉ DE VASCONCELOS NADER E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Contribuições Previdenciárias. Entidades Desportivas. Percentual de 5% 
(cinco por cento) calculado sobre a renda líquida dos espetáculos desportivos destinada 
apenas a cobrir as contribuições do empregador - entidade desportiva. Execução relativa 
às parcelas correspondentes aos empregados, retidas e não recolhidas e à diferença de 
alíquota no seguro acidente de trabalho. Prova que não demanda a realização de perícia. 
Embargos improcedentes. Apelo 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, 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, na forma da lei. 
Recife, 14 de abri) de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Santa Cruz Futebol Clube Entidade Sócio-Esportiva 
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ofereceu embargos à execução fiscal que Ihe promovia o Instituto de Administração 
Financeira da Previdência e Assistência Social - IAPAS, hoje INSS -, alegando que o título 
objeto da execução não era líquido, certo e exigível. 
É que, segundo o embargante, em face das dificuldades financeiras enfrentadas por todos 
os clubes de futebol do país, havia sido firmado um convênio entre estes e o embargado, 
de forma que 5% da cota que coubesse a cada clube nos jogos de que participassem 
seriam destinados ao pagamento dos débitos previdenciários, e como tal vinha 
acontecendo regularmente, indevida a execução fiscal promovida. 
O MM. Juiz a quo julgou improcedentes os embargos por entender que a parcela de 5% a 
que o embargante se referiu na sua inicial dizia respeito apenas às contribuições do 
empregador - entidade esportiva e a execução se baseava nas parcelas dos empregados, 
retidas e não recolhidas, e à diferença de alíquota no seguro de acidente de trabalho. Por 
outro lado, afastou o Juiz sentenciante a necessidade de prova pericial, como havia sido 
requerida, desde que esta objetivava apresentar o valor das parcelas correspondentes ao 
empregador e não as relativas aos empregados, não recolhidas. 
Inconformado, apela o embargante argüindo, em preliminar, cerceamento de defesa e a 
conseqüente nulidade do decisum. Segundo aduz, o percentual de 5%, que Ihe era 
descontado, não se destinava apenas às contribuições do empregador - entidade 
esportiva, mas a todas as contribuições, do empregador e dos empregados, e, portanto, 
indispensável a perícia contábil nos livros do IAPAS a fim de certificar-se do real débito do 
apelante, bem como do processo administrativo que dera origem ao crédito cobrado. No 
mérito, ratifica o apelante a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título. 
Contra-razões oferecidas. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz sentenciante deixou bem claro 
no seu decisum que o percentual de 5% (cinco por cento), que era recolhido pelas 
entidades esportivas, como era o caso do apelante, referia-se às contribuições do 
empregador, entidade esportiva. 
Destaco, pois, da sentença recorrida a seguinte passagem que bem esclarece a questão 
posta em discussão: 
"As contribuições que geraram as execuções são as referentes às parcelas dos 
empregados, retidas e não recolhi das, e à diferença de alíquota no seguro acidente de 
trabalho. A questão está devidamente explicitada no relatório fiscal' de fls.181. Não houve 
necessidade de produção de prova pericial, pois o embargante pretendia com ela 
apresentar valor da parcela correspondente ao EMPREGADOR, para ser deduzida do 
valor da parcela correspondente aos EMPREGADOS não recolhida!" (fls.192). 
Nas razões de apelação, insiste o apelante, em preliminar, que deveria ter sido realizada 
perícia para confirmar os valores recolhidos, sob pena de ocorrer cerceamento de defesa. 
Na verdade, não assiste qualquer razão ao apelante. Está por demais claro que o 
percentual de 5% (cinco por cento) dizrespeito às contribuições que deveriam ser 
recolhidas pela associação desportiva, calculadas sobre a renda líquida dos espetáculos 
desportivos realizados. Daí, pois, ser desnecessária a realização da perícia reclamada. 
O que faltou, pois, recolher foi a parcela referente aos empregados, atletas ou não, e que 
variava no percentual de 8,5% a 10% sobre as folhas de pagamento, daí o levantamento 
do débito pela autarquia previdenciária. 
Improcedem, sem qualquer dúvida, os embargos à execução inter postos pela ora 
recorrente, pelo que deve ser confirmada a sentença recorrida que bem analisou a 
espécie sub judice. 
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Nego, pois, provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 9.331- PB 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: NILSON VIEIRA DO NASCIMENTO 
Advogados: DRS. JOSÉ FERNANDO SANTOS DE SOUZA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Processo Civil e Civil. Denunciação da lide. Inobrigatoriedade. Responsabilidade objetiva 
da Administração. Nexo causal devidamente comprovado. 
I - As pessoas jurídicas de direito público são responsáveis pelos danos que seus agentes 
causam a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de culpa ou de dolo. 
II - Assim, pôde o juiz indeferir a denunciação da lide nas ações de responsabilidade por 
ato omissivo. 
III - Deve, assim, o Estado responder pela indenização dos danos causados a veículo de 
particular ocasionado por um seu motorista que foi o responsável pela colisão, por não 
dirigir com os cuidados e a atenção indispensáveis à segurança no trânsito, 
desobedecendo à sinalização existente no local. 
IV - Agravo retido e apelação improvidos. 
 
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, 
preliminarmente negar provimento ao agravo retido e, no mérito, 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, 14 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de apelação que interpõe a União Federal 
contra a sentença que Ihe foi desfavorável da lavra do MM. Juiz Federal da 1ª Vara da 
Seção Judiciária da Paraíba, que julgou procedente ação de ressarcimento de danos 
proposta por Nilson Vieira do Nascimento, visando à indenização por conta de prejuízos 
decorrentes de colisão de veículos. 
A sentença recorrida acolheu a conclusão do levantamento pericial que dá pela 
responsabilidade da colisão como sendo do condutor do veículo do Tribunal Regional do 
Trabalho da 13ª Região, e, assim, dentro da teoria daresponsabilidade objetiva, 
reconheceu o nexo causal, porquanto não versasse a espécie sobre culpa concorrente, 
nem tratasse de caso fortuito ou de força maior. 
Assim é que condenou a União ao ressarcimento dos prejuízos causados ao veículo do 
autor, acrescido de 20o% relativos à depreciação, tudo atualizado e acrescido de juros de 
mora, fixada a verba honorária em 15% sobre o quantum a restituir, submetendo o 
decisum ao reexame deste Tribunal. 
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A União Federal, nas razões de sua inconformação, em preliminar, pugna pela apreciação 
de agravo retido que interpôs contra a decisão de 1 º Grau que indeferiu a denunciação 
da lide ao servidor que conduzia o veículo, ao .argumento de que não poderia o 
magistrado ter indeferido tal pedido ante o comando do art. 70, III, CPC, que obrigava a 
União a denunciar da lide nos casos de direito de regresso contra aquele que causou o 
dano. No mérito, dá pela existência de culpa concorrente, porquanto o veículo do autor, 
ora apelado, era dirigido na ocasião do sinistro por criança sem habilitação. 
Em contra-razões, o apelado entende inaplicável à espécie a norma contida no art. 70, III, 
do CPC, em virtude do previsto na Constituição Federal acerca daresponsabilidade 
exclusiva e objetiva da Administração. Quanto à denunciação da lide ao servidor condutor 
do veículo da Administração, alude que a sua ausência não excluía o direito à 
indenização, conforme vinha entendendo o então Tribunal Federal de Recursos. 
Assevera, por fim, ausência de prova nos autos de que o veículo do autor-apelado vinha, 
ao tempo da colisão, sendo conduzido por menor não habilitado. 
A mim distribuídos, pedi a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O eminente Procurador da República, Dr. 
Ednaldo Holanda, nas suas razões de apelação, insiste na posição já assumida por 
ocasião da interposição do agravo retido no sentido da obrigatoriedade da denunciação 
da lide, com fundamento no artigo 70, inciso III, do Código de Processo Civil. 
Esta, também, a posição esposada por esta egrégia Turma, como se vê do acórdão 
proferido no Agravo de Instrumento nº 967/90, do qual foi relator o eminente Juiz Petrúcio 
Ferreira, e que guarda a seguinte ementa: 
'Processual Civil. Denunciação da lide. Responsabilidade civil das pessoas jurídicas de 
direito público e de direito privado prestadoras de serviço público. Consagrada na Carta 
Magna antes vigente a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público pelos 
danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando-se a 
tais pessoas jurídicas o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa, dispositivo este que encontra abrigo na atual Carta no art. 37, parágrafo sexto, a 
denunciação da lide de que cuida o art. 70 do CPC, combinado com o inciso terceiro, é, 
na hipótese, obrigatória. Agravo provido.' (AG 967-PE - Rel. Juiz Petrúcio Ferreira. 
Publicado no DJ de 30.11.90). 
Na verdade, o julgamento referido reflete apenas uma corrente jurisprudência. 
Em sentido contrário também têm decidido outros Tribunais do país, como se vê do 
acórdão proferido na Apelação Cível nº 0109213/89DF, do Tribunal Regional da 1ª 
Região, do qual foi Relator o eminente Juiz Tourinho Neto, e cuja ementa está assim 
redigida: 
"ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO RETIDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 
ACIDENTE DE AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 
INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. 
1 - Em ação deresponsabilidade civil por ato omissivo ou comissivo do servidor da pessoa 
jurídica de direito público, a denunciação da lide pode ser indeferida pelo juiz. Nessa 
ação, incumbe ao autor provar a ocorrência do fato lesivo e o dano daí decorrente. A 
culpa do servidor não é discutida. A Constituição Federal assegurou à pessoa de direito 
público a ação de regresso, independentemente de denunciar da lide. 
2 - Abalroando o motorista do carro oficial, por não atentar para as condições do tráfego, 
no momento, o veículo (táxi), que trafegava pela faixa que Ihe era própria, em situação 
regular, responde o Estado pela indenização. 
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3 -Tendo o automóvel, táxi, permanecido parado, na oficina, para conserto, 
impossibilitando o seu proprietário de auferir renda com a sua utilização, obrigado está o 
Estado a pagar os lucros cessantes. 
4 - Agravo retido e apelação improvidos. 
(AC 0109213-DF - Rel. Juiz Tourinho Neto. Publicado no DJ de 04.06.90). 
O respeitável administrativista Hely Lopes Meirelles, sobre a desnecessidade da 
denunciação da lide, assim leciona: 
'A ação de indenização - A ação de indenização da vítima deve ser ajuizada unicamente 
contra a entidade pública responsável, não sendo admissível a inclusão do servidor na 
demanda. O lesado por ato da Administração nada tem a ver com o agente causador do 
dano, visto que o seu direito, constitucionalmente reconhecido (art. 37, § 6º), é o de ser 
reparado pela pessoa jurídica, e não pelo agente direto da lesão. Por outro lado, o 
servidor culpado não está na obrigação de reparar o dano à vítima, visto que só responde 
pelo seu ato ou por sua omissão perante a Administração a que serve, e só em ação 
regressiva poderá se responsabilizado civilmente. O causador do dano não pode ser 
obrigado a integrar a ação que a vítima 
 intenta contra a Administração, mas pode, voluntariamente, intervir como assistente da 
Administração. O legislador constituinte bem separou as responsabilidades: o Estado 
indeniza a vítima; o agente indeniza o Estado, regressivamente. 
Inexplicavelmente, o novo Código de Processo Civil determina a denunciação da lide 
'àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o 
prejuízo do que perder a demanda' (art. 70, III), sem excepcionar expressamente desse 
chamamento o agente causador do dano. Mas é intuitivo que esse dispositivo não alcança 
os servidores públicos, nas ações indenizatórias movidas contra a Administração, já 
porque a norma processual não pode contrariar a Constituição que estabelece a 
responsabilidade exclusiva e objetiva da Administração perante a vítima; já porque o 
causador do dano não pode ser compelido a discutir culpa nesta ação; já porque o autor 
não pode ser obrigado a Iitigar com o agente que a Constituição exclui da demanda. Por 
todos esses funda mentos, é inaplicável a denunciação da lide pela Administração a seus 
servidores, ou mesmo a citação direta pela vítima.' (Hely Lopes Meirelles. "Direito 
Administrativo Brasileiro'. Revista dos Tribunais, 14ª ed., 558). 
Entendo, portanto, que não é obrigatória a denunciação da lide no caso de que se cuida. 
Assim, podia o Juiz sentenciante recusar o pedido de denunciação da lide, desde que não 
houve qualquer prejuízo para a União Federal que poderá intentar a ação regressiva 
contra o funcionário responsável pelo dano causado, conforme dispõe o parágrafo 6º do 
artigo 37 da Constituição Federal. 
Isto posto, nego provimento ao agravo retido. 
No mérito, impõe-se, sem qualquer dúvida, a confirmação da sentença recorrida. 
Com efeito, limitou-se a União Federal, nas razões de apelação, ao argumento de que 
não havia a sentença considerado a culpa concorrente do autor, desde que o veículo era 
dirigido por criança sem habilitação. 
Na verdade, a prova produzida demonstra o contrário, isto é, que a inteira 
responsabilidade pelo abalroamento dos veículos deveu-se ao motorista do Tribunal 
Regional do Trabalho, que não parou o seu veículo no cruzamento, onde continha uma 
placa sinalizadora advertindo para a para da obrigatória. Por outro lado, ficou comprovado 
que o motorista do veículo é pessoa habilitada, não se tratando de menor, como afirmou a 
ré. Acrescente-se, por último, que a perícia do DETRAN foi favorável ao autor. 
Nego, pois, provimento à apelação, mantendo a respeitável sentença. 
É, pois, como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.024 - PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: MARIA LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. OLGA MAIA BARROS E OUTRO (APTES.) E  

MARLENE BARBOSA PONTES E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Honorários advocatícios. Condenação de autarquia federal. 
- Nas causas em que forem condenadas autarquias, os honorários podem ser fixados 
consoante a regra inserta no art. 20, § 4º, do CPC. 
- O § 4º do art. 20 da Lei de Ritos confere uma margem de liberdade para, nos casos que 
menciona, o julgador poder bem fixar, atendidas as normas das letras "a" a "c" do § 3º, os 
honorários, sem que esteja obrigado a obedecer ao limite mínimo de 10 %, ou ao máximo, 
de 20%, estabelecido nesse último parágrafo. 
- A verba honorária, entretanto, não pode ser arbitrada em valores Irrisórios, com total 
dissonância em relação ao trabalho do advogado. 
- Apelo provido para se fixar os honorários em percentual de 10o%. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 10024 - PE, 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 fixar os honorários em percentual de 10%, nos termos do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de novembro de 1991 (dada do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Trata-se de apelação de sentença da lavra do 
MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou procedente 
Ação Revisional de Pensão Previdenciária, intentada por Maria Lima do Nascimento e 
outros contra o INPS, condenando o réu ao pagamento das diferenças, acrescidas de 
juros e correção monetária, e honorários advocatícios, fixados, estes, em valor 
correspondente a 100 BTNFs. 
O apelante se insurge contra a sentença na parte em que fixa a verba honorária. Entende 
que os honorários não podem ser arbitrados em percentual inferior a 10% da condenação, 
em respeito ao que determina o art. 20, § 3º, do CPC. Alega que a importância é 
insignificante em relação ao trabalho despendido pelo seu advogado. 
Contra-razões às fls. 38/46. 
Peço inclusão do feito na Pauta de Julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A apelação é parcial e dizrespeito ao 
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inconformismo do autor com a fixação dos honorários do advogado, exclusivamente. 
Tais honorários foram fixados em valor correspondente a 100 BTNFs. 
A alegação é a de que, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC, os honorários só poderiam 
ter sido fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação. 
Esse argumento não prospera. 
O Código de Processo Civil preceitua, em seu art. 20, § 4º, que, em se tratando de causas 
onde for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação 
eqüitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da 
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 
O § 4º do art. 20 da Lei de Ritos confere uma margem de liberdade para, nos casos que 
menciona, o julgador bem fixar, atendidas as normas de letras a a c do § 3º, os 
honorários, sem que esteja obrigado a obedecer ao limite mínimo de 10% ou ao máximo 
de 20%, estabelecido nesse último parágrafo. 
Como se vê, o § 3º não incide nos casos excepcionais do § 4º do art. 20; no caso, quando 
vencida a Fazenda Pública (STF - RJTJESP 41/101). 
Ressalte-se que o § 4º, em comento, aplica-se às autarquias (RTFR 126/143). 
No entanto, acato a alegação de que a verba honorária, fixada em 100 BTNFs, é 
insignificante em relação ao trabalho despendido pelo advogado dos apelantes. 
Realmente, essa importância é incompatível com os esforços desenvolvidos pelo ilustre 
causídico dos recorrentes, o qual laborou diligentemente na defesa dos interesses que 
representava. O valor de 100 BTNFs é irrisório. 
Por assim entender, dou provimento ao apelo para arbitrar a verba honorária no 
percentual de 10% sobre o valor da condenação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.381- SE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: JOSÉ ADILSON ALMEIDA DE MENEZES E OUTROS 
Advogado: DR. CARLOS ANTÔNIO FIGUEIREDO NICÁCIO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Pessoa jurídica. Omissão de receita. Atraso na escrita. 
Tributação reflexa contra pessoa de sócio. Nulidade. 
1. Em tema de imposto de renda, a desclassificação da escrita somente se legitima na 
ausência de elementos concretos que permitam a apuração do lucro real da empresa, não 
a justificando simples atraso na escrita; 
2. A presunção, em tema de Imposto de Renda, para tributar a pessoa física do sócio por 
via reflexa da pessoa jurídica, só é legítima quando acompanhada da prova efetiva de que 
a distribuição tenha sido realizada; 
3. Anulando-se o lançamento fiscal contra a pessoa jurídica, anulam-se, igualmente, os 
lançamentos efetivados contra as pessoas físicas de seus sócios; 
4. Remessa de oficio e apelo improvidos. 
 
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 
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Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 05 de novembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: José Adilson Almeida de Menezes, José David 
de Menezes, Rui Moreira Dutra e Manoel Vieira de Almeida propuseram contra a União 
Federal ação anulatória de lançamento de débito fiscal, objetivando, preliminarmente, a 
anulação dos autos de infração levados a efeito contra os autores, em decorrência da 
tributação reflexa, originária do auto de infração lavrado contra a pessoa jurídica J. 
Menezes & Filhos Ltda., bem como de todos os respectivos processos administrativo-
fiscais deles oriundos. No mérito, objetivam seja declarada a anulação dos atos 
constitutivos das dívidas ou, se assim não entender, seja julgado improcedente o 
lançamento a maior do imposto realizado contra José Adilson Almeida de Menezes. 
Argúem, em sua inicial, que contra a firma J. Menezes & Filhos Ltda. foi lavrado auto de 
infração em razão de omissão de receita. Em conseqüência a este procedimento fiscal 
contra a pessoa jurídica, foram lavrados autos de infração contra seus sócios, autores na 
presente ação, apresentando como suporte fático e jurídico a inclusão na célula "F" de 
suas declarações de rendimentos (Imposto de Renda Pessoa Física), ano base de 1981, 
exercício financeiro de 1982, da diferença do lucro apontada pela fiscalização no auto de 
infração contra a citada firma, sob a égide do disposto nos arts. 34, I e 35 do RIR, 
aprovado pelo Decreto nº 85.450/80 e da orientação contida no Parecer Normativo CST -
485/70. Argúem, preliminarmente, a nulidade dos autos de infração por afrontarem o 
disposto no art. 20 do D. nº 70.235/72 e a intempestividade da lavratura dos mesmos 
autos, pois, em se tratando de tributação reflexiva, deveria a Fazenda Pública aguardar o 
término da discussão sobre o lançamento realizado contra a empresa. No mérito, alegam 
a improcedência do auto de infração lançado contra a pessoa jurídica; a ilegalidade da 
tributação reflexa; carga tributária superior à capacidade contributiva das pessoas físicas 
e erro na 
quantificação do imposto lançado. 
Estão reunidas aos presentes autos, por força de conexão e continência, as seguintes 
ações: J. Menezes & Filhos Ltda., ação anulatória de débito fiscal (Proc. 11.357/85); J. 
Menezes & Filhos Ltda, embargos à execução (Proc.11.612/86); José Adilson Almeida e 
outros, ação anulatória de lançamento fiscal (Proc.11.542/86); José Adilson Almeida de 
Menezes, embargos à execução (Proc. JF/SS 11.961/86) e José David de Menezes, 
embargos à execução (Proc.11.960/86), todos movidos contra a Fazenda Nacional. 
Em sua contestação apresentada na audiência de instrução e julgamento, a União 
Federal argúi ser descabido o pedido de nulidade do auto de infração lançado contra a 
pessoa jurídica, uma vez que foi cumprido o disposto no art. 20 do Decreto 70.235/72, 
dando-se às partes oportunidade de defesa, o que foi na esfera administrativa. E, argúi, 
uma vez descabido tal pedido, resta como conseqüência, perfeitamente legal, a tributação 
reflexa levada a efeito contra os sócios da empresa. Argumenta, também, que não têm 
respaldo jurídico as afirmações dos autores quanto à alegada carga tributária superior à 
capacidade tributária da pessoa física e erro na quantificação do imposto lançado contra o 
sócio José Adilson Almeida de Menezes. Junta à presente contestação Parecer nº 08/86 
da Fazenda Nacional como elemento à sua defesa. 
Deferido pedido de produção de prova pericial nos termos do requerido na inicial, subitem 
3.1 c, às fls.109 v. 
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Audiência de Instalação de Perícia às fls. 253. 
Os autores apresentam Laudo Pericial (fls. 254/258), realizado em 14.06.86, 
considerando atender aos fins colimados no pedido de perícia, tendo sido o mesmo 
rejeitado pela União Federal às fls. 260. 
Os autores interpuseram agravo retido não ratificado nas contra-razões, insurgindo-se da 
decisão de fls. 231, no que se refere ao deferimento dos quesitos nºs 1 a 5 (fls. 232), em 
razão de serem alheios ao objetivo da perícia requerida. Impugnação ao agravo às fls. 
271/272. Manutenção da decisão agravada às fls. 273/273v. 
Laudo pericial apresentado pelo assistente técnico do autor às fls. 282/286 e laudo 
pericial apresentado pelo perito e assistente da ré às fls. 287/304. 
Na sentença, o MM. Juiz José de Castro Meira, que hoje honra este Tribunal com sua 
presença, rejeitou a preliminar de nulidade dos autos de infração argüida. No mérito, 
embora concluindo por haver atraso e irregularidades na escrituração por parte da pessoa 
jurídica e entendendo caber ao fisco promover as diligências necessárias para a aferição 
do lucro real, invoca a Súmula 76 do extinto TFR que estabelece que "em tema de 
imposto de renda, a desclassificação da escrita somente se legitima na ausência de 
elementos concretos que permitam a apuração do lucro real da empresa, não a 
justificando simples atraso na escrita", julgando procedentes as ações ordinárias e os 
embargos à execução ora reunidos, para o fim de tornar nulo o lançamento efetuado na 
pessoa jurídica J. Menezes & Filhos Ltda. e, em conseqüência, os lançamentos reflexos 
sobre as pessoas dos sócios. 
Em suas contra-razões, a União Federal transcreve partes do laudo pericial e seus 
esclarecimentos, argumentando que restou impossível, em tal perícia, comprovar o lucro 
real da empresa, face à irregularidade de sua contabilidade. Alega, também, a 
inaplicabilidade da Súmula 76, em razão de não ter ocorrido simples atraso na 
escrituração, não tendo, na realidade, tal empresa apresentado escrituração capaz de 
proporcionar a apuração do lucro real. 
Contra-razões dos apelados argüindo, em resumo, que a sentença fundou-se no princípio 
maior da 'verdade material", e afirmando que a escrituração da empresa oferece os 
elementos necessários à verificação por parte do fisco da veracidade das operações 
realizadas no exercício fiscalizado, pedem pela manutenção da decisão. Transcrevem 
ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais. Deixou o ora apelado de se manifestar 
sobre o agravo retido. 
Autos remetidos a este e. Tribunal por força do A.R. nº 02/89. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Discute-se, nestes autos, nulidade de 
lançamento fiscal efetivado contra a empresa J. Menezes & Filhos Ltda. por omissão de 
receitas, em face de diminuição do lucro real referente ao ano-base de 1981, e tributação 
reflexa contra as pessoas físicas dos sócios da primeira, em razão de inclusão na cédula 
"F" das suas declarações de rendimentos dos novos valores resultantes da divisão 
proporcional do lucro arbitrado contra pessoa jurídica, em relação à participação de cada 
um no capital social da empresa. 
Por força dos Institutos de Conexão e Continência, foram reunidas: ações de nulidade de 
débito fiscal, execuções fiscais e respectivos embargos para um só julgamento. 
Da sentença, destaco: 
"O auto de infração lavrado contra J. Menezes & Filhos Ltda. apresenta a seguinte 
descrição: 'O Auto de Infração nº 137, datado de 25.11.83, fica substituído pelo presente 
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em decorrência da autorização contida no Proc. nº 0510.051769/83-82 e, tendo em vista o 
disposto no art. 399, incisos I e IV do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo 
Decreto nº 85.450/80, fixamos em Cr$ 26.853.377,00 (vinte e seis milhões, oitocentos e 
cinqüenta e três mil, trezentos e setenta e sete cruzeiros) o lucro arbitrado da empresa 
acima identificada, no exercício de 1982, ano-base de 1981, conforme art. 400, do mesmo 
RIR/80 e Portaria rº 22/79 do Ministro da Fazenda. O lucro ora arbitrado será diminuído do 
lucro real já tributado na Declaração de I.R. de 1982, apresentada pela empresa, no valor 
de Cr$ 4.417.859,00 (quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e 
cinqüenta e nove cruzeiros), restando, então, uma diferença a tributar no valor de Cr$ 
22.435.518,00 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e 
dezoito cruzeiros), que gera imposto original no valor de Cr$ 7.852.431,00 (sete milhões, 
oitocentos e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e trinta e um cruzeiros), calculado com 
base no art. 405 do Regulamento citado, o qual será cobrado com os acréscimos legais 
cabíveis'. Estabelecida a controvérsia na esfera administrativa, veio a ser submetida à 
apreciação do 1 ó Conselho de Contribuintes, que a decidiu através do Acórdão nº 105-
1.288/85, com a seguinte ementa: `NULIDADE Auto de infração - A falta de realização de 
diligência, a fim de constatar a inexistência de livro Caixa devidamente autenticado, não é 
causa de nulidade do segundo auto de infração, pelo qual foi efetuado o arbitramento do 
lucro com base na falta desse livro, em substituição a auto de infração anterior, em que foi 
apurada omissão de receitas, com base em exigível não comprovado e saldo credor de 
caixa, pela reconstituição desta conta se o arbitramento do lucro foi determinado em 
razão de parecer do próprio fiscal autuante e à vista de novas irregularidades, 
confessadas na impugnação, de omissões de registros de operações no livro Diário, a 
empresa não comprova a existência do livro Caixa, aquele livro é escriturado em partidas 
mensais e apresenta, sistematicamente, registros postergados de operações. 
ARBITRAMENTO DE LUCRO - Desclassificação da escrita - Registros contábeis feitos de 
forma global, em lançamento por partida mensal única, sem apoio em assentamentos 
pormenorizados em livros auxiliares devidamente autenticados, contrariam, na 
determinação do lucro real, as disposições das leis comerciais e fiscais e acarretam 
desprezo da escrituração, com o inevitável arbitramento do lucro para efeitos tributários'. 
Transcrevo o fundamento legal da autuação: 'Art. 399: a autoridade tributária arbitrará o 
lucro da pessoa jurídica, inclusive da empresa individual equiparada, que servirá de base 
de cálculo do imposto, quando (Decreto-lei 1.648/78, art. 7º): I - o contribuinte sujeito à 
tributação com base no lucro real não mantiver escrituração na forma das leis comerciais 
e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras de que trata o artigo 172; II - 
...................................................................................................... 
III - .................................................................................................................................. 
IV - a escrituração mantida pelo contribuinte contiver vícios, erros ou deficiências que a 
tornem imprestável para determinar o lucro real ou presumido, ou revelar evidentes 
indícios de fraude'. O primeiro ponto a examinar é se a pessoa jurídica mantinha 
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais. No particular, a própria empresa, ao 
impugnar o auto de infração, admite que sua escrituração não reflete a realidade, 
confessando "que a contabilidade deixou de efetuar aIguns lançamentos de real 
importância", embora acrescente que a falta de tais dados não poderá jamais gerar tal 
descaracterização da mesma que leve o agente fiscal a não aceitar a apresentação dos 
documentos comprobatórios". Reconheça-se, também, que o livro Caixa da sociedade 
comercial só foi registrado em 03.06.85. Em suma, pode-se concluir, através da perícia 
contábil das alegações dos autores e da cuidadosa informação do Ilmo. Sr. Delegado da 
Receita Federal, que a escrituração da pessoa jurídica achava-se irregular. A legislação 
específica determina que a "pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real 
deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais". Portanto, houve 
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uma inobservância da obrigação acessória cuja conseqüência está prevista no Código 
Tributário Nacional, ou seja, sua conversão em obrigação principal relativamente à 
penalidade pecuniária (art.113, § 3º). O arbitramento não pode ser erigido em forma de 
punição, como já proclamou a Câmara Superior de Recursos Fiscais: IRPJ - 
ARBITRAMENTO: Trata-se de mero instrumento que objetiva determinar o lucro 
tributável, sem qualquer conotação penal, por se tratar de medida externa, somente se 
justifica quando impraticável o aproveita mento da escrita'. Sob o aspecto fático, vê-se 
que os expertos admitem a possibilidade de determinação do lucro real mediante os 
elementos contábeis existentes. Transcrevo a questão específica e sua resposta: "V - 
Pelos elementos contábeis referidos, é possível determinar-se o lucro real da autora, em 
conformidade com o preceituado no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo 
Decreto nº 85.450/80 e legislação extravagante sobre a matéria? RESPOSTA?: - Sim. A 
escrituração resumida do Livro Diário, com a existência de Livros Auxiliares, escriturados 
em ordem cronológica com individualização e clareza, aliada à existência da 
documentação comprobatória, permite determinar-se o lucro real da autora". Não 
passaram despercebidas as ponderações do eminente Procurador da República sobre tal 
conclusão: 'O laudo pericial, embora reconhecendo existência de irregularidade que 
denomina de formal, entende ter sido possível ao fisco detectar o lucro real, à vista da 
regularidade que diz haver encontrado nos livros auxiliares. Aí, reside o nó górdio da 
questão. Já a fiscalização, cujo ato se beneficia da fé pública, assevera, em declaração 
da Junta Comercial do Estado (fls. 55), que a autora, somente a destempo, isto é, após 
autuada, passou a valer-se de tal livro auxiliar. Como se vê, o opinamento pericial parte 
do pressuposto da temporariedade da escrituração. Essa, sem dúvida, existe, entretanto 
carece de contemporaneidade com o ato fiscalizatório. Conclui-se, conseqüentemente, do 
desvalor da afirmativa pericial, ao proclamar a desnecessidade da desclassificação, posto 
que ao perito não foi indagado se a escrituração do livro Caixa era anterior, concomitante 
ou posterior ao auto de infração'. Tal objeção foi desfeita com a nova perícia realizada nos 
autos da ação ordinária promovida pelos sócios, como adiante se vê: '1. Na época em que 
a Empresa J. Menezes & Filhos foi fiscalizada (Auto de Infração datado de 25.11.83), 
através dos registros contábeis existentes, era possível apurar-se o lucro real? R. 
Unicamente através dos registros contábeis apresentados à época da ação fiscal, seria 
impossível apurar-se o correto Lucro Real.Ressalte-se, contudo, que, inserindo-se à 
contabilidade todos os lançamentos que deixaram de ser registrados, poder-se-ia apurar o 
lucro real. Reconhecemos que toda e qualquer contabilidade pode ser refeita, para fins de 
apuração do resultado, desde que, embasadas em documentação hábil, identifiquem-se 
as operações não registradas ou registradas irregularmente. Em relação ao caso em 
análise, a dificuldade está em determinar se as omissões limitaram-se, apenas, às 
apontadas pelo próprio defendente (fls. 122 e 124)'. Quanto à observação final, caberia à 
fiscalização demonstrar a existência de outras omissões, o que, inclusive, justificaria 
revisão de lançamento (art. 149, VIII do CTN). Conclui-se, portanto, que havia atraso na 
escrituração e irregularidades, o que justificaria a imposição de penalidade, cabendo, 
porém, ao Fisco promover as diligências necessárias para a aferição do lucro real. Invoco, 
a propósito, a Súmula nº 76, do Egrégio Tribunal Federal de Recursos: 'Em tema de 
Imposto de Renda, a desclassificação da escrita somente se .legitima na ausência de ele 
mentos concretos que permitam a apuração do lucro real da empresa, não a justificando 
simples atraso na escrita'. Isto posto, julgo procedentes as ações ordinárias e os 
embargos à execução ora reunidos, para o fim de tornar nulo o lançamento levado a 
efeito na pessoa jurídica J. Menezes & Filhos Ltda. e, por via de conseqüência, os 
lançamentos reflexivos sobre as pessoas dos sócios integrantes da referida sociedade 
comercial. Condeno a ré e embargada a devolver as despesas judiciais efetuadas pelos 
autores e embargantes. Com fulcro no art. 20, § 4º do Código de Processo Civil, 
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considerando que, embora se trate de matéria relativamente complexa, envolve quatro 
ações cujo deslinde se assentou em um mesmo suporte fático, fixo os honorários 
advocatícios à base de três por cento sobre o valor da causa estabelecido em cada um 
dos respectivos processos, tudo acrescido de juros e correção monetária nos termos da 
lei. Submeto esta decisão ao Eg. Tribunal Federal de Recursos". 
Apenas para argumentar, chamo especial atenção para o fato de que a presunção, em 
tema de Imposto de Renda, para tributar a pessoa física do sócio por via reflexa de 
pessoa jurídica, só é legítima quando acompanhada de prova efetiva de que a distribuição 
tenha sido realizada (E.D. na AMS 106.938-Reg. 6206964 - SE, Rel. o Sr. Ministro 
Torreão Braz, DJ 26.03.87, pág. 5047). 
Por todos os fundamentos da sentença, nego provimento à remessa oficial e ao recurso 
voluntário. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.386 - RN 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: GASPAR DE SOUZA MATTOZO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ MAURÍCIO DE A. MEDEIROS E OUTRO (APTE.) E  

MARLY DE ARAÚJO COSTA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Justificação judicial. Prova de tempo de serviço. 
- A escritura pública peia qual o justificante prova ter assumido a qualidade de 
arrendatário de propriedade agrícola pertencente ao seu genitor é incompatível com a 
afirmação de que manteve relação de emprego com o mesmo. 
- Apelação a que se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
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, 05 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de apelação cível contra sentença que 
julgou improcedente a ação declaratória proposta por Gaspar de Souza Mattozo, que 
pretendeu ver reconhecida a relação empregatícia que alega ter mantido com seu pai, no 
período de 1955 a 1967. 
Tendo ajuizado anteriormente uma justificação, e, de posse desta, requereu e teve 
indeferido pelo INSS o reconhecimento do pretendido tempo de serviço para fins de 
aposentadoria. 
Instruindo a presente ação com os autos da justificação, ainda assim viu indeferido seu 
pleito, por entender o juízo a quo não ter restado provada a relação empregatícia. 
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O recurso aborda os aspectos de que as testemunhas foram unânimes ao afirmar que o 
recorrente trabalhava para o seu pai, sendo, inclusive, remunerado, daí porque as 
supostas contradições deveram-se ao decurso de tempo decorrido entre a data do fato e 
a da audiência. 
Contra-razões às fls. 59/61. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Alega o apelante, inicialmente, que não 
Ihe foi oferecida a oportunidade de produzir prova testemunhal. 
Na realidade, logo após a contestação, o juiz proferiu julgamento antecipado da lide, com 
fundamento no artigo 330 do CPC. 
Entendo, no entanto, que, no presente caso, não se pode falar em nulidade da sentença, 
pois, ainda que fosse produzida prova testemunhal favorável ao apelante, não haveria 
compatibilidade com os documentos juntados aos autos. 
O apelante pretendeu provar que trabalhou na qualidade de empregado do seu genitor no 
período de 1955 a 1967. 
Juntou, no entanto, cópia de uma escritura pública pela qual assumiu a qualidade de 
arrendatário da propriedade agrícola Santo Antônio, pertencente ao seu genitor, a partir 
de setembro de 1961. 
Entendo que tal documento é incompatível com a afirmação de que o autor manteve 
relação de emprego com o seu genitor no período de 1955 a 1967. 
Por outro lado, a prova testemunhal colhida na justificação demonstra que o apelante, 
durante o período em que afirmou haver trabalhado como empregado, sempre estudou 
regularmente, realizando, inclusive, o curso de Medicina que, como se sabe, requer 
tempo integral. 
Os documentos juntados aos autos comprovam, tão-somente, a existência de firma de 
que era titular o genitor do autor, mas não fazem qualquer referência ao vínculo 
empregatício cujo reconhecimento é solicitado. 
Entendo que, no presente caso, em face da alegação de vínculo empregatício com o 
próprio genitor, não se poderia prescindir do começo de prova por escrito, diante das 
dificuldades de caracterizar a relação de emprego, em tais situações. 
Em face do exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.522 - CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS 
Apelado: ASBRASIL NORDESTE IRRIGAÇÃO LTDA. 
Advogados: DRS. WILNA MARTINS VIANA E OUTROS (APTE.) E  

MARTA SANTA RITA LEAL E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Reajustamento de preços. Contrato. Correção monetária. 
1. Sendo o contrato administrativo uma das espécies do gênero contrato, aplica-se-Ihe, 
inegavelmente, como regra, em termos de respeito ao que se estipulou como fonte de 
direito "interpartes", o princípio "pacta sunt servanda". 
2. Estabelecido como cláusula contratual o reajustamento de preços, que não se 
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confunde com o Instituto da revisão contratual ou mesmo com a recomposição 
extraordinária de preços, Irreparável a sentença que concluiu por determinar se 
respeitasse o avençado naquele contrato. 
3. Reconhecendo-se como direito à autora-apelada o reajustamento de preços, 
reconhece-se, igualmente, de ver proceder-se a tal reajustamento, aplicando-se aos 
valores corrigidos os devidos e legais instrumentos de atualização monetária. 
4. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 12 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Asbrasil Nordeste Irrigação Ltda. propôs ação 
ordinária de cobrança contra o DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas, objetivando o pagamento da diferença no valor de Cr$ 1.986.000,00, objeto do 
contrato PGE 28/88, corrigido conforme o item 10 de tal contrato, de março de 1988 até a 
data do seu efetivo pagamento. 
Argúi, em sua inicial, ser empresa vencedora de licitação em 22.06.88, com a finalidade 
de implantação de uma área de irrigação de 20 hectares, por gotejamento, no Município 
de Tauá, tendo firmado com a ré o contrato PGE 28/88, onde previa um prazo de 90 dias 
para a execução do serviço. Contudo, impossível tornou-se tal execução por culpa 
exclusiva do DNOCS, que deveria proceder, na área, a obras de natureza civil sob sua 
inteira responsabilidade, obras estas só concluídas em 03.01.89, quando então pôde a 
firma autora iniciar seus trabalhos, que foram concluídos em 13.02.89, dentro, pois, do 
prazo de 90 dias estipulado no contrato. Nesta data, recusou-se o DNOCS a pagar o 
restante do valor pactuado (Cr$ 1.968.000,00), sob o argumento de realizar auditoria a fim 
de verificar a existência ou não de culpa por parte da autora no atraso das obras. Finda tal 
auditoria e constatada a exclusiva culpa do DNOCS, pretende a referida autarquia realizar 
o pagamento da mencionada diferença em março de 1990, no valor encontrado até 
fevereiro de 1989, sem que incida neste período correção alguma, por não constar no 
Edital qualquer previsão de pagamento de correção monetária. 
O DNOCS, em sua contestação, argumenta ser o pedido juridicamente impossível, por 
inexistir nos Decretos-Leis 2.300/86 e 2.037/86, e no Decreto 94.684/87, e no próprio 
contrato celebrado, qualquer reajuste a título de correção monetária nos preços dos 
serviços executados. Admite, no entanto, segundo o disposto no item 10 do PGE 28/88, o 
reajuste dos preços iniciais contratuais até a data da conclusão da obra, ou seja, fevereiro 
de 1989, o que vem a ser cláusula de reajustamento, mas não de correção monetária. 
Na sentença, o MM. Juiz julgou procedente a ação, entendendo que o pagamento da 
diferença pleiteada, reajustada, tão-somente, até 13.02.89, representa locupletamento 
ilícito por parte da Administração e ainda ruptura da equação econômica do contrato. 
Em suas razões de apelação, o DNOCS pede pela reforma da decisão reforçando o 
entendimento de ser incabível tal correção, por não estar a mesma prevista no Edital. 
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Transcreve a seu favor o disposto no art. 4º do DL 2.073/87, mantido pela Lei 7.801/89. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Destaco da sentença de primeiro 
grau: 
"Não se discute, nos autos, sobre a boa execução da avença por parte da autora, fato, 
aliás, comprovado por documentos oriundos do DNOCS e tacitamente aceito na 
contestação, a não refutar, outrossim, o descumprimento, atribuído ao devedor, da 
obrigação de pagar à credora em tempo oportuno. 0 suplicado discorda, tão-só, da 
correção monetária que, na verdade, é pleiteada; contrapõe admitir o contrato unicamente 
reajustes de preços até a data de conclusão da obra, fevereiro de 1989. O instrumento 
contratual cuida, no item 10º, inegavelmente de reajustamento de preços, a não se 
confundir nem impedir a revisão do contrato e a recomposição extraordinária de preços, 
'quando a Administração altera o projeto ou as condições de sua execução, ou ocorrem 
fatos novos e excepcionais que agravam extraordinariamente os encargos do contrato', 
eis escólio de HELY LOPES MEIRELLES ("Licitação e Contrato Administrativo", 9ª ed. 
atual., RT, SP; 1990, p. 187). Realizando o reajustamento de preços, o DNOCS teria 
induvidosamente adimplido a obrigação contratual, levando em conta para o Índice "I", da 
fórmula adotada (item 10º), o mês da execução da última etapa, fevereiro/89; mas isto, à 
evidência, se liquidasse a dívida naquele distante tempo. Excessivamente retardado o 
pagamento, sem nenhuma culpa da contratada, já não se está diante de situação a 
autorizar simples reajustamento de preços, mas de outra completamente distinta, 
permitindo revisão ou recomposição, é o ensinamento lúcido do saudoso administrativista 
citado em 2.3.: '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' (ob. cit., p. 187). Se a obrigação substancial da 
Administração revela-se a de pagar o valor contratado, nas condições fixadas, não se 
comportará de modo a procrastinar os desembolsos, leciona DIOGENES GASPARINI; a 
ajuntar: tudo deve ser feito para que na época acertada o valor a que faz jus o contratado 
esteja à sua disposição - os valores devidos e pagos depois dos respectivos vencimentos 
devem ser acrescidos dos juros de mora e de correção' ("Direito Administrativo", Saraiva, 
SP, 1989, p. 263). Não aceito, pois somente anterior cogitação do edital geraria o direito à 
atualização monetária; para mim, fato gerador dela, e dos juros moratórios, apresenta-se 
o ilícito contratual do DNOCS: o ingente atraso do pagamento, inculpada a promovente. O 
pagamento singelamente reajustado até 13.02.89, nos termos do contrato, não representa 
senão locupletamento indébito da Administração, à custa do sacrifício do particular 
inocente, inenarrável iniqüidade, e jamais a sentença a coonestará. Traduz violenta 
ruptura da equação econômica do contrato, ei-la desequilibrada à demasia, em prejuízo 
da contratante, quando não se preserva a harmônica proporção inicialmente 
convencionada entre os encargos do particular e a justa remuneração auferível da 
Administração, às escâncaras aviltada e corroída pela inflação. Decisão. Julgo procedente 
a ação, condenando o DNOCS ao paga mento, como pedido (1.1). A autarquia ressarcirá 
a vencedora das custas despendidas. Honorários advocatícios de 10% sobre o montante 
a ser recebido do sucumbente. 
A sentença há de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos. 
Por tais razões, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.609 - AL 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: UNIÃO FEDERAL E FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
Apelado: ANTÔNIO RIBEIRO NETO 
Advogados: DRS. JOSÉ EDILSON DE FARIAS E OUTRO (APTES.) E  

JOSÉ DELFIM DA MOTA BRANCO (APDO.) 
 
EMENTA 

Responsabilidade Civil. Reserva indígena. Queimadas. Prejuízos causados a 
propriedades vizinhas. Responsabilidade da União. 
- As reservas indígenas são de propriedade da União, cedidas em usufruto vitalício aos 
silvícolas (art. 20, X1, c/c art. 231, § 2º, da Constituição Federal). 
- As queimadas produzidas pelos índios moradores da reserva, que ultrapassem os 
limites da mesma e causem prejuízos a terceiros, obrigam a União a efetuar o 
ressarcimento, face ao princípio daresponsabilidade objetiva que impera no Direito Civil. 
Recursos improvidos. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 10609 - AL, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento às apelações, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de novembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Antônio Ribeiro Neto, identificado nos autos, 
ajuizou ação sumaríssima para ressarcimento de prédio rústico contra a Fundação 
Nacional do Índio - FUNAI -, apontando, também, a União Federal para integrar a lide. 
Alega o autor, em síntese, que sua propriedade, denominada "Serra dos Macacos", limita-
se com a 'Fazenda Canto", de propriedade da ré, que ali mantém umareserva dos índios 
Xucuru/Kariri. Afirma que dois índios ali residentes, com o fim de prepararem seus 
roçados, atearam fogo na referida 'Fazenda Canto", ocorrendo que, por não terem sido 
tomados os cuidados devidos, as chamas se alastraram e passaram para sua 
propriedade, causando sérios prejuízos. 
Na audiência, foram ouvidas testemunhas do autor e da União, sendo que a testemunha 
Miguel Celestino da Silva, arrolada por esta última, foi contraditada, por ter interesse 
direto no desfecho da causa favorável aos índios. 
Nas defesas apresentadas, a União e a FUNAI alegaram ilegitimidade passiva de ambas, 
pelo fato de os índios Xucuru/Kariri serem considerados como integrados à sociedade, 
possuindo, em conseqüência, capacidade civil e processual para responderem por seus 
atos. No mérito, alegam que não ficou comprovada a autoria da queimada. 
Sentenciando às fls. 46/50, o MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido de 
ressarcimento, rebatendo as preliminares levantadas. 
Irresignadas, apelaram a União e a FUNAI, alegando, em preliminar, nulidade da 
sentença por cerceamento do direito de defesa, em virtude deter sido indeferida a ouvida 
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da testemunha Miguel Celestino da Silva. No mérito, reiteram os termos das contestações 
apresentadas. 
Contra-arrazoados os recursos, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por 
força de distribuição. 
Dispenso a revisão, bem como a ouvida do MPF. 
Peço inclusão do feito na Pauta de Julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Prima facie, a preliminar de 
cerceamento de defesa não merece acolhida, uma vez que a matéria se encontra 
preclusa. De fato, indeferida a ouvida da testemunha, deveria a parte prejudicada ter 
impugnado a decisão, fato este não ocorrido. É vedado, assim, atacar aquela decisão nas 
razões de recurso. 
De qualquer forma, submeto à votação a preliminar levantada de nulidade da sentença 
por cerceamento de defesa, sendo meu voto, no entanto, pelo desacolhimento da mesma. 
No mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes. Ficou suficientemente comprovado 
nos autos, através dos depoimentos colhidos, que a queimada teve início na "Fazenda 
Canto" e foi provocada pelos índios moradores dareserva, assim como ficaram 
caracterizados os prejuízos alegados pelo autor. 
Ora, como foi bem salientado pelo MM. Juiz a quo, as terras indígenas são de 
propriedade exclusiva da União, cedidas em usufruto vitalício aos índios. Sabendo-se que 
a responsabilidade civil é objetiva, torna-se inconteste o dever de a União responder pelos 
prejuízos causados a terceiros pelo mau uso de suas propriedades, ressalvado o direito 
de regresso. 
Em sendo assim, é irrelevante a discussão, neste processo, sobre a responsabilidade civil 
e processual dos índios. 
A matéria foi bem apreciada pelo ilustre julgador em sua sentença, da qual destaco o 
seguinte trecho: 
"3. Ora, se se imputa danos por fogo ateado em terras indígenas, provocado por índios, 
na reserva administrada pela FUNAI, certo é que a FUNAI e a União Federal, esta 
proprietária exclusiva das terras, nos exatos termos do art. 20, XI, c/c art. 231, § 2ó, da 
Constituição Federal, é de concluir-se que têm ambas - União Federal e seu órgão tutelar 
dos índios, a FUNAI - legitimidade para responder ao processo que vise à indenização 
dos danos causados. 
4. Atente-se para o fato de que não se disputa, nesta ação, nenhum direito da coletividade 
indígena, mas o ato, que, imputado aos indígenas, provocou danos nas terras vizinhas à 
reserva, sendo certo, a meu sentir, que a legitimação para responder é da União Federal, 
em litisconsórcio passivo com a FUNAI, órgão da estrutura daquela, único encarregado de 
exercer a tutela indígena. 
8. No mérito, importa advertir que a indenização é devida, no ordenamento jurídico pátrio, 
toda vez que alguém cause dano a outrem, por ação ou omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, violando-Ihe direito, nos exatos termos do art.159 do C. Civil. 
9. Ora, ficou demonstrado nos autos que o autor suportou os danos apontados na inicial e 
comprovados até por foto grafias (fls. 09/12), em razão do incêndio iniciado na reserva 
indígena, pelos índios que ali residem, tendo o fogo se propagado às terras do autor, por 
culpa de quem realizara a denominada 'coivara', palavra que, curiosamente, tem origem 
indígena, significando o fogo que se deita à terra para limpá-la, poupando ao lavrador o 
trabalho braçal de limpá-la, até porque não dispunham de instrumentos outros. 
Diante do exposto, nego provimento aos recursos de apelação para manter, em seu 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

inteiro teor, a decisão recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.665 - SE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: PUERI PAX - COLÉGIO LTDA. 
Apelada: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO SUNAB 
Advogados: DRS. ALESSANDRA CARLA CAMPOS DE SANTANA (APTE.) E  

GIVALDO ROSA DIAS E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Mensalidades escolares. Congelamento. Constituição de 1988. 
a) O regime jurídico que a Constituição Federal de 1988reserva para a escola particular 
inadmite o controle de preços das mensalidades por ela cobradas: 
I - porque o sistema da Lei Maior tem como fundamentos a Iivre iniciativa e a livre 
concorrência (art. 5º, IV; 170, II e IV e parágrafo único, e art.173); 
II - porque estabelece ser o ensino livre à Iniciativa particular, atendidas apenas as 
condições: "cumprimento das normas gerais da educação nacional e autorização e 
avaliação de qualidade pelo Poder Público" (art. 209); 
III - ainda porque a escola particular é melo de assegurar o pluralismo ideológico, que 
fundamenta o Estado democrático, nunca instrumento destinado a suprir as deficiências 
da escola pública, ou garantir o ensino aos menos afortunados. 
- Apelação provida. Sentença reformada. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 10.665 - SE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dós 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de novembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Trata-se de apelação interposta por Pueri Pax - 
Colégio Ltda. de sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de auto 
de infração pela SUNAB, em decorrência de reajuste de mensalidade escolar, durante o 
período de congelamento. 
Pretende o apelante a anulação do auto de infração, por entender inconstitucional o art.1º 
da Lei nº 8030/90, que vedou quaisquer reajustes de preços, os quais, no caso, incidem 
sobre as mensalidades escolares. Acrescenta, ainda, que não houve majoração das 
mensalidades e sim um acordo entre a escola e os pais dos alunos, a partir do qual, 
voluntariamente, os pais, com melhores condições econômicas, pagaram as 
mensalidades reajustadas. Acostaram documentos (fls.15 e v.). 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força 
de distribuição. 
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Peço inclusão do feito na Pauta de Julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A matéria aqui versada não é nova, 
tendo em vista a questão do congelamento das mensalidades escolares haver sido alvo 
de várias decisões nas Turmas e Pleno desta Corte. 
Mantendo coerência com votos já proferidos acerca da matéria, é que divirjo da douta 
decisão de 1º grau, pois esta, para mim, não se ajusta à orientação liberal, não 
intervencionista da Constituição Federal de 1988, conforme têm proclamado seus maiores 
intérpretes. 
Relativamente à educação, que é o que interessa neste julgamento, o seu traço liberal 
começa a ser tratado no art. 205, definindo que a educação, dever do Estado, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, e o ensino (art. 206) será 
ministrado com base em princípios, entre os quais a liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (inc. II), o pluralismo de idéias e 
concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas no ensino 
(inc. III). 
Sabe e reconhece o Estado da impossibilidade de assegurar, com o ensino público, a 
educação e, em razão disso, garante a livre iniciativa privada no ensino, atendidas as 
condições: I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e II - autorização e 
avaliação de qualidade pelo Poder Público (art. 209). 
As escolas públicas são sustentadas ou mantidas pelo Estado; as escolas particulares 
não recebem nenhum auxílio do Poder Público, não gozam de qualquer privilégio. 
Sustentam-se com a contribuição do alunato. 
Então, se o Poder Público não Ihes outorga privilégios (a Constituição não autoriza a 
tanto), também não se Ihes pode impor ônus, obrigações estranhas, que o texto 
constitucional não declara taxativamente, o que importaria em discriminá-las, para 
agravar-Ihes a situação, em vez de convocá-las a participar do esforço comum. 
Transcrevo, ainda, para maior fundamentação, a ementa da argüição de 
inconstitucionalidade na AMS nº 2493-RN, da qual fui Relator: 
"ADMINISTRATIVO. MEDIDAS PROVISÓRIAS. MENSALIDADES ESCOLARES. LIVRE 
NEGOCIAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 207, 223, 
244 E 265. 
a) O regime jurídico que a Constituição Federal de 1988reserva para a escola particular 
inadmite o controle de preços das mensalidades por ela cobradas: 
I - porque o sistema da Lei Maior tem como fundamentos a livre iniciativa e a livre 
concorrência (art. 5º, IV; 170, II e IV e parágrafo único, e art.173); 
II - porque estabelece ser o ensino livre à iniciativa particular, atendidas apenas as 
condições: 'cumprimento das normas gerais da educação nacional e autorização e 
avaliação de qualidade pelo Poder Público' (art. 209); 
III - ainda porque a escola particular é meio de assegurar o pluralismo ideológico, que 
fundamenta o Estado democrático, nunca instrumento destinado a suprir as deficiências 
da escola pública, ou garantir o ensino aos menos afortunados. 
b) A livre negociação para as mensalidades, nos moldes em que foi montada, atenta 
contra o sistema constitucional, que assegura a livre iniciativa e a livre concorrência. 
APELAÇÃO PROVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
É importante observar que, no caso em tela, não houve, propriamente, um aumento das 
mensalidades escolares, mas um acordo da escola com os pais dos alunos, a partir do 
qual somente aqueles com condições de suportar o reajuste é que pagaram as 
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mensalidades majoradas, conforme se pode verificar da documentação anexa (fls.15 e 
v.). 
Diante do exposto, dou provimento ao apelo para reformar a decisão de 1º grau, julgando 
procedente o pedido contido na inicial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.731- PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: MEKSI DA SILVA AMORIM E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. ROZIDETE FENELON DE BARROS E OUTRO (APTES.) E  

MARLENE PONTES E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Perda de qualidade de segura do. Lei 8.213/91, art.15, II, § 2º e art. 26, 
c.c. o art. 40 da CLT. 
1. A condição de desempregado prova-se tanto pelo registro no órgão próprio do 
Ministério do Trabalho como pelas anotações na CTPS, arts.15, II, § 2º, Lei 8.213/91, c/c 
o art. 40 da CLT. Interpretação que se dá em face de se considerar a validade da norma 
em harmonia com o sistema jurídico no qual está inserida; 
2. Gozando as anotações da Carteira Profissional de presunção "juris tantum" - Súmula 
255 STF e 12 TST -, não ofertada contraprova capaz de elidi-las, não se Ihes nega valor 
probatório; 
3. Nos termos do art. 26, I da Lei 8.213/91, a pensão por morte, requerida nos autos, 
lndependente de carência; 
4. No caso dos autos, a baixa do contrato de trabalho, registrada na CTPS do autor 
(19.11.86), prova o desemprego, estando, assim, prorrogada a qualidade de segurado até 
o seu falecimento (25.04.88), vez que ocorreu antes de extinto o prazo de 24 meses 
(art.15, II, § 2º da Lei 8.213/91 ); 
5. Recurso provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indica das. 
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, 17 de dezembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Meksi da Silva Amorim, menor, Marcos da 
Silva Amorim, menor, e Sônia Pereira da Silva, genitora e representante dos dois 
primeiros, propuseram Ação Declaratória de Direito cumulada com Concessão de Pensão 
contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a declaração de seus 
direitos à percepção de benefício previdenciário (pensão), bem como a sua concessão, 
com pagamento de prestações vencidas e vincendas, juros e correção monetária. 
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Argúem, em sua inicial, que são filhos menores e companheira de Marcones Correia de 
Amorim, falecido em 25.04.88, que contribuiu para a Previdência Social nos períodos de 
01.02.83 a 10.08.83 e 01.07.86 a 19.11.86, o que totaliza as doze (12) contribuições 
necessárias para a concessão do benefício que pleiteiam. Trazem como suporte ao 
pedido o art.10, I e 47 do Decreto 89.312/84 (RBPS). 
Em sua contestação, o INSS diz improceder o pleito inicial por não preencherem os 
autores as exigências legais para a concessão da pensão, nos termos do art. 35 do Dec. 
83.080/79 (RBPS), vez que só efetivamente válidas as contribuições relativas ao período 
01.07.86 a 19.11.86, isto por que o ex-segurado deixou de contribuir por um lapso de 
tempo muito extenso, ou seja, desde setembro/83 a junho/86, e não se considera para 
efeito de carência as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado. 
O parecer da Procuradoria da República opinou pela procedência da ação, conforme 
permissivo do art. 36 da LOPS: 
'a pensão garantirá aos dependentes do segurado, aposentado ou não, que falecer após 
haver realizado 12 (doze) contribuições mensais...' 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático julgou improcedente a ação, fundamentando o seu 
decisum no art. 7º do Decreto 89.312/84 (CLPS), que define a perda da qualidade de 
segurado a quem, não estando em gozo de benefício, deixa de contribuir por mais de 
doze (doze) meses consecutivos, e este é o exato caso dos autos - ocorreu entre os dois 
períodos de contribuição um lapso de quase 3 anos (10.08.83 a 01.07.86). 
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença, chamando a 
atenção para a imprescritibilidade do direito previdenciário, e reportando-se aos 
argumentos esposados na inicial. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Meksi da Silva Amorim, Marcos da 
Silva Amorim e Sônia Pereira da Silva, os primeiros (menores impúberes), filhos e a 
última, esposa do ex-segurado Marcones Correia de Amorim, objetivam perceber pensão 
decorrente do falecimento de seu pai e companheiro. 
O MM. Juiz a quo decidiu pela improcedência do pedido, nos termos abaixo transcritos: 
'll - A questão submetida a julgamento não comporta maiores indagações. Dispõe o art. 7º 
do Decreto nº  89.312, de 24 de janeiro de 1984 (Consolidação das Leis da Previdência 
Social), in verbis: 'Perde a qualidade de segurado quem, não estando em gozo de 
benefício, deixa de contribuir por mais de 12 (doze) meses consecutivos.' Infelizmente, 
este é o caso dos autos tendo contribuído durante o período de 01.02.83 a 10.08.83 (seis 
meses, portanto), o de cujus só voltou a contribuir em 01.07.86 até 19.11.86 (mais cinco 
meses). Ocorre que entre os dois períodos de contribuição passaram-se quase três anos: 
período bem superior ao máximo tolerado por lei. III - Isto posto, julgo improcedente a 
ação. Sem custas processuais (Lei nº 6.032/74, art. 9a, III) nem honorários advocatícios 
(Lei nº 1.060/50).' 
Ocorre que a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social e hoje disciplina a matéria, dispõe: 
"Art.15 - Mantém a qualidade de Segurado, independente de contribuições: 
II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de 
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver  suspenso ou 
licenciado sem remuneração; 
§ 2º - Os prazos do inciso II ou do § 1 º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o 
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão 
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próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 
§ 3º - Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante 
a Previdência Social. 
Art. 26 - Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 
I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família, salário-maternidade, auxílio-
acidente e pecúlios." 
Na hipótese dos autos, o de cujus contribuiu de 01.02.83 a 10.08.83 (seis meses), 
voltando a contribuir em 01.07.86 até 19.11.86 (cinco meses), quando foi dispensado do 
serviço, conforme dá notícia a CTPS acostada às fls.16. 
Observe-se que, desde a última contribuição até seu falecimento, em 25.04.88, 
decorreram dezessete (17) meses. 
Considerando encontrar-se o ex-segurado desempregado, há de ser reconhecido o prazo 
de 24 (vinte e quatro) meses, desde a última contribuição até seu falecimento, para 
concluir-se que não ocorreu a perda da qualidade de segurado, art.15, II § 2º da Lei nº 
8.213/91, e, inclusive, considerando os termos do art. 26, I do referido diploma legal, é de 
aplicar se o mesmo aos autos, vez que taxativamente dispõe que a pensão por morte 
independe de carência para sua concessão. 
Por fim, a propósito do fato de não constar dos autos prova do registro no órgão próprio 
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, transcrevo o voto, por mim proferido na 
AC 257/89-PE, e acolhido à unanimidade pela Egrégia 2ª Turma: 
'Estabelece o artigo 40 da CLT que as Carteiras de TrabaIho e Previdência Social, 
devidamente emitidas e anota; das, servirão de prova nos atos em que sejam exigidas, 
especialmente, entre outras, perante a Previdência Social, para efeito de declaração de 
dependentes e cálculo de indenização por acidente de trabalho ou moléstia profissional. 
Por outro lado, o art. 18 da CLPS, textualmente estabelece: `a anotação na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou na de trabalhador autônomo dispensa qualquer registro 
interno de inscrição, valendo para todos os efeitos como comprovação de filiação ao 
INPS, relação de emprego, tempo de serviço e salário de contribuição, podendo, em caso 
de dúvida, ser exigida a apresentação dos documentos que serviram de base às 
anotações.' Por sua vez, o Código de Processo Civil, no capítulo que trata das provas e, 
mais precisamente, da prova documental, em sua Subseção II, artigos 390 e seguintes, 
estabelece como meio de contraprova à validade de uma prova documental, o incidente 
de falsidade que deverá ser suscitado da parte contra quem foi produzido tal documento. 
É que, gozando a prova documental da presunção juris tantum, enquanto não ofertada 
contraprova capaz de elidi-la, não há como se Ihe negar a força probatória. Em relação às 
anotações da Carteira Profissional, a Súmula 225 do Supremo Tribunal Federal Ihe 
reconheceu a mesma força atribuída in genere à prova documental, quando da mesma 
diz não ser absoluto o valor probatório de suas anotações, razão por que Roberto Rosas, 
em seu 'Direito Sumular', comentando tal enunciado em comparação ao da Súmula 12 do 
Tribunal Superior do Trabalho, conclui que tais enunciados emprestam às anotações da 
Carteira Profissional presunção juris tantum. O Tribunal Federal de Recursos, em acórdão 
da 3ª Turma, publicado no D.J.173 de 18.04.85, por unanimidade, deu provimento a uma 
apelação, dentro do entendimento de que a anotação na Carteira de Trabalho comprova, 
dentre outros direitos do trabalhador, o tempo de serviço prestado, e, assim, reformou a 
sentença que houvera caminhado em sentido diverso. Não tendo sido ofertada, da parte 
do INPS, contra prova (incidente de falsidade documental ou qualquer outra) que pudesse 
elidir a força probatória das anotações da Carteira Profissional, no tocante, inclusive, ao 
tempo de serviço, é de confirmar-se a sentença que não negou às anotações da Carteira 
Profissional, dentro, inclusive, do estabelecido na CLPS, a sua força probatória. Por tais 
razões, nego provimento à apelação. E o meu voto." 
Por tais razões, dou provimento ao apelo para, reformando a sentença, reconhecer ser 
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direito dos autores perceber a pensão previdenciária desde o requerimento administrativo. 
Condeno, ainda, o INSS a pagar juros de mora no percentual de 0,5% aos mesmos, a 
partir da citação inicial. Atualização da dívida até o ajuizamento da ação, nos termos da 
Súmula 71 do ex-TFR e, depois, pelos índices oficiais, nos termos da Lei nº 6.899/80. 
Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida atualizada. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÕES CÍVEIS Nºs 10.840 - AL E 10.734 - AL 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelantes: PAULO CÉSAR SILVA BARBOSA E OUTROS 
Apelados: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL -CEF E BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN 
Advogados: DRS. ÁLVARO JOSÉ SILVA TORRES (APTES.) E  

MARIA SOLANGE V. DO NASCIMENTO E OUTROS, EVERALDO JOSÉ LYRA 
DE ALMEIDA E OUTROS E DJAIR DE SOUSA FARIAS E OUTROS (APDOS.) 

 
EMENTA 

Administrativo. SFH. Financiamento da casa própria. Critério de reajuste das prestações. 
Contrato de adesão. Plano de atualização mista. Vício de consenti mento. Inexistência. 
- Contrato de financiamento da casa própria no âmbito do Sistema Financeiro da 
Habitação firmado pelos mutuários, com adoção de sistema de reajustamento das 
prestações denominado 'Plano de Atualização Mista". 
- Vicio de consentimento invocado sob a alegativa de imposição pelo mutuante da 
assinatura do contrato de adesão pelos mutuários. Inexistência, na hipótese, face à 
concordância expressa destes com o sistema adotado, e ante a inexistência de provas 
capaz de ilidir o negócio jurídico firmado. 
-Apelações da principal e cautelar improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento às apelações interpostas na cautelar e na ação ordinária, nos 
termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 05 de dezembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ ORLANDO REBOUÇAS - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O MM. Juiz a quo assim resumiu a espécie: 
"Trata-se de ação ordinária proposta por Paulo César Silva Barbosa e outros (9) contra o 
Banco Bradesco S/A, a Caixa Econômica Federal e o Banco Central do Brasil, através da 
qual os autores pleiteiam a anulação de cláusula inseri da em contratos de financiamentos 
de imóvel que celebraram com o primeiro réu, onde optam pelo Plano de Atualização 
Mista, para o reajuste das prestações do financiamento. 
Antes da propositura da ação principal, os mesmos autores, em face dos mesmos réus, 
propuseram ação cautelar inominada, visando a garantir o pagamento das prestações do 
financiamento vencíveis durante a ação principal, sem a aplicação de reajustes superiores 
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aos índices de aumento de seus próprios salários e vencimentos. 
Os argumentos desenvolvidos na cautelar são os mesmos elencados na principal. De 
igual modo, as respostas dos réus, na cautelar e na principal, são idênticas, sendo as da 
segunda fotocópia das oferecidas na primeira. É que, como tem ocorrido com monótona 
freqüência, as partes resvalam na cautelar para áreas próprias da principal, confundindo-
Ihes os méritos. Em face destas identidades, bem assim porque tanto a principal como a 
cautelar vieram-me conclusas para sentença no mesmo dia, passo a julgá-las 
conjuntamente. 
Os argumentos e pretensão dos autores podem ser assim resumidos: 
Firmaram todos contrato de financiamento de imóveis, vinculado ao Sistema Financeiro 
de Habitação, para aquisição de apartamentos residenciais, isto em meados do ano de 
1990. Por ocasião da contratação, o primeiro réu BRADESCO - impôs aos autores 
instrumento padrão, com cláusulas previamente redigidas a seu livre talante, entre as 
quais aquela que disciplinava o reajuste das prestações. 
Sempre segundo a inicial, o contrato de adesão que foi imposto aos autores adotava 
sistema de reajustamento denominado "Plano de Atualização Mista - PAM" -, 
extremamente oneroso para os mutuários, visto que prevê reajustamentos 
independentemente de acréscimo nos padrões de remuneração deles, mutuários, 
conduzindo-os ao forçado inadimplemento e alterando o equilíbrio econômico da avença, 
situação que reclama corrigenda pelo Judiciário. Argumentam os autores que, embora 
não concordassem com o PAM, não tiveram outra alternativa, se não submeterem-se às 
exigências do BRADESCO, sob pena de não terem como obter a 'casa própria' direito 
inalienável de todo cidadão e obrigação do Estado. 
Centram, os autores, suas alegações na ilegalidade do sistema adotado nos contratos 
que firmaram. Segundo seus entendimentos, o SFH é regido por normas rígidas de 
proteção aos mutuários, elencadas em leis (D.L. 2.164 - Lei 4.380), não podendo os 
agentes financeiros agredir as normas mínimas de proteção do contraente econômico 
mais frágil, criando sistema perverso, com o intuito de garantir lucratividade em atividade 
tipicamente assistenciável aos mutuários que recebam salários, vencimentos ou 
proventos, é o instituído pelo Decreto-Lei nº 2.164, denominado PES/CP, Plano de 
Equivalência Salarial por Categoria Profissional. Ao fim, pedem a anulação da cláusula de 
opção pelo PAM, porque ilegal e desnaturadora do próprio SFH, e a aplicação aos 
contratos, do PES/CP (pedido principal), inclusive no que pertine às prestações vencidas 
no curso da demanda (pedido cautelar). 
Concedi a liminar por encontrar satisfeitos os seus requisitos, máxime porque a 
longevidade dos contratos, garantidos por hipoteca, permitiria a recuperação pelo 
mutuante das diferenças devidas pelos mutuários, na hipótese destes sucumbirem na 
demanda. 
Citados, os três réus contestaram a ação, porém somente o BRADESCO discutiu o mérito 
da lide, alegando também, à feição de preliminares, a incompetência relativa do juízo, sua 
ilegitimidade passiva para a causa e a inépcia da inicial dada a impossibilidade jurídica do 
pedido. No mérito, sustenta o BRADESCO que o financiamento dos autores 
foi concedido ao abrigo do Dec.-Lei nº 2.291 /88 e nos termos da resolução nº 1.446, do 
Conselho Monetário, 'Nacional. Afirma, mais, que a legislação citada pelos autores, 
instituidora do PES/CP, desde a edição do DL I 2.349/87 somente se aplica a 
financiamentos de imóveis populares, de valor inferior a 2.500 OTNs. A partir deste limite 
são outras as regras aplicáveis, justamente as editadas pelo C.M.N. e regulamentadas 
pelo BACEN. Insiste na capacidade e maioridade dos autores, que anuíram livremente 
aos termos do contrato, não podendo agora alegar coações inexistentes para fugir ao 
pactuado. 
Os outros réus, Caixa Econômica Federal e Banco Central do Brasil, responderam para 
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alegar unicamente suas ilegitimidades passivas para a causa, pleiteando suas exclusões 
da lide, que deveria prosseguir apenas entre mutuante e mutuários. 
Os autores replicaram. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Os autores firmaram contrato de 
financiamento de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação, nos meses de maio e 
junho de 1990, em que foi adotado o sistema de reajustamento denominado 'Plano de 
Atualização Mista', que consideram extremamente oneroso para os mutuários por prever 
reajustamentos independentemente do acréscimo nos seus padrões de remuneração. 
Argumentam que foram obrigados a submeterem-se às exigências do agente financeiro, o 
BRADESCO, mesmo não concordando com a cláusula contratual, sob pena de verem-se 
privados do direito à casa própria. Alegam que o sistema Financeiro da Habitação é 
regido por normas protetoras dos mutuários, achando-se os agentes financeiros adstritos 
à observância do Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES/CP), 
instituído pelo Decreto-Lei nº 2.164/85. 
A r. sentença, após rejeitar as preliminares quanto à ilegitimidade passiva ad causam do 
Banco Central do Brasil e da Caixa Econômica Federal, julgou a ação improcedente, 
analisando os seguintes aspectos: a, compatibilidade do PAM com o SFH; b, existência 
de vício do consentimento; c, revisão da avença em face de eventual dano enorme 
imposto aos autores. 
A partir de 1987, preocupou-se o legislador com a difícil situação do Sistema Financeiro 
Nacional, limitando a absorção dos resíduos de saldos devedores a financiamentos de 
habitações de camadas de menor poder aquisitivo. Desse modo, dispuseram os arts.1º e 
2º do Decreto-Lei nº 2.349, de 29.07.87: 
'Art. 1 º - Os contratos com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação, firmados 
a partir da data da publicação do presente Dec. Lei, somente poderão conter cláusula de 
cobertura de resíduos dos saldos devedores, pelo Fundo de Compensação de Variações 
Salariais F.C.V.S. -, quando o valor do financiamento não exceder do limite fixado para 
esse fim, pelo Conselho Monetário Nacional'. 
Art. 2º. - Nos contratos sem cláusula de cobertura pelo F.C.V.S., os mutuários finais 
responderão pelos resíduos dos saldos devedores existentes, até sua final liquidação, na 
forma que foi pactuada, observadas as normas expedi das pelo Conselho Monetário 
Nacional.' 
Com a resolução nº 1.361, de 30.07.87, o Conselho Monetário Nacional fixou o limite 
supra em 2.500 OTNs e admitiu opção expressa do mutuário por outra modalidade de 
reajuste. 
Portanto, extrapolando os financiamentos o teto legal, não poderiam seus contratos conter 
cláusula de cobertura de resíduos dos saldos devedores pelo FCVS e poderia haver 
opção por outra modalidade de reajuste. 
Daí o acerto da r. decisão apelada ao assinalar: 
"Em Direito Civil, máxime na parte alusiva aos contratos, a liberdade é a regra. As 
exceções são aquelas manifesta mente estabelecidas em lei. No caso, ao invés de existir 
lei que engessasse as cláusulas contratuais, ao menos a partir da edição do DL 2.349, 
prevaleceu a liberdade de negociação, nos contratos de valor superior a 2.500 OTNs. 
Se é certo a impossibilidade da lei retroagir para ser aplicada a contratos antigos, nada 
impediria sua adoção nas novas avenças. Daí porque não vejo qualquer incompatibilidade 
entre o PAM e as normas disciplinadoras do SFH quando da assinatura dos contratos dos 
autores, principalmente porque o mencionado plano, ao contrário do alegado pelos 
autores, não é criação do primeiro réu, mas decorreu de determinação dos órgãos 
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gestores do Sistema Financeiro da Habitação (CMN e BACEN) através de instruções e 
circulares, não se podendo alegar seja fruto da vontade do mutuante imposta aos 
mutuários." (fls. 90) 
Os apelantes argumentam que não existe outro plano de reajuste de prestações, no 
âmbito do SFH, que não o PES/CP, invocando ementa de julgado do colendo Superior 
Tribunal de Justiça no R. Esp. nº 4.552-DF, em que foi Relator o em. Ministro Hélio 
Mosimann, que soa: 
"RECURSO ESPECIAL. MUTUÁRIOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. 
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DA CASA PRÓPRIA. REAJUSTAMENTO DAS 
PRESTAÇÕES. ADOÇÃO DO PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. PRECEDENTES 
DO TRIBUNAL. 
Consoante interpretação emprestada à legislação pertinente, os contratos destinados à 
aquisição de moradia própria, através do Sistema Financeiro da Habitação, de vem seguir 
o plano de equivalência salarial, reajustando se as prestações no mesmo percentual e 
periodicidade do aumento de salário da categoria profissional do mutuário." 
R.E. nº 4.552/DF. Rel. Min. Hélio Mosimann, DJU 05.11.90, p.12.425, 2ªT., v.u., 
j.17.10.90.' (fls.116) 
Examinei o voto do eminente Relator. Verifiquei que ali não se cuidou de hipótese similar 
à destes autos, mas da velha tese do ex-BNH quanto à revogação do art. 5º da Lei nº 
4.380/64 pelo Decreto-Lei nº 19/66, bem como a força vinculante da conhecida decisão do 
Supremo Tribunal Federal, matéria tantas vezes decidida pelo extinto Tribunal Federal de 
Recursos e por ambas as Turmas desta Corte. 
A alegação quanto a existência de vício de consentimento também improcede. Não 
fizeram os autores qualquer prova nesse sentido. Ademais, os autores, de próprio punho, 
manifestaram a concordância com o Plano de Atualização Misto-PAM, o que afasta a 
possibilidade de engano quanto ao sistema referido no contrato. 
Argumentam, porém, os apelantes que, no particular, não houve contestação do 
BRADESCO e que as opções pelo plano foram remetidas a Maceió já preenchidas da 
cidade do Recife. 
A meu ver, a propalada imposição" não acarreta qualquer nulidade. Os contratos em 
causa constituem contratos de adesão que se caracterizam pela aceitação em bloco das 
cláusulas predeterminadas. É a lição do saudoso mestre Orlando Gomes: 
"Contrato de adesão é o negócio no qual a participação de um dos sujeitos sucede pela 
aceitação em bloco de uma série de cláusulas formuladas antecipadamente, de modo 
geral e abstrato, pela outra parte, para constituir o conteúdo normativo e obrigacional de 
futuras relações concretas." ('Contrato de Adesão', EDRT, 1972, p. 3). 
Acrescenta o mestre, com base em parecer de Genovese, que tais contratos distinguem-
se por três traços fisionômicos característicos: a uniformidade, a predeterminação e a 
rigidez. Desse modo, a prática adotada pelo banco não implicou em qualquer 
clandestinidade. Se, embora contrariados, os apelantes aceitaram a cláusula questionada 
de sã consciência não vejo como pretender-se, agora, anulá-la. 
Por fim, a r. sentença examina o argumento deduzido na inicial quanto à necessidade de 
revisão dos contratos pelo desequilíbrio econômico em excessiva onerosidade, assim 
concluindo: 
'Os autores contrataram um financiamento com cláusulas que não agridem a legislação 
vigente; fizeram-no livremente e com conhecimento de causa. Conheciam o sistema de 
reajuste e a própria força econômica. Neste contexto, não vejo qualquer nulidade nas 
cláusulas pactuadas." (fls. 92) ' " 
Acolho essas considerações. 
Isto posto, nego provimento às apelações interpostas na ação cautelar e na ação 
ordinária, a fim de manter a r. sentença. 
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É o voto. 
 
VOTO-ADITAMENTO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Sr. Presidente, vou completar o meu voto, 
em face da intervenção do eminente Advogado, para insistir novamente no ponto em que 
não parece ter o Bradesco se excedido, tanto que o Banco Central do Brasil foi chamado 
à relação processual juntamente com a Caixa Econômica, isto é, como litisconsorte 
passivo. 
Estão associados por estarem fazendo uma mesma coisa, não vindo o Banco Central 
como assistente dos autores, mas como Iitisconsorte passivo necessário. A decisão 
dessa relação jurídica haveria de causar influência nas relações entre os mutuários e 
essas partes passivas. Então, parece-me que seria, data maxima venia, um absurdo a 
Turma decidir que aquele contrato está nulo e que, automaticamente, o Bradesco está 
assinando um novo contrato, o qual a Turma vai determinar. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.026 - CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Apelados: VITÓRIA RÉGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS 
Advogados: DRS. JOSÉ SOBRAL FILHO E OUTROS (APTE.) E  

FRANCISCO ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Desapropriação. Interesse social. Justo preço. 
- Não merece reparos a sentença que fixou o preço justo em laudo pericial de esmerada 
elaboração a ponto de merecer a chancela do assistente técnico do expropriante. 
- A pretensão do expropriante, para que seja adotado como justo preço o valor cadastral 
dos imóveis para fins tributários, já foi rechaçada de há muito pelo Poder Judiciário, ao 
declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, II e III, do Decreto-Lei nº 554/69. 
- Não tem fundamento a afirmação de que o Poder Judiciário vem adotando postura 
lndivldualista na determinação do justo preço, quando se limita a assegurar aos expropria 
dos a garantia constitucional da justa indenização. 
- 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, 26 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA - promoveu ação de desapropriação contra Vitória Régia 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., SERVI - Crédito Serviços de Crediário, Cobrança e 
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Processamento de Dados S.A. - Sociedade Mercantil - e Antônio Sales Magalhães e sua 
esposa, devidamente qualificados, em relação aos imóveis Lagoa das Pedras, Poço e 
Córrego da Forquilha ou Pedrinhas, Fazenda Guriuzinho, Fazenda Guriú, Mangue Seco, 
Santo Elizeu, Junco (mat. 707), Mangue Seco (mat. 185), Junco (mat. 896), Junco (mat. 
907), Junco (mat. 887), situados nos Municípios de Camocim e Acaraú, no Estado do 
Ceará, com as dimensões e confrontações descritas na inicial. 
As rés contestaram a ação, alegando ser irrisório o preço oferecido. As duas primeiras 
também não se conformaram com as dimensões atribuídas aos imóveis e emissão do 
mandado quanto às áreas denominadas "Piquizeiro", "Mangue Seco" e "Junco". 
A.M. Sá - Serviços de Crédito habilitou-se como sucessora de Servi-Crédito. 
Foi oferecido laudo pericial às. fls. 352/412 com o qual concorda inteiramente o assistente 
técnico do expropriante (fls. 417/419). O perito prestou esclarecimentos (fls. 434/445). 
A r. sentença fixou o justo preço dos bens expropriados nos seguintes termos: 
"TERRA NUA (4.631, 2566 Ha. pertencentes às firmas VITÓRIA RÉGIA e SERVI-
CRÉDITO (ambas do grupo FININVEST), deduzindo-se dessa área 1.287 Ha., que não 
podem ser contados para efeito de indenização por pertencerem por lei à UNIÃO 
FEDERAL (fls. 429)restando, portanto, 3.344, 2566 Ha.): Cz$ 2.094.173,48; TERRA NUA 
(479.9440 Ha., adquiridos pela firma SERVI CRÉDITO a Antônio Sales Magalhães e sua 
mulher, ainda não transcritos no Registro Imobiliário): Cz$ 300.540,93; BENFEITORIAS: 
Improdutivas (todas alocadas em imóveis pertencentes à firma VITÓRIA RÉGIA): Cz$ 
162.068,95; Produtivas (todas situadas nos imóveis pertencentes à firma VITÓRIA 
RÉGIA): Cz$ 126.587,30 (em relação aos elementos constantes do item nove (9) desta 
decisão, confira-se fls. 574 e 575 dos autos. Cumpre-me esclarecer ainda: (a) na área 
total expropriada, o Vistor do Juízo considerou a formada por manguezais -1.287 Ha. (fls. 
429) - insusceptível de ser indenizada, posto que pertencente à UNIÃO FEDERAL; por 
isso, deduziu-se da área existente, em nome das firmas expropriadas, os pré-falados 
1.287 Ha. calculando-se a Cz$ 626,20 os 3.344,2566 Ha. remanescentes. Essa simples 
operação aritmética dispensa a manifestação do Experto para ser realizada, disto estou 
certo; (b) embora figurasse ainda em nome de Antônio Sales Magalhães, a indenização 
dos 479,9440, que totaliza os 5.111.2006 Ha. expropriados, há de ser recebida, ao tempo 
da execução deste decisum, pela A.M. Sá., que poderá, se assim preferir, e uma vez 
iniciado o processo de execução, habilitar-se devidamente a tanto; (c) as cifras 
relacionadas à indenização das benfeitorias - produtivas e improdutivas - são as referidas 
no próprio laudo expropriatório - ver fls. 437/438 e 575; os preços são de DEZ/86 - fls. 
402). 
Condenou, ainda, o expropriante ao pagamento de juros compensatórios de 12% ao ano, 
contados da imissão; correção monetária nos termos da Súmula nº 75-TFR; juros de mora 
de 6% ao ano (Súmula 70/TFR); honorários advocatícios à base de 5% sobre a diferença 
entre a condenação e a oferta, devidamente corrigidos. 
Deixou de submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição, em face da revogação da Lei 
nº 6.825/80 pela Lei nº 8.197/91. 
Inconformado, o expropriante interpôs recurso de apelação. Citando Carlos Medeiros da 
Silva, diz que a sentença é injusta por não atentar para o conceito de propriedade como 
função social. Critica genericamente o Poder Judiciário por assumir hoje o papel de 
defensor intransigente do individualismo econômico, alheio às doutrinas consagradas na 
própria Constituição. Conclui a argumentação considerando totalmente justo o preço 
ofertado na inicial. 
Com as contra-razões, subiram os autos a esta Corte. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A Lei nº 8.197, de 27.06.91, operou a 
abrogação da Lei nº 6.825, de 22.09.80, que estabelecia a exigência do reexame 
necessário nos processos de desapropriação no âmbito da Justiça Federal, assim 
dispondo no seu art.1º, § 2º: "Nas desapropriações movidas pela União, suas autarquias e 
empresas públicas federais ou por sociedades de economia mista, mediante delegação, 
somente fica sujeita a recurso de ofício a sentença que condenar o desapropriante em 
quantia superior a 30 (trinta) vezes o valor oferecido na inicial. 
Correta, pois, a conclusão do douto sentenciante quanto ao descabimento do duplo grau 
de jurisdição obrigatório nos processos desapropriatórios em curso na Justiça Federal. 
Passo ao exame da apelação. 
O laudo pericial, elaborado segundo as normas técnicas que disciplinam a espécie, 
adotou os métodos 'comparativo de mercado", para a fixação da terra nua; 'custo de 
reprodução', para as benfeitorias improdutivas, e 'custo de reposição', para a cobertura 
vegetal de cultivo. O seu ilustre elaborador soube manter eqüidistância entre os 
interesses em confronto, como bem salienta a r. sentença, a ponto de merecer a chancela 
do assistente técnico do expropriante. 
Nessas condições, seria inimaginável que depois de tanto esforço viesse o MM. Juiz a 
quo desprezar as conclusões da prova pericial para, homenageando atese do apelante, 
determinar que a justa indenização seria o preço oferecido na inicial, devidamente 
corrigido. 
Quanto às contundentes críticas ao Poder Judiciário, com base em magistério do jurista 
Carlos Medeiros da Silva, venho-as lendo em diversas apelações do INCRA e parece-me 
induvidoso que se trata de mero expediente de quem, precisando dar cumprimento ao seu 
dever funcional, não encontra elementos fáticos suficientes. 
A r. sentença jamais poderia estabelecer o valor do bem com base no valor da declaração 
dos imóveis para o pagamento do Imposto territorial Rural, já que a adoção desse critério 
implicaria em aberta vulneração à garantia constitucional da justa indenização. 
Como se sabe, o extinto Tribunal Federal de Recursos julgou inconstitucionais os incisos 
II e III do art. 3Q do Decreto-Lei nº 554, de 25.04.69, por adotar esse entendimento: 
"Desapropriação. Interesse social. Reforma agrária. Aplicação do art. 503, parágrafo 
único, do CPC, e do art. 13 do Decreto-Lei nº 554, de 25.04.69. Inconstitucionalidade dos 
arts. 3º, incisos II e III, e 11 do citado decreto-lei. 
I - Não há como conhecer do recurso no tópico em que ataca questão coberta pela 
preclusão e, além disso, concernente a tema objeto de ato incompatível com a vontade de 
recorrer, praticado pela parte. Aplicação do art. 503, parágrafo único, do CPC.           
II - 0 objeto da ação expropriatória resume-se na fixação da verba indenizatória; as 
dúvidas fundadas sobre o domínio devem ser resolvidas em ação própria. Aplicação do 
artigo 13 do Decreto-Lei nº 554/69. 
III - Ao declarar a inconstitucionalidade dos arts. 3º, incisos II e III, e 11 do Decreto-Lei nº 
554/69, o Pleno do T.F.R. afastou a possibilidade de ser a indenização estipulada com 
base no valor cadastral do imóvel expropriado. 
IV - Levantamento pelo expropriante de quantia deposita da à ordem do Juízo, relativa a 
expropriado excluído da demanda, em razão de acordo celebrado que, por equívoco, 
figurou na sentença. 
Acolhimento de pedido formulado nesse sentido. 
V - Os juros compensatórios são devidos independente mente de os imóveis expropriados 
possuírem ou não benfeitorias. 
VI - Apelação parcialmente provida." 
(AC nº 42.701/MT, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro RTFR 97/23). ' 
Desse modo, as críticas ao Poder Judiciário quanto à adoção de uma postura 
individualista são desarrazoadas e mesmo lamentáveis. 
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Por fim, cabe lembrar que a existência de forte clima de tensão social na área, não 
justifica que se lance todo o peso do programa de reforma agrária sobre os ombros de 
alguns proprietários. Seria construir uma nova ordem social sobre os pilares da injustiça, o 
que não pode merecer o aplauso de qualquer órgão público, aí incluindo-se o INCRA. 
Por todo o exposto e tendo em vista os fundamentos da r. sentença, que mantenho em 
toda a sua inteireza, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.083 - CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INDÚSTRIA LUIZ GUIMARÃES LTDA. 
Apelados: FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS 
Advogados: DRS. JOSÉ LEÔNIDAS DE FREITAS (APTE.) E  

ADRIANO JOSINO DA COSTA (APDOS). 
 
EMENTA 

Direito Civil. Usucapião. Imóveis limítrofes com terreno da União. Ação reivindicatória 
conexa. Competência da Justiça Federal - Súmula 13 do ex-TFR. 
Posse longeva comprovada. Edificação e manutenção de modestas residências, durante 
mais de 20 anos, sem qualquer oposição. Usucapião concedido. 
Escritura pública isolada, isto é, fora de cadeia dominial bem mais recente, passada em 
favor de quem nunca teve posse sobre o terreno, não é prova que deva preponderar 
sobre o direito de usucapião. 
Usucapião procedente. Reivindicatória improcedente. 
Sentença mantida pelos seus fundamentos. 
 

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, 12 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Indústria Luiz Guimarães Ltda. recorre da sentença 
do MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Ceará que julgou, 
simultaneamente, improcedente ação reivindicatória movida pela apelante e procedente a 
ação de usucapião promovida pelos apelados Francisco de Matos Barbosa e outros. 
Sustenta, em preliminar, defeito de representação, falta de autorização, bem como 
carência de ação, por ilegitimidade dos apelados, já que todos os autores da ação de 
usucapião são casados, à exceção de Teresa da Silva Freitas, que é viúva. 
Alega que o art.10 do CPC exige o consentimento do cônjuge para propor ações que 
versem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, e o parágrafo único do 
art.11 dispõe que sua falta, não suprida pelo juiz, invalida o processo. 
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Alega que só depois da apresentação dos memoriais é que os promoventes resolveram 
regularizar a situação. 
Quanto à autora Teresa da Silva Freitas, viúva, alega que ela não tem legitimidade para 
requerer em juízo em nome do espólio de seu ex-marido e sucessores. 
No mérito, pede a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de usucapião, 
por não preencherem os autores os requisitos legais, e procedente a ação reivindicatória, 
invertendo-se o ônus da sucumbência. 
Com a resposta pela manutenção da sentença, subiram os autos a este Tribunal, sendo-
me distribuídos em 29.11.91. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A preliminar argüida pela apelante não 
merece ser acolhida. 
A ação de usucapião promovida pelo marido, ao invés de pretender alienar ou dispor de 
qualquer forma sobre a posse do casal, visa, pelo contrário, à aquisição de seu domínio, 
que beneficia a sociedade conjugal. 
Na hipótese, não é imprescindível a outorga uxória para legitimar o autor na ação. 
O colendo Supremo Tribunal Federal, analisando caso assemelhado, decidiu: 
"EMENTA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. 
Promitente comprador, por força de compromisso irretratável e inscrito no Registro de 
Imóveis, tem legitimidade para propor ação de imissão de posse. Não procede a argüição 
de nulidade da ação de imissão na posse de imóvel por falta de outorga uxória ao autor e 
por falta de citação da mulher do réu: a ação não leva à perda do domínio ou de qualquer 
direito real sobre imóvel. 
Direito de retenção. Sua inoponibilidade ao adquirente do bem, que não obteve benefício 
com as benfeitorias eventualmente feitas. 
Recurso extraordinário não provido." 
(RE 0071988, in DJ de 08.06.73, Rel. Min. Rodrigues Alckmin) 
A falta de vênia conjugal, nos casos em que é exigida, deve ser alegada pelo cônjuge 
ausente da relação processual, como lembra Theotonio Negrão: 
'Art.10: 6. 'Compete ao marido, e não a outrem, a argüição de falta de consentimento 
marital' (RTJ 82/419); m à mulher, a de falta de outorga uxória (RT 599/200). 
A falta de outorga uxória, só pela mulher pode ser alegada 
(RJTJESP 91/238, RJTAMG 20/172)." 
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", 21a ed., p. 61) 
Não bastasse isso, o defeito de representação, por falta de outorga uxória, constitui vício 
sanável, nos termos do art. 327 do CPC. 
E os autores da ação de usucapião, atendendo às determinações do Juiz, sanaram a 
irregularidade, por ocasião dos memoriais. 
O defeito de representação levantado pela apelante com relação à apelada, viúva, 
também não merece acolhida. Aquela autora ingressara em juízo em nome próprio, 
pleiteando o domínio da posse que detém em seu nome, tendo, assim, legitimidade para 
buscar em juízo a declaração de domínio, nos termos dos artigos 941 a 945 do CPC. 
Não representa ela espólio de seu marido, muito menos representa os sucessores do 
falecido. 
Por isso, rejeito as preliminares. 
No mérito, tenho para mim que a respeitável sentença recorrida deu adequada solução à 
lide. 
A vasta prova documental, testemunhal e pericial produzida comprova que os apelados 
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possuíam os imóveis descritos na inicial da ação de usucapião há mais de 20 (vinte) 
anos, sem interrupção e sem oposição, preenchendo, assim, os requisitos legais exigidos 
para aquisição do domínio, por usucapião, em face do que preceitua o art. 550 do CC. 
Quanto à reivindicatória, instruída, é certo, com uma fotocópia de escritura de compra e 
venda passada a favor da Indústria Luiz Guimarães Ltda., registrada no ano de 1981, não 
constitui prova suficiente para extinguir a prescrição aquisitiva consolidada em favor dos 
apelados. 
Aquele título restou isolado, isto é, não conseguiu a autora comprovar a cadeia dominial 
vintenária que poderia preponderar sobre a posse usucapienda. 
Isto posto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida pelos seus 
próprios fundamentos, em cuja parte dispositiva há, ainda, fundamentação de peso 
constitucional - fls. 293: 
"Ademais, na medida em que os Autores permanecem nos  imóveis, a C.F./88 (art.183) 
legitimou o usucapião especial  de imóvel urbano com as seguintes características: área  
urbana particular, de até 250 m2, posse apenas de cinco (5) anos, ânimo de dono, 
ausência de oposição, utilização como moradia própria ou da família, não ser proprietária 
de imóvel, e sendo pleiteado uma vez. Quer dizer, se a INDÚSTRIA LUIZ GUIMARÃES 
adquiriu os imóveis, a partir de 1981, ainda que se dissesse que até aquela data (1981) 
os Autores não dispunham de 20 (vinte) anos, o que se diz, ad argumentandum tantum, a 
C.F./88, Lei das Leis, teria, iniludivelmente, garantido-Ihes (aos Autores) o domínio sobre 
os pequenos imóveis descritos na inicial." 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.155 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: ARILDO ALVES DA COSTA 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. PAULO DE TARSO ALMEIDA SAIHG (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar. Desligamento da praça antes de completar dez anos de serviço. 
Férias gozadas. Licença especial que somente seria adquirida após dez anos de serviço. 
Caso em que não atingido o período que permitiria a estabilidade. 
 
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, por 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, 18 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença da lavra 
do MM. Juiz Federal da 2ª Vara-PE, Dr. Francisco Alves dos Santos Júnior, que julgou 
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improcedente pedido de reintegração no serviço militar da Aeronáutica, cumulado com a 
condenação da ré ao pagamento de atrasados. 
Alega, em resumo, que foi desligado do serviço militar sem que tivesse oportunidade de 
produzir ampla defesa e após licenciamento, quando deveria ser contado em dobro o 
tempo de férias e licença especial, o que ensejaria completar mais de dez anos de 
serviço. 
A recorrida apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os autos, 
tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Não tem aplicação à espécie a 
jurisprudência indicada na peça recursal, porquanto dizrespeito a servidores públicos 
civis. Os militares estão sujeitos a regime diverso, já na própria Constituição Federal, art. 
42 e seus parágrafos. 
A estabilidade da praça só seria adquirida após dez anos de serviço militar. Ora, o 
apelante foi incorporado à Aeronáutica em 10 de julho de 1979, licenciado em 15 de 
janeiro de 1989 e desligado em 28 de fevereiro de 1989. 
O desligamento se deu após encerrado o gozo das férias, iniciado em 13 de janeiro de 
1989, daí porque não se poderia contá-las em dobro. 
Do mesmo modo, como não adquirira ainda direito a licença especial, pois não 
completara dez anos de serviço, não poderia contar em dobro o respectivo período. 
Quanto ao engajamento obrigatório por cinco anos de que trata o Decreto nº 92.577/86, 
não comprovou o autor haver concluído o Curso da Escola Superior de Especialistas da 
Aeronáutica. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.215 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: AMÁLIA FERREIRA DE, LIMA E OUTROS 
Advogados: DRS. OLGA MAIA BARROS E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Pensão especial aos dependentes de ex-combatentes. Pedido formulado 
com base na Lei nº 6.892/72. Superveniência da regra do art. 53, ADCT. Disposição da 
sentença que aplica a nova norma. 
Validade. 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, por unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, tida como interposta, os termos do voto 
do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 18 de fevereiro de 1992 (dato do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
julgou procedente, em parte, pedido de pensão postulada por dependentes de ex-
combatentes da Segunda Guerra Mundial. Alega, em resumo, que a decisão é extra 
petita, já que se baseou em dispositivo superveniente (art. 53, ADCT). 
Com contra-razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Está fora de discussão a qualidade de 
ex-combatentes dos falecidos esposos das autoras. O que se questiona é, tão-somente, a 
aplicabilidade da regra do art. 53 ADCT. 
Note-se que o pedido foi formulado com fundamento na mesma qualidade. Esta é a 
fundamentação jurídica. 
Por causa de pedir não sentem um certo dispositivo de lei, mas um título em que se funda 
determinada pretensão. 
No caso, as autoras pleitearam pensão decorrente do falecimento dos seus esposos, que 
participaram das operações da Segunda Guerra Mundial. 
Comprovada tal qualidade e advindo norma constitucional que torna induvidoso o direito, 
deve ser tal situação conhecida pelo juiz, nos termos do art. 462, CPC. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.218 - PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE 
Advogados: DRS. MOZART CORDEIRO E OUTROS (APTE.) E  

NICODEMUS LOPES PEREIRA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Civil e Processual Civil. Ação de reintegração de posse. Requisitos. Legitimidade. 
- Tem legitimidade para propor ação de reintegração de posse aquele que detinha a 
posse, entendendo-se esta como situação fática. 
- O possuidor indireto, ao lado do direto, tem legitimidade para propor ação possessória 
contra estranhos. 
- A pretensão de haver a posse em razão do título de propriedade, deve ser aduzida em 
sede de "ação petitória". 
- Apelo a que se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 11.218 - 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, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
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Custas, como de lei. 
Recife, 25 de fevereiro d61992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O Instituto de Administração Financeira da 
Previdência e Assistência Social - IAPAS -, hoje INSS, promoveu ação de reintegração de 
posse contra a Companhia de Eletricidade de Pernambuco - CELPE -, pleiteando 
reintegrar-se em dois lotes de terreno situados no Município de Garanhuns, neste Estado. 
Afirma, em resumo, que é legitimo proprietário dos mencionados lotes, que foram 
ocupados indevidamente pela demandada, conforme constatou após diligências 
realizadas. 
Contestando o feito às fls. 41/58, a CELPE alegou, em síntese, a carência de ação pela 
falta de posse dos lotes e, no mérito, impugnou a validade do título de propriedade 
apresentado pelo mesmo. 
Às fls. 94/97, repousa a contestação do Estado de Pernambuco, denunciado à lide. Ali, 
praticamente, são repetidos os argumentos expendidos pela CELPE. 
Sentenciando às fls.112/118, o MM. Juiz a quo extinguiu o processo, sem julgamento de 
mérito, por ilegitimidade ad causam (art. 267, VI, CPC). 
Irresignado, apelou o Instituto-Autor, com base nas razões de fls. 120/123. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força 
de distribuição. 
Peço inclusão do feito na Pauta de Julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O MM. Juiz a quo extinguiu o feito 
sem julgamento do mérito, por entender que o autor, em momento algum, provou a posse 
e posterior esbulho. 
Parece-me que tem razão o douto sentenciante. Com efeito, não provou o autor que 
detinha a posse dos imóveis antes deter a CELPE se instalado nos mesmos. Apenas 
reivindica a posse dos terrenos baseado no seu título de propriedade, o que não se presta 
para discutir em ações possessórias. Os interditos possessórios são hábeis para proteger 
a posse de fato, como bem salientou Humberto Theodoro Júnior: 
"Por outro lado, como tutela de mero 'fato", o interdito possessório representa prestação 
jurisdicional provisória, destinada apenas a manter a paz social, através da preservação 
de um "estado fático", enquanto se aguarda, no processo e tempo adequados, a eventual 
composição definitiva e de direito, a respeito do direito real envolvido no dissídio." ("Curso 
de Direito Processual Civil", vol. III, Forense, 1989, pág.1607). 
Não se está, de forma alguma, negando ao proprietário o direito de reaver o seu bem. O 
que não se admite é que, somente com o título de propriedade, pretenda ser reintegrado, 
através de possessória, naquilo em que não provou já haver possuído de fato, bem como 
ter sido esbulhado. A alegação de domínio para almejar a posse deve se dar em sede de 
ação petitória, ou seja, uma ação reivindicatória. Trazendo, também, a CELPE aos autos 
título de propriedade, caberá ao juiz, em sede de ação própria, verificar qual o melhor 
título. 
Vale salientar que foi oferecida ao recorrente oportunidade para provar a sua posse, 
sendo que este, através da petição de fls.108, informou que não tinha mais provas a 
produzir. O direito de defesa, pois, foi exercido em sua plenitude. 
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Diante do exposto, nego provimento ao recurso para manter a sentença recorrida, 
ressalvados ao apelante os meios próprios para pleitear seu direito. 
É como voto. 
 
VOTO-VISTA 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A autarquia previdenciária apelante comprovara o 
domínio sobre os dois lotes de terreno, objeto do pedido, mas não demonstrara haver 
exercido posse sobre eles. 
A Lei nº 6.820/80 revogou a parte final do art. 932 do CPC, afastando a exceptio 
proprietatis do juízo possessório. 
Data venia, sem a comprovação da posse anterior do autor e do posterior esbulho 
atribuído à ré, improcedia o pedido, na lição do Mestre Humberto Theodoro Júnior, 
expressa na seguinte ementa de sua autoria: 
"POSSESSÓRIA. Prova inexistente da posse. Questão de mérito. Proprietário que nunca 
foi possuidor. 
- Não há que se cogitar de carência de ação porque o autor não provou sua posse. Essa 
matéria, nos interditos, é o núcleo do pedido, de sorte que desafia sempre decisão de 
mérito. 
- Proprietário que apenas tem o título dominial, mas nunca exerceu ato possessório, não 
pode se valer da ação de reintegração contra quem detém o imóvel desde antes de sua 
aquisição pelo autor (T.A.M.G.A. nº 19.010, in "Posse e Propriedade", 1986, pág. 226). 
O voto do eminente Relator, acompanhado pelo Juiz Manuel Erhardt, bem examinou e 
decidiu a matéria posta em julgamento. 
Também nego provimento à apelação. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.277 - RN 

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

SOCIAL - INAMPS 
Apelado: SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS DA PREVIDÊNCIA E 

SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDPREVS 
Advogados: DRS. LENI MARTINS GOMES E OUTROS (APTE.) E  

ALEXANDRE J. CASSOL E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Substituição. Sindicato. Defesa de direito e interesses. 
O Sindicato s6 pode pleitear, como substituto processual, direito alheio, nos termos da lei 
- art. 6º do CPC. Mesmo quando o Sindicato age como substituto, está compelido na 
formulação da inicial a apresentar as postulações concretas dos substituídos, seus nomes 
e qualificações (Wilson Campos Batalha - "Direito Processual das Coletividades", 1990, 
pág.100). 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
julgar o autor carecedor de ação e não conhecer da remessa, restando prejudicada a 
apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente 
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julgamento. 
Recife, 27 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O INAMPS - Instituto Nacional de Assistência 
Médica da Previdência Social - apela da sentença do MM. Juiz Federal da 2ª Vara da 
Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que julgou procedente ação ordinária movida 
pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais da Previdência e Saúde do Estado do Rio 
Grande do Norte, condenando a autarquia a reajustar a remuneração dos substituídos 
processualmente, a partir do mês de abril de 1990, no percentual de 84,32%, 
correspondente ao IPC de março de 1990, com as diferenças corrigidas monetariamente, 
acrescidas de juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação, bem como à 
restituição das custas adiantadas e à verba advocatícia fixada em 10% sobre o valor da 
causa. 
Sustenta a apelante que a Medida Provisória nº 154, transformada na Lei nº 8.030/90, 
alterou para o futuro o sistema fixado pela Lei nº 7.830/89, não ferindo qualquer direito 
adquirido. Pugnam pela reforma da sentença. 
Com a resposta, pela manutenção da sentença, o processo subiu a este Tribunal, sendo-
me distribuído em 17.12.91. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O Sindicato dos Trabalhadores Federais 
da Previdência e Saúde do Rio Grande do Norte ajuizou Ação Ordinária contra o INSS 
objetivando a reposição do percentual de 84,32%, correspondente ao IPC de março/90, 
no seu entender devido a partir de abril/90. 
O MM. Juiz Federal julgou procedente a ação, após rejeitar preliminar de ilegitimidade ad 
causam do Sindicato, na qualidade de substituto processual de seus filiados. 
Cumpre, porém, examinar o instituto da substituição processual. 
" A Constituição Federal de 1988, em seu art. 8a, III, estabeleceu que ao sindicato cabe a 
defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas". 
Sustenta-se que o dispositivo citado ampliou o instituto da substituição. Sim, vez que se 
refere à categoria e não apenas aos associados, ensejando normas de legislação 
ordinária de caráter regulamentar" (Wilson de Souza Campos Batalha - Direito Processual 
das Coletividades e dos Grupos" - LTR, 19900 pág.100). 
Assim, os casos de substituição processual continuaram a ser tratados na legislação 
ordinária, como disposto no art. 6º do CPC: 
"Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por 
lei.' 
O mesmo autor transcreve sentença da Juíza Heleni Bertoncine Miezza, da eg. JCJ de 
Barueri - SP, onde o tema foi tratado com extrema clareza: 
"Ao contrário do que pretende o reclamante, a Constituição Federal não Ihe conferiu 
substituição processual ampla e irrestrita. 
O art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, nada inovou ou revogou com relação às 
normas legais já existentes. Apenas alçou, a nível constitucional, os termos já contidos no 
art. 513 da CLT. 
Em nada muda esse raciocínio a edição do art. 8º da Lei nº 7.788/89. 
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Pelo inciso III do art. 8º da Constituição Federal, ficou estabelecido que ao sindicato cabe 
a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria. 
Embora o art. 8º da Lei nº 7.788 confira a condição de substituto processual ao sindicato, 
nos termos do inciso III do art. 8º já referido, deve-se entender que essa substituição só 
poderá ser aplicada com relação à parte deste último dispositivo legal, no que se refere "à 
defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria", como a instauração de instância 
em dissídio coletivo e não aos individuais dessa categoria. 
Os interesses individuais da categoria são aqueles que dizem respeito à pessoa do 
sindicato, como representante de categoria, não podendo ser ele substituto processual 
dele mesmo. Interesse individual de categoria não se confunde, como quer o reclamante, 
com o interesse individual de cada integrante da categoria. 
Importante notar que o art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, prevê que "cabe' ao 
sindicato a defesa de direitos e interesses. 
A expressão 'cabe' se ajusta perfeitamente ao sentido de que 'compete` ao sindicato a 
defesa desses direitos e interesses. 
Ora, não se pode conceber que lesões individuais de direito de empregados, como o 
descumprimento de reajustes salariais, pelo empregador, como no caso dos autos, só 
possam ser reclamadas em Juízo pelas entidades sindicais, retirando-se tal possibilidade 
do real prejudicado, obstando-Ihe o acesso ao Poder Judiciário, ferindo seu direito 
subjetivo de ação garantido pela própria Constituição. No caso dos autos, o autor está 
autorizado a funcionar como substituto processual nos termos do art. 872 da CLT - ação 
de cumprimento -, bem como nos termos da Lei 7.238/84 - percepção de correção de 
salários. 
No entanto, nos termos do art. 6º do CPC, o autor só poderá pleitear em nome próprio 
direito alheio, nos termos da lei, isto é, de seus associados. 
E, por se tratar de ação individual, deveria o Sindicato identificar seus substituídos, como 
Ihe competia, para proporcionar ampla defesa e, conseqüentemente, apreciação e 
definição de direitos na reclamatória' (Ob. cit. págs.101/102). 
Em "Constituição e Direito do Trabalho" - LTR, 1989, Eduardo Gabriel Saad também 
versou o tema com fundamentação convincente - pág.181: 
"Em nosso direito, não é fato novo a lei incumbir o sindicato da defesa dos direitos e 
interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas. 
De há velha data, o art. 511 da CLT já dava esse encargo às entidades sindicais. Ora 
eram elas representantes em juízo dos trabalhadores ou da categoria e ora eram 
substitutos processuais de ambos. 
A Constituição deixa ao legislador ordinário a tarefa de relacionar os casos de substituição 
processual ou de simples representação mediante mandato. 
É evidente que, como representante ou como substituto processual, o sindicato fica em 
condições de defender o trabalhador isoladamente ou a categoria de que ele é parte. 
As disposições da CLT que se ocupam da matéria, notada mente os arts. 511, 513, alínea 
a, 195, § 2º e 872, conservaram sua validade após o advento da nova Constituição.' 
Tostes Malta, em sua "Prática de Processo Trabalhista", 22ª edição, 1991, embora 
registrando o peso da jurisprudência contrária, menciona os casos típicos de substituição 
processual, arts. 195 e 872 da CLT, assim como os de reajustes de salários da Lei nº 
6.708/79 e de outras que a modificaram, e conclui - pág.107: 
'A nova Constituição determina que os sindicatos protegerão os interesses dos 
empregados nos dissídios individuais e coletivos, não esclarecendo se os sindicatos 
podem sempre agir como substitutos processuais (art. 8º, III). No momento em que 
revemos esta ação, a jurisprudência pende para uma resposta positiva. 
A doutrina correta vem ressaltando que a substituição processual não se confunde com 
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caber ao sindicato a defesa dos interesses da categoria ou com os interesses individuais 
de integrantes da categoria. 
O sindicato colocará seu departamento jurídico à disposição dos integrantes da categoria 
que representa, mas não como substituto processual." 
Em conclusão: 
Por não ser caso de substituição processual e por não haver a indicação de cada um dos 
servidores com suas postulações concretas, declaro o autor carecedor de ação, por 
ilegitimidade ad causam ativa. 
Prejudicada a apelação. 
Não conheço da remessa por não ser a hipótese do art. 475, III, do CPC. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.289 - RN 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: M. I. COSTA DA SILVA - MICROEMPRESA 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. LUIZ ANTÔNIO CARVALHO RIBEIRO E OUTRO (APTE.) E  

CLÁUDIO VINÍCIUS SANTA ROSA CASTIM E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Civil. Mútuo. Operação com instituição de crédito. Comissão de permanência. Correção 
monetária. Inacumulatividade. Muita. Aplicabilidade. 
1. Avençada pelas partes contratantes, comissão de permanência é devida desde o 
vencimento da dívida até o ajuizamento da ação, incidindo, a partir de então, a correção 
monetária. 
2. A multa contratual tem natureza penal e é devida em face da mora. 
3. Recurso provido em parte. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a unanimidade, dar 
parcial 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, 17 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: M.I. Costa da Silva Microempresa, opôs 
embargos à execução 2253-3 que Ihe move a CEF Caixa Econômica Federal, objetivando 
ter expurgado dos cálculos do débito contraído a comissão de permanência, como 
também a multa contratual sobre a mesma incidente. 
Argúi, em suas razões, que contraiu em 06.05.87, junto à embargada, empréstimo, 
denominado PAMICRO, para pagamento em doze meses que, no entanto, não foi 
saldado atempo. Insurge-se contra os cálculos demonstrativos do débito que acumularam 
a cobrança de atualização monetária com a comissão de permanência, que vem a refletir 
nos demais títulos e eleva, sobremodo, o total da dívida. 
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Em sua impugnação, a CEF pugna pela legalidade da cumulação da cobrança da 
comissão de permanência e correção monetária, conforme entendimentos 
jurisprudenciais (RE 103.051 - SP, RE 108.398-SP, RE 111.634-SP). Diz que a comissão 
de permanência é obrigação contratual acessória, pactuada com a finalidade de prover o 
credor de recursos para remunerá-lo e, assim, poder arcar com as despesas operacionais 
e financeiras próprias de sua atividade bancária, inclusive durante o período de atraso até 
o efetivo pagamento do débito. Não se confunde, portanto, com a correção monetária, 
que tem por objetivo atualizar o débito, e com a multa contratual, que tem caráter punitivo. 
Traz jurisprudência favorável deste TRF-5ª R. (AC 7329-RN, AC 7336-RN) e do STF (RE 
111.634-SP). 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático julgou improcedentes os embargos, fundado nos 
entendimentos jurisprudenciais trazidos pela CEF em sua impugnação. 
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença, renovando seu entendimento da 
impossibilidade de cumulação da comissão de permanência e multa, por caracterizar 
dupla correção do capital e traz em seu favor parte de jurisprudência constante da AC 1º 
C do 1 º TAC SP-AC 399.755/9. 
As contra-razões pugnam pela manutenção da sentença e se reportam aos termos da 
impugnação apresentada. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): M.I. Costa da Silva - ME objetiva 
excluir da dívida que contraiu junto à Caixa Econômica Federal a comissão de 
permanência e, em conseqüência, a multa contratual, vez que a mesma incide sobre 
aquela. 
O MM. Juiz, entendendo que são acumuláveis a comissão de permanência e a correção 
monetária, julgou improcedente o pedido. 
A questão é controvertida também nesta Turma. Destaco, por inteiro, o voto proferido pelo 
Exmo. Senhor Ministro Gueiros Leite, que bem retrata as opiniões divergentes - RSTJ 
15l361 - Recurso Especial nº 2.370-SP: 
"Decido de acordo com a maioria na Turma, pelo que peço vênia ao Ministro Waldemar 
Zveiter, cuja respeitável orientação se alinha à do STF e tem como paradigma o voto do 
Ministro Rafael Mayer, na seguinte proposição: são cumuláveis a comissão de 
permanência e a correção monetária porque têm campos distintos de incidência. O 
argumento que adoto, contrário à cumulação da comissão de permanência com a 
correção monetária, é aquele do Ministro Eduardo Ribeiro, a saber: "Considero que a 
chamada comissão de permanência, instituída em época em que não havia, ainda, 
previsão legal de correção monetária, visa ao mesmo objetivo desta. Não é razoável, 
portanto, que se cumulem. (omissis)." (REsp. nº 2764/MG, 3ª T., 26.06.90). Completa 
esse voto, outro, não menos elucidativo, da lavra do Ministro Cláudio Santos, em crítica à 
comissão de permanência como remuneratória de serviços. A quem o Banco estaria 
prestando serviços, quando cobra o seu próprio crédito? Não seria ao devedor, responde, 
mas a ele mesmo. Essas duas opiniões divergem da idéia do Ministro Rafael Mayer, que 
tem balizado a matéria e servido de amparo aos recursos. Contudo, o consagra do jurista 
falhou, data venia, na tentativa de justificar a faculdade outorgada ao SFN, pela Lei nº 
4.595/64, e a natureza da comissão de permanência como remuneração de serviços. A 
outorga não tem mais razão de ser, devido à posterior previsão legal da correção 
monetária. E a pretensa remuneração de serviços, porque não remunera serviços, mas 
sim o principal da dívida, a englobar juros e equivalência à desvalorização da moeda. 
Conforme resultou do voto do Ministro Cláudio Santos, é suficiente a referência das 
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resoluções do CMN às taxas pactuadas ou às do mercado do dia do pagamento. Em 
qualquer caso, a comissão será devida somente quando os títulos forem liquidados após 
o vencimento, ou seja, em caso de mora do devedor, sendo calculada sobre o período 
que medeia entre o vencimento e a liquidação efetiva. Por seu turno, o Ministro Eduardo 
Ribeiro conclui: "não me impressiona o argumento de que a leiteria delegado ao órgão 
administrativo a fixação dessas tarifas remuneratórias de seus ser viços e de que a 
comissão de permanência estaria aí compreendida'. Com o devido respeito ao 
posicionamento dos que votam em favor da cumulatividade, reparo, na oportuna 
advertência do Ministro Nilson Naves, citando o saudoso Cunha Peixoto: preocupa o 
comportamento dos manuais, portarias e resoluções, com os quais o Banco Central, 
consciente ou inconscientemente, chega até a se opor ao próprio texto constitucional 
(REsp. nº 2677). A doutrina mais recente empresta à comissão de permanência a índole 
de acréscimo, que corresponde à desvalorização da moeda, e é contrária à sua cobrança 
cumulada com a correção monetária. No Simpósio sobre Condições Gerais dos Contratos 
Bancários e a Ordem Pública Econômica, realizado pelo Tribunal de Alçada do Paraná 
(Juruá Editora Ltda., 1988), Celso Araújo Guimarães sustentou que as instituições 
financeiras, ao pactuarem o mútuo e ao aplicarem determinada taxa sobre o capital 
mutuado, a qual determinará a importância a ser paga por ocasião do vencimento, têm 
em vista o período de tempo que medeia entre a concessão do mútuo e sua normal 
liquidação. A taxa aplicada traz ínsita a remuneração pelo mútuo, as despesas 
operacionais e tributárias e, naturalmente, a atualização do capital mutuado, em face da 
inflação, que tem sido realidade no País. Se a liquidação não se dá no vencimento, 
ocorrerá forçosamente uma prorrogação da operação vencida e cujo tempo é imprevisível 
e não raro prolongado, ficando o mútuo destituído de remuneração e a instituição 
financeira desprovida de ressarcimento, pois a taxa pactuada originariamente o foi 
somente para o período que se situa entre a concessão do empréstimo até a data 
estipulada para sua liquidação ("Comissão de Permanência"), Obr. Cit., pág. 72). A 
comissão de permanência é, pois, figura especial criada em favor das instituições 
financeiras, excepcionada das regras do direito civil que regem o mútuo e que não se 
insere em estatuto legal próprio e impositivo. A Lei nº 4.595/64 não a criou, nem Ihe deu 
aplicação automática. Deu apenas atribuições ao CMN para limitar as taxas de juros e 
descontos. Em suma, inexiste lei que a imponha. Em conseqüência e porque as 
resoluções das autoridades monetárias não podem criar o que a lei não criou, a sua 
exigibilidade dependerá de prévia e expressa previsão contratual. Para o comentarista, é 
por isso que as duas verbas são inacumuláveis (pág. 74). Francisco José Ferreira Muniz, 
em proposição também apresentada naquele mesmo Simpósio, acha que a comissão de 
permanência é forma de liquidação prévia do dano resultante da mora e instrumento de 
pressão do credor sobre o devedor tem ela as funções próprias de uma cláusula penal 
moratória. A mesma estrutura detém a correção monetária, como relação que decorre da 
Lei nº 6.899/81 e cuja finalidade é atribuir ao devedor o risco da desvalorização da moeda 
no período da mora. Altera-se, assim, o regime do Código Civil (art. 1.061), de limitação 
das perdas e danos aos juros de mora e às custas, para alcançar-se a reparação do dano 
superior ou excedente. Daí porque não poderá o credor pretender cumular a comissão de 
permanência e a correção monetária ("Confronto de Comissão de Permanência e 
Correção Monetária", obr. cit., pág. 75/79). Ruy Cunha Sobrinho ("Inadmissibilidade de 
Cobrança da Comissão de Permanência pela via Executiva, obr. cit., pág.101) assevera 
que, não sendo de natureza cambial e por ter sido ajustada em pacto adjeto à cártula, a 
comissão de permanência não pode ser cobra da pela via executória, onde os acréscimos 
devem ser somente de juros legais e correção monetária pelos índices oficiais. A 
comissão de permanência é cabível a partir do vencimento da dívida até a data da sua 
consolidação para efeito de cobrança judicial. Após o ajuizamento da execução, a 
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atualização deverá ser feita na forma da Lei nº 6.899/81, mas nunca as duas, 
simultaneamente. Este recurso fundou-se apenas na alegada violação da lei nº 6.899/81. 
Dele conheço, pois, pela alínea a, do permissivo constitucional, e Ihe dou parcial 
provimento para, mantendo atese do acórdão recorrido quanto à impossibilidade da 
acumulação dos encargos, excluir a comissão de permanência e manter a correção 
monetária, porque deflui da lei, formal e materialmente, como acentuou o Ministro Nilson 
Naves, que entre os dois atos sobreleva a lei, hierarquicamente, cumprindo privilegiá-la 
(REsp. 2369/SP). É como voto." 
Filio-me aos que entendem pela não cumulatividade da comissão de permanência com a 
correção monetária para julgar, em parte, procedente o pedido, considerando devida a 
comissão de permanência, desde o vencimento da dívida até o ajuizamento da ação, vez 
que, a partir daí, incide a Lei nº 6.899/81, art. 1º. Quanto à multa contratual, esta, tendo 
natureza penal, é devida em face da mora. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.447 - AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: JUVENAL BARBOSA DE CASTRO E CÔNJUGE 
Apelados: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A, BANCO CENTRAL DO BRASIL 

E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Advogados: DRS. ÁLVARO JOSÉ SILVA TORRES E OUTRO (APTE.) E  

MARCOS KLEBER CAVALCANTI CHAVES E OUTROS E MAVIAEL MELO DE 
ANDRADE E OUTROS E EVERALDO JOSÉ LYRA DE ALMEIDA E OUTROS 
(APDOS.) 

 
EMENTA 

Civil. Contrato de financiamento da aquisição da casa própria. Opção pelo Plano de 
Atualização Mista. Nos contratos de valor acima de 2.500 VRFs não é obrigatória a 
adoção do Plano de Equivalência Salarial (Decreto-Lei nº 2.349/87, art. 2º), Inexistência 
de vício do consentimento. 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, 24 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurgem-se os apelantes contra sentença que 
julgou improcedente ação de anulação de contrato de aquisição de imóvel financiado pelo 
Sistema Financeiro de Habitação. Alegam, em resumo, que Teria de ser aplicado o plano 
de equivalência salarial por categoria profissional do mutuário, nos termos do art. 9º do 
Decreto-Lei nº 2.164, que não foi revogado pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 2.349/87, e que 
foram coagidos a optar pelo Plano de Atualização Mista. 
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O apelado, Banco Bradesco S.A., ofereceu contra-razões, remetendo à contestação. 
Vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Os precedentes do Superior Tribunal 
de Justiça indicados pelos apelantes referem-se a contratos antigos do Sistema 
Financeiro de Habitação. A partir de 1987, diante das distorções no cálculo do reajuste 
das prestações e na cobertura do saldo devedor, ao final do contrato, o Plano de 
Equivalência Salarial só é obrigatório nos contratos até 2.500 VRFs, em função do art. 2º 
do Decreto-Lei nº 2.349. 
É que se estabelecera uma situação de descalabro no Fundo de Compensação da 
Variação Salarial. A fórmula de atualização do saldo devedor do financiamento se faz com 
base nos índices de correção monetária e com aplicação de juros contratuais, enquanto 
as prestações no PES não podem exceder o limite da variação do salário da categoria do 
mutuário. 
O desequilíbrio entre a política salarial e a inflação motivou o descompasso entre o 
crescimento do saldo devedor e a sua amortização pelo pagamento das prestações, de tal 
modo que, ao final do contrato, o saldo remanescente equivale muitas vezes a soma 
superior ao valor de mercado do imóvel, o que implica em inviabilizar o sistema de 
cobertura. 
Optou, então, o legislador em restringir a adoção de tal sistema aos contratos destinados 
à aquisição de moradia para as camadas sociais mais necessitadas. 
Os adquirentes de maior poder aquisitivo vinculam-se a outra sistemática, que não prevê 
a cobertura do saldo devedor, ao final do contrato, e admite a adoção de outra fórmula de 
reajuste das prestações. 
Por isso, os apelantes tiveram que contentar-se com a inserção no contrato da cláusula 
de reajuste com base no maior índice de variação salarial, ou, na falta de parâmetro, 
obedecendo-se a critério equivalente ao da correção do saldo devedor. 
Não houve coação, na celebração do pacto. Na ocasião, os apelantes queriam o 
financiamento, e o obtiveram. Não podem, agora, alterá-lo para incluir cláusula mais 
benéfica. 
Esta Turma, decidindo caso semelhante, fixou a seguinte posição: 
Civil. Contrato de aquisição e financiamento de imóvel pelo Sistema Financeiro da 
Habitação. Contrato padrão. Sua interpretação. Improcedência do pedido de revisão do 
pacto celebrado. Apelo improvido. 
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.409-PB, Rel. Juiz Lázaro Guimarães). 
Adoto, integralmente, os fundamentos da bem lançada sentença, da lavra do culto Juiz 
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.468 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS E MARIA DAS MERCÊS 

DA COSTA AGUIAR 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. MOZART CORDEIRO E OUTROS E TELMA MARIA RODRIGUES DE 

ALMEIDA E OUTRO 
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EMENTA 

Beneficio previdenciário. Atrasados. Paga mento administrativo. Correção monetária 
devida. 
A demora em pagar o benefício previdenciário não deve ser fator de lucro para a 
Previdência, que pagaria valores aviltados pela Inflação. 
Prescrição das parcelas de atualização das prestações anteriores a cinco anos da 
propositura da ação. Súmula 71 do ex-TFR e, daí em diante, de acordo com a Lei nº 
6.899/81. 
Os juros de mora devem ser computados a partir da citação - art. 219 do CPC. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar parcial provimento a ambos os recursos, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 19 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Maria das Mercês da Costa Aguiar moveu ação 
ordinária contra o IAPAS, hoje INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, visando a 
receber prestações de sua pensão, referentes ao período de 24.07.77 a 30.10.79. 
Requereu, também, que Ihe fossem pagos juros e correção monetária sobre o valor de 
Cr$ 6.511.730,00 (seis milhões, quinhentos e onze mil setecentos e trinta cruzeiros), que 
recebeu da autarquia no mês de setembro de 1985, referentes aos atrasados. 
O MM. Juiz Federal da 9a Vara da Seção Judiciária de Pernambuco julgou procedente, 
em parte, a ação, condenando a autarquia a pagar à autora as cotas de juros de 0,5% ao 
mês e a correção monetária da quantia de Cr$ 6.511.730,00 paga no mês de setembro de 
1985, após as conversões à moeda vigente e atualizada, declarando prescritas as 
parcelas do período de 29.07.77 a 31.10.84. 
Inconformadas, recorrem ambas as partes. 
A autarquia, sustentando que o atraso no pagamento efetuado em setembro de 1985 se 
deu por culpa da autora e não por culpa sua, e, no que tange às cotas de juros de 0,5% 
ao mês, argumenta que sua contagem deve ocorrer a partir da citação, ocorrida em 
01.09.86, nos termos do art. 219 do CPC e não a partir de setembro de 1985, pugnando 
pela improcedência da ação. 
A autora, argumentando que não pode haver prescrição, uma vez que requereu, 
administrativamente, a pensão em 01.08.77, quando se tem notícia nos autos de que o 
óbito ocorreu em 24.07.77. O requerimento administrativo, formulado 7 dias após o óbito, 
interrompe a prescrição, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e é inconcebível que, por 
erro ou inércia da autarquia, a apelante venha a ser penalizada. 
Não concorda ainda a autora apelante com a divisão pro rata da condenação no 
reembolso das custas e na indenização honorária, uma vez que formulara pedido nos 
termos do art. 20 do CPC e art.159 do CC. 
Com a resposta da autarquia ao recurso e sem resposta da autora, os autos subiram a 
este Tribunal, sendo-me distribuídos em 15.01.92. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O primeiro pedido de pensão formulado 
pela apelante à autarquia previdenciária data de 01.08.77 (fls. 26). 
A autarquia denegou a pensão em 28.08.77 - fls. 36. 
A partir da denegação do pedido na esfera administrativa, começou a fluir o prazo 
prescricional de cinco anos, com relação às prestações não pagas. 
A autora só retornou a pleitear a pensão em 30.10.84, ainda na esfera administrativa, 
tendo a autarquia reconhecido o equívoco e deferido a pensão em 04.12.84 - fls. 70. 
Desse deferimento puro e limpo do benefício nasceu o direito de ação para obtenção dos 
juros de mora e correção monetária. 
A ação veio a ser proposta em 16.06.86 - fls. 02, tempestivamente, portanto. 
Embora o benefício previdenciário seja imprescritível, dada a sua natureza alimentar, 
prescrevem as prestações anteriores a cinco anos do ajuizamento da causa. Também as 
parcelas de atualização, mediante a correção monetária da Súmula 71, do ex-TFR, 
obedecem à prescrição qüinqüenal. 
Assim: a) a ação foi proposta em 16.06.86; b) o período retroativo de 05 anos teve início 
em 16.05.81; e c) o pagamento foi realizado em setembro de 1985. 
Em conclusão: Devida é a correção monetária de acordo com a Súmula 71, a partir de 
16.05.81, e a contar do ajuizamento, segundo a Lei nº 6.899/81. ' 
Entretanto, os juros de mora devem ser computados a partir da citação - art. 219 do CPC. 
Bem decidiu a sentença em face da sucumbência recíproca, ao determinar a 
compensação dos honorários e o reembolso da metade das custas pagas pela autora. 
A jurisprudência é elucidativa, como realça o seguinte aresto, além dos que compõem a 
fundamentação da bem elaborada inicial: 
"EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. ATRASADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
Os benefícios previdenciários, quando pagos em atraso, devem ser corrigidos segundo os 
ditames da Súmula 71 TFR até o ajuizamento do pedido. A partir daí, incide a Lei nº 6.899 
de 1981." 
(AC nº 0106938, Rel. Min. Jesus Costa Lima, DJ de 06.11.86) 
Isto posto, dou parcial provimento às apelações. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.469 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: CIA. ANTÁRTICA PAULISTA IND. BRASILEIRA DE BEBIDAS E CONEXOS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. WOLMEZITA MARINHO DE BARROS E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Terreno de marinha. Reajuste do foro com atualização 
que, em tese, não viola o direito adquirido. Alteração que visa a adequar a prestação 
prevista no contrato à realidade inflacionária. Utilização de critérios que exorbitam os 
limites de correção, que somente se poderia fazer a partir do exercício de 1886. Apelo 
parcialmente 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 
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parcial 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, 25 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de obrigação de pagar foro 
de terreno de marinha com acréscimo. Alega direito adquirido, não se Ihe aplicando a Lei 
no 7.450/85. 
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 matéria é idêntica à decidida por 
esta Turma na AC 7.936-PE, na qual proferi o seguinte trata-se de ação declaratória, na 
qual impugnado o reajuste de foro relativo a terreno de marinha, indicando a autora os 
valores pagos inicialmente, a sua conversão em cruzados e a fixação em Obrigação 
Reajustável do tesouro Nacional. Atese principal é a do direito adquirido ao não reajuste 
do foro, em absoluto, mas são também impugnados os critérios da atualização. 
A situação é semelhante à discutida na AC 7253-PE, em cujo julgamento tive a 
oportunidade de reapreciar a matéria, concluindo pela validade da atualização 
determinada pela Lei 7.450, que, entretanto, não pode retroagir a dezembro de 1985. 
Disse, então: 
...'a inicial impugna não somente o reajuste do foro, como também os critérios utilizados 
para tanto. Lembro que, no julgamento daquela outra apelação, o eminente Juiz José 
Delgado indagou se havia discussão a respeito dos índices aplicados para atualização do 
foro, obtendo resposta negativa. No caso presente, há discussão sobre esse ponto. 
Antes de abordar esse aspecto, retomo o exame da questão central referente à validade 
da atualização determina da pela Lei nº 7.450, art. 88, em face da garantia da 
intangibilidade do ato jurídico perfeito. 
A apelante invoca precedentes do eg. Supremo Tribunal Federal e do cl. Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, daí porque consultei os respectivos acórdãos. 
O Pretório Excelso, em todos os precedentes indicados, fixou entendimento de que a 
enfiteuse contratada por Estados-Membros é instituto de direito comum, sujeitando-se à 
disciplina do Código Civil. No RE 84.509-RJ, Relator o Ministro Djaci Falcão, consta da 
ementa: 
"Enfiteuse. Inconstitucionalidade de legislação estadual que estabelece atualização do 
foro. Invasão de competência privativa e exclusiva da União (art. 8º, XVII, b, e parágrafo 
único, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso 
extraordinário não conhecido". 
No seu voto, o eminente Ministro Djaci Falcão reporta-se a precedente do STF, no RE 
81.930, Relator o Ministro Thompson Flores, assim ementado: 
"Enfiteuse. Bens do Estado. Resgate. Regula-se pelo art. 693 do Código Civil (Redação 
da Lei nº 5.827/72). 
Nem supletivamente pode o Estado legislar a respeito do instituto, tanto mais, 
diferentemente do Código Civil. In constitucionalidade dos arts. 13 do Decreto-Lei 
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Complementar nº 3/69, e 17 do Decreto-Lei nº 317/70, do extinto Estado da Guanabara. 
Recurso extraordinário não conhecido". 
E acrescenta: 
"Na invocada decisão, ficou assentada a subordinação da enfiteuse de bens públicos ao 
direito civil, como relação privada..." 
(In RTJ 80, págs. 228/230). 
Também no outro precedente invocado pela apelada, o RE 84.586-RJ, a questão versava 
sobre legislação esta dual disciplinadora de enfiteuse. Já na ementa do acórdão, isso 
resta claro: 
'Enfiteuse de bens públicos. Ilegalidade de Lei Estadual que prevê a atualização do foro. 
Precedente do Supremo Tribunal Federal'. 
(in RTJ 83, pág, 210). 
O acórdão da eg. 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, da lavra da 
eminente Juíza Eliana Calmon, centra-se na tese da sujeição da enfiteuse de bens 
públicos ao regime do Código Civil, à base daqueles precedentes do Supremo Tribunal 
Federal e de parecer do então Procurador da República José Fernandes Dantas, emitido 
no RE 83.292-RJ, no qual igualmente se cuida de aforamento de imóvel por Estado-
Membro. 
Não é idêntica a situação dos terrenos de marinha aforados pela União, que de há muito 
se submetem a legislação especial. É o próprio elaborador do projeto do Código Civil 
quem, comentando o art. 678, assinala, em nota de número 6: 
'O Decreto-Lei nº 2.490, de 16 de agosto de 1940, estabeleceu normas para os 
aforamentos de terrenos de marinha, acrescidos, mangues da costa e terrenos situados à 
margem dos rios e lagoas, até onde chegue a influência das marés. O foro anual 
corresponde a 0,6o% do valor real do terreno; o laudêmio é de 5o/o sobre o preço da 
transferência; os terrenos não podem ser vendidos nem escambados sem licença do 
Domínio da União'. 
(Clóvis Bevilacqua, In 'Código Civil dos EUB', ed. histórica, vol. I, pág.1146). 
Tanto se trata de aforamento submetido a legislação especial, que o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, art. 49, parágrafo 1º, tratando da enfiteuse em imóveis 
urbanos, faz a seguinte remissão: 
'Quando não existir cláusula contratual, serão adotados os critérios e bases hoje vigentes 
na legislação especial dos imóveis da União'. 
E, no parágrafo 3º: 
'A enfiteuse continuará sendo aplicada aos terrenos de marinha e seus acrescidos, 
situados na faixa de segurança a partir da orla marítima'. 
A enfiteuse dos terrenos de marinha não perde os seus característicos essenciais, com a 
regulação especial, pois nela persiste o desdobramento do domínio, mediante 
pagamento, pelo enfiteuta ao senhorio direto, de foro anual calculado sobre o valor real do 
terreno, como já acentuava Bevilacqua. 
Não é essa a única hipótese de contrato de direito comum sujeito, em certas hipóteses, a 
disciplina especial. Isso acontece, por exemplo, com a locação de hospitais (Lei 
6.239/75), com a compra de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação (Lei 4.380/64), 
entre vários outros tipos de contratos. 
No aforamento dos imóveis da União, o foro é fixado, no contrato, em valor 
correspondente a 0,6% do domínio pleno. 
A finalidade da norma, já no Decreto-Lei nº 9.760.46, que praticamente reproduz a do DL 
2.490l40, é a de estabelecer uma relação comutativa em que à cessão do domínio útil 
corresponde o pagamento do foro calculado sobre o domínio eminente. 
É ainda do mestre cearense a lição: 
"Domínio indireto, às vezes chamado também eminente, é o direito à substância da coisa, 
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sem as suas utilidades. É um direito que se mantém, ordinariamente, na sombra e 
somente aparece para a percepção do cânon"... 
(ob. Cit. pág.1146) 
Sendo assim, o valor real do domínio pleno não pode levar em conta qualquer utilidade do 
terreno, ou até mesmo o seu valor de mercado, pois este diz respeito ao domínio útil, que 
pode ser transferido. 
Em outras palavras, o valor real do domínio pleno não é mais que o valor atualizado da 
propriedade no momento em que foi desdobrada. 
A partir de então, não importa a valorização do imóvel em razão do exercício do domínio 
útil pelo enfiteuta. Há uma relação aritmética que deve ser mantida perpetuamente. 
Será que a Lei nº 7.450, art. 88, ao dar nova redação ao art. 101 do DL 9.760, prevendo a 
atualização anual do domínio pleno, implica em alterar-se aquela relação? As sim não 
entendo, muito pelo contrário. 
A perda do poder aquisitivo da moeda, em níveis astronômicos, estava conduzindo, isto 
sim, à descaracterização do aforamento, pois que desaparecia a sua onerosidade. Não 
fora a atualização ali prevista, o enfiteuta já não teria o que pagar... 
Para manter-se a relação originária entre o foro e o domínio pleno, considerados na data 
do contrato de enfiteuse, basta promover-se a correção monetária do preço, que 
corresponde a 0,6o% do domínio eminente. Tal atualização significa o respeito ao pacto, 
e desconsidera qualquer alteração de valor do imóvel introduzida pelo trabalho do titular 
do domínio útil. 
Como a atualização somente foi prevista pela Lei nº 7.450; de dezembro de 1985, e tem 
periodicidade anual, só é aplicável a partir do exercício subseqüente. 
- Essa limitação decorre da irretroatividade da lei, cuja incidência à execução do contrato 
não afeta o pactuado, já que o foro, repita-se, foi estabelecido tomando-se por base a 
relação de seis décimos percentuais do valor do domínio pleno, em padrão monetário 
extinto. 
Assim, tenho como válida a atualização, a partir do paga mento do foro de 1986... 
Em resumo, a atualização prevista na Lei nº 7.450 não ofende a cláusula contratual que 
estabelece o foro calculado em 1978 à base de 0,6o/o do valor do domínio pleno, porque 
significa, tão-somente, ajustar o preço à nova ex pressão monetária. Tal correção, 
entretanto, não pode se fazer retroativamente, porque somente determinada em 
dezembro de 1985, nem pode significar reavaliação do imóvel, cujo domínio está 
desdobrado. O que a lei nova determinou foi a atualização do valor do domínio indireto 
para apuração do foro... ., 
Mantenho esse entendimento, que, como visto, harmoniza-se com a orientação do eg. 
Supremo Tribunal Federal. 
Por essas razões, dou provimento, em parte, ao apelo, para julgar parcialmente 
procedente a demanda, reconhecendo o direito da autora a não se submeter aos critérios 
de atualização utilizados pela ré, a fim de que o foro seja recalculado, tomando-se por 
base o valor pago em 1985, corrigido anualmente, a partir de 1986, com base na variação 
da OTN e, depois, do BTN. Dada a sucumbência recíproca e a isenção de custas pela 
União, não há mais ônus a considerar. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.542 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: NEIDE MARIA DO REGO BARROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogada: DRA. CRISTIANE GOUVEIA DE BARROS (APTE.) 
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EMENTA 

Administrativo. Pensão. Filha divorciada. Equiparação à condição de solteira, desde que o 
divórcio não seja superveniente à morte do genitor. 
I - Para fins de percepção de pensão por morte, a filha divorciada se equipara à condição 
de filha solteira, desde, entretanto, que o divórcio não seja superveniente à morte do 
genitor. 
II - Se, por ocasião da morte do segurado, sua filha ainda era casada, não cabe a 
percepção por esta, agora divorciada, de metade da pensão que já era percebida 
integralmente pela mãe, se o divórcio ocorreu depois do evento morte. 
III - Apelo 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, 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, na forma da lei. 
Recife, 14 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de ação movida pela Sra. Neide Maria do 
Rego Barros contra a União Federal objetivando seja declarada a ilegalidade da decisão 
que teria sido proferida pelo Tribunal de Contas da União, que não reconheceu o direito 
da autora à pensão em razão da morte do seu genitor. 
Alega a autora que tem direito à mencionada pensão desde que, tendo sido casada, hoje 
se encontra divorciada, equiparada, portanto, à filha solteira. 
A ação não foi contestada pela União Federal, mas a Procuradora da República Dra. 
Gilda Pereira de Carvalho ofereceu parecer em que entende que "a equiparação do 
estado civil de desquitada ou divorciada ao de solteira é inadmissível para os fins de 
benefícios, cuja regra é interpretada restritivamente". (fls. 46). 
O MM. Juiz, na sua decisão, deixou de aplicar os efeitos da revelia em razão de serem os 
interesses da Administração Pública indisponívéis.' 
No mérito, entendeu que o legislador não equiparou a filha solteira à filha divorciada e, 
estando sujeita a administração pública ao princípio da legalidade, incabível a pretensão 
da autora. 
Julgou, assim, improcedente a presente ação deixando de condenar a autora vencida em 
honorários advocatícios, em face de sua situação econômica e, ainda, porque a União 
Federal não praticou qualquer ato no processo, deixando o feito correr à revelia. 
Inconformada com a sentença, apelou a autora insistindo no direito à percepção da 
pensão deixada pelo seu genitor, Rui do Rego Barros. 
Contra-razões apresentadas pela União Federal pela manutenção da sentença. 
A mim distribuídos, dispensei a revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como foi destacado no relatório, pretende a 
autora dá presente ação que Ihe seja reconhecido o direito à pensão em razão da morte 
do seu genitor, o Juiz do Trabalho Rui do Rego Barros. 
Argumenta que, sendo divorciada, está equiparada à filha solteira para todos os efeitos 
legais, fato este que foi reconhecido pelo Tribunal de Contas da União. Este, todavia, não 
reconheceu o seu direito, por entender que, ao tempo da morte do genitor da autora, esta 
ainda não era divorciada, descabendo, portanto, a sua pretensão. 
Realmente, fez a autora juntar aos autos cópia do relatório e voto proferidos pelo Ministro 
do Tribunal de Contas da União, Marcos Vinícios Vilaça, em que este diz expressamente: 
"Tem entendido o Tribunal que a filha desquitada ou viúva equipara-se à filha solteira. 
Porém, no caso, apesar da similitude, a equiparação não se pode admitir, pelo fato de o 
divórcio da filha ser superveniente ao falecimento do servidor (fls. 56, 6 e 65)." (fls. 09). 
Assim, reconheceu, no seu voto, a ilegalidade da concessão da pensão à autora. 
Na verdade, embora seja razoável o entendimento de que a filha divorciada está 
equiparada à solteira para efeito da percepção da pensão temporária, ao meu pensar, não 
cabe a sua divisão entre a beneficiária da pensão vitaÍícia, ou seja, a mãe da autora e a 
própria autora. 
Como ficou claro, a autora, na ocasião do falecimento do seu genitor, era casada. 
Somente veio a se divorciar muito tempo depois, quando a pensão já, na sua 
integralidade, era recebida por sua mãe. 
O direito à pensão surge, na realidade, no momento do falecimento do servidor público. 
Assim, se na época do falecimento a autora não era divorciada, não tem direito à pensão 
pleiteada. A admitir-se atese da autora seria uma forma de burlar a lei propiciando o 
divórcio, após a morte do funcionário, instituidor da pensão, com o só objetivo de 
beneficiar-se da pensão deixada pelo falecido, o que não seria moralmente aceitável. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação, mantendo a respeitável 
sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.550 - PB 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DA PARAÍBA 
Apelados: JOSÉ MARIA FONSECA E OUTROS 
Advogados: DRS. RAIMUNDO GADELHA FONTES (APTE.) E  

ANTONIETA LUNA PEREIRA LIMA (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo e Processual Civil. Funcionalismo. Reajuste de vencimentos. Decretos-Leis 
nºs 2.335/87, 2.425/88 e Leis 7.686/88, 7.730/89 e 7.923/89. URPs de abril e maio de 
1988. "Gatilho salarial" (Plano bresser). Percentual de 26,05% (Plano Verão). Lei nº 
8.197/91. Sentença ultra petita". 
- Apesar de repostas aos salários as URP's de abril e maio de 1988, afigura-se legitimo o 
direito dos servidores à percepção das diferenças não pagas no período de suspensão 
com a atualização monetária, face à inconstitucionalidade do art.1º do DL nº 2.425/88. 
- A modificação do critério de reajuste, procedida pelo DL nº 2.335/87, operou-se antes da 
consumação do termo final do período aquisitivo, sendo indevido o direito à percepção 
pelos servidores das diferenças de vencimentos à razão de 26,06%, a partir de junho de 
1987. 
- O índice de 26,05% a ser aplicado no mês de fevereiro de 1989 aos salários dos 
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servidores, suspenso por força da Lei 7.730/89, teve sua devolução efetuada pela Lei nº 
7.923/89, remanescendo, porém, as diferenças não pagas naquele período, atualizadas 
monetariamente. ' 
- Não havendo pedido quanto à inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 8.197/91, a 
sentença foi proferida "ultra petita", não devendo ser observada no particular. 
- Precedentes desta Corte e do 1a, 2º e 4º Regionais. 
- 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, 19 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: José Maria Fonseca e outros, servidores públicos 
federais, devidamente qualificados, ajuizaram ação de rito ordinário contra a Escola 
Técnica Federal da Paraíba objetivando reposições salariais referentes ao percentual de 
26,06% decorrente da aplicação do Decreto-Lei nº 2.335/87 (Plano Bresser), índice 
apurado em junho de 1987, bem como o pagamento dos juros e correção monetária 
relativos às URPs dos meses de abril e maio de 1988, suspensas por força do Decreto-
Lei nº 2.425/88 e repostas aos salários em agosto e novembro do mesmo ano. Pedem, 
ainda, o pagamento do índice de 26,05% relativo à URP de fevereiro de 1989, tudo 
incidente sobre salários, gratificações, adicionais e demais vantagens. 
Contestada a ação, foi proferida sentença em que a ação foi julga da procedente, nos 
termos do pedido, declarando, ainda, o MM. Juiz a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 
nº 8.197, de 27.06.91. 
Apela a autarquia federal pedindo a reforma da r. sentença. Em síntese, alega: que a 
recorrente cumprira à risca o disposto no Decreto-Lei nº 2.425, pagando, na época 
determinada, as URPs suspensas, não sendo devida, tampouco, a correção monetária 
sobre o pagamento atrasado, visto que não ultrapassara 90 dias o período de 
sobrestamento, tanto em relação à URP de abril, reposta em julho, quanto à de maio, 
devolvida em outubro, no ano de 1988; que em relação ao percentual de 26,06% (julho de 
1987) pretendido, a Lei nº 7.923/89, reconhecendo tal direito, determinou a sua 
incorporação aos salários dos promoventes. 
Com relação ao percentual de 26,05o% relativo a fevereiro de 1989, diz a Apelante que o 
mesmo fora incorporado ao reajuste salarial de 51,61% concedido aos servidores em 
janeiro do mesmo ano, nada mais sendo devido. 
Os autores ofereceram contra-razões, citando a seu favor diversas decisões de vários 
Tribunais Regionais do Trabalho, bem como do eg. TST. 
Pauta sem revisão, nos termos regimentais. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Analiso cada um dos itens da apelação: Diz 
a recorrente, quanto ao pedido de pagamento de juros e correção monetária sobre as 
diferenças de vencimentos relativas às URPs de abril e maio de 1988, que cumprira à 
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risca o disposto no Decreto Lei nº 2.425, pagando, na época determinada, as URPs 
suspensas, não sendo devida, tampouco, a correção monetária sobre o pagamento 
atrasado, visto que não decorrera prazo superior a 90 dias. 
A matéria ora sob exame foi submetida ao Plenário desta Corte no Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência na AC nº 8405 - RN, sendo Relator o em. Juiz LÁZARO 
GUIMARÃES, decidindo-se à unanimidade, nos termos da seguinte ementa: 
 'Administrativo. Índices da URP. Sua aplicação sobre os vencimentos dos servidores 
federais, nos meses de abril e maio de 1988. Superveniência do Decreto-Lei nº 2.523/88 e 
da Lei nº 7.686/88, determinando o pagamento de tais parcelas. Remanescente relativo a 
diferenças, com correção monetária. Uniformização de jurisprudência nesse sentido." 
Naquela oportunidade, curvei-me a tal orientação por reconhecer que as reposições dos 
percentuais das URPs de abril e maio de 1988, após o advento do Decreto-Lei nº 
2.523/88, não implicaram na plena satisfação dos valores devidos, uma vez que a 
persistência do fenômeno inflacionário tornaria indispensável a correção monetária das 
diferenças apuradas. 
Muito feliz foi o eminente Juiz LÁZARO GUIMARÃES, ao observar em seu voto: 
"Não se há questionar, aqui, o problema do direito adquiri do, pois já está superado pelo 
advento do Decreto-Lei nº 2.523/88 e da Lei nº 7.686/88. Há, simplesmente, que verificar 
a existência de um dano decorrente do atraso na efetivação do pagamento, daí a 
necessidade da atualização." 
Em julgamentos recentes, nos recursos RO 86/PE, REO 8428/RN, AC 9577/PE, AC 
8462/PE e AC 7601/PE, relatados por mim, esta 1ª Turma ratificou tal entendimento, 
como se pode inferir da seguinte ementa: 
"ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URP. 
ABRIL E MAIO DE 1988. REFLEXOS MONETÁRIOS. 
- A reposição dos percentuais das URPs de abril e maio de 1988, procedida pelo DL 
2.523/88 e pela Medida Provisória nº 20, de 11.11.88, transformada na Lei nº 7.686/88, 
não implicou na plena satisfação dos valores devidos, vez que a persistência do 
fenômeno inflacionário tornou indispensável a correção monetária das diferenças 
apuradas. 
- Precedentes desta Corte: I.U.J. na AC 8405/RN, Rel. Juiz Lázaro Guimarães. 
- Recurso e remessa oficial, tida como interposta, improvidos. 
(RO 86/PE). 
Idêntico tem sido o entendimento dos Tribunais Regionais Federais das demais Regiões, 
a exemplo das seguintes ementas: 
"FUNCIONÁRIO PÚBLICO - REAJUSTES DE VENCIMENTOS PELA UNIDADE DE 
REFERÊNCIA DE PREÇOS SISTEMÁTICA SUSPENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 
2.425/88 - ILEGITIMIDADE. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO 
EXISTENTES. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 
1 - O direito ao reajuste mensal de vencimentos pela Unidade de Referência de Preços - 
URP - acha-se sub metido a um período trimestral de aquisição, durante o qual existe 
expectativa de direito. Findo, entretanto, o trimestre, e havendo variação do índice de 
preços ao consumidor, nasce o direito ao aludido reajuste em percentual fixo para os três 
meses imediata mente posteriores, que passa a integrar o patrimônio do funcionário 
público como direito adquirido, intocável e resguardado por princípio constitucional 
expresso (Constituição Federal de 1967, Art. 153, parágrafo 3º, Constituição, Federal de 
1988, Art. 5º, item XXXVI.) 
2 - Quando o art. 1º, caput, do Decreto-Lei nº 2.425/88, suspendeu, em 07.04.1988, os 
reajustes pela unidade de referência de preços - URP - dos vencimentos de abril e maio 
de 1988, não mais poderia fazê-lo, porque o direito a tais reajustes já se incorporara ao 
patrimônio do funcionário público (direito adquirido), desde 01.03.1988, sendo ato jurídico 
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perfeito. 
3 - Inconstitucionalidade do art.1º, caput, do Decreto lei nº 2.425/88, reconhecida. 
(INAC 619/MG, Rel. Juiz Catão Alves, TRF/1ª Região. DJ 24.06.91 ). 
"ADMINISTRATIVO - UNIDADE DE REFERÊNCIA DE PREÇOS. 
I - Reajuste de vencimentos e salários na mesma proporção da variação da URP, 
estabelecido pelo D.L. nº 2.335/87, posteriormente suspenso pelo D.L. nº 2.425/88, a 
partir de abril de 1988. 
II - O restabelecimento do pagamento, através do D.L. nº 2.453/88 e da Medida Provisória 
nº 20, de 11.11.88, transformada na Lei nº 7.686/88, não tornou sem objeto a ação, 
devido ao efeito cascata interrompido, reforçando atese de que não poderia ter havido a 
suspensão, pois, decorrido o primeiro trimestre de 1988, surgiu o direito adquirido à 
incidência daquele percentual no trimestre seguinte. 
III - Recurso provido." 
(AC 90.02.0017933-2/RJ, Rel. Des. Tânia Heine, TRF 2ª Região, DJU 06.12.90). 
"ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE 
SE RECONHECE. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL EM 
QUE SE POSTULA REPOSIÇÃO DO REAJUSTE DE VENCIMENTOS PELA URP. 
1. Em agosto de 1988, houve a reposição parcial dos reajustes pela URP. Em novembro, 
a reposição foi total. 
2. Em ambos os casos, porém, não houve retroação dos efeitos financeiros, pelo que 
restaram resíduos a serem pagos, em razão da inconstitucionalidade declarada do 
Decreto-Lei nº 2.425-88. 
3. Embargos de declaração conhecidos, mantendo-se a decisão embargada com a 
explicitação da inexistência de perda de objeto da demanda." 
(EDcl nº 89.04.00685-6/RS, Rel. Juiz Fábio Bitencourt da Rosa - TRF/4ª Região, J. 
30.10.90) 
Portanto, fazem jus os requerentes às diferenças salariais decorrentes da suspensão das 
URPs de abril e maio de 1988, relativamente ao período de sobrestamento, acrescidas de 
juros e correção monetária. 
Passo à análise do pedido quanto ao reconhecimento do direito à percepção das 
diferenças de vencimentos de 26,06%, a partir de junho de 1987. 
Esta Turma, em julgamento proferido na AC 8462/PE, em que fui Relator, decidiu que a 
modificação do critério de reajuste dos servidores públicos, procedida pelo art. 8º, 
parágrafo 4º, do Decreto-Lei nº 2.335, operou-se antes da consumação do termo final do 
período aquisitivo; em que se verificou a ocorrência do percentual questionado. Dessarte, 
não se poderia cogitar da existência de direito adquirido à incorporação daquele 
percentual, mas mera expectativa de direito. 
Transcrevo a ementa dessa decisão: 
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. DECRETOS-
LEIS NºS 2.335/87, 2.425/88 E LEIS NºS 7.686/88, 7.730/89 E 7.923/89. URPs DE ABRIL 
E MAIO DE 1988. "GATILHO SALARIAL' (PLANO BRESSER). PERCENTUAL DE 
26,05% (PLANO VERÃO). 
- Apesar de repostas aos salários as URPs de abril e maio de 1988, afigura-se legítimo o 
direito dos servidores à percepção das diferenças não pagas no período de sus pensão 
com a atualização monetária, face à inconstitucionalidade do art.1º do DL nº 2.425/88. 
- A modificação do critério de reajuste procedida pelo DL nº 2.335/87 operou-se antes da 
consumação do termo final do período aquisitivo, sendo indevido o direito à percepção 
pelos servidores das diferenças de vencimentos à razão de 26,06o%, a partir de junho de 
1987. 
- O índice de 26,05% a ser aplicado no mês de fevereiro de 1989 aos salários dos 
servidores, suspenso por força da Lei rº 7.730/89, teve sua devolução efetuada pela Lei nº 
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7.923/89, remanescendo, porém, as diferenças não pagas naquele período, atualizadas 
monetariamente. 
- Precedentes desta Corte e do 1º, 2Q e 4º Regionais. 
- Apelação improvida. 
- Recurso adesivo dos autores parcialmente provido. 
No mesmo sentido, decidiu o eg. Tribunal Regional Federal da 1 ª Região: 
 'ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. REAJUSTE DE PROVENTOS. URP DE JUNHO 
DE 1987. DECRETOS-LEIS Nºs 2.284/86, 2.302/86 E 2.335/87. "GATILHO SALARIAL". 
DIREITO ADQUIRIDO INEXISTÊNCIA. 
I - Modificado o critério de reajuste dos vencimentos anteriormente ao termo final do 
período aquisitivo, não se configurou o direito adquirido dos autores à aplicação do 
denominado 'gatilho salarial" e à percepção do resíduo inflacionário pelo transcurso do 
período de 1º a 15 de junho de 1987, sendo constitucionais as disposições do art. 8º, 
parágrafo 4º, do Decreto-Lei nº 2.335/87. 
II - Apelação provida, prejudicada a remessa oficial." 
(AC 01.086560/90-DF, Rel. Juiz Aldir Passarinho, DJU de 19.12.91) 
'ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REAJUSTES DE VENCIMENTOS DOS 
DECRETOS-LEIS Nºs 2.284 E 2.302, DE 1986. DECRETO-LEI Nº 2.335/87. 
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REAJUSTE AUTOMÁTICO DE JUNHO DE 
1987. 
1. O direito ao reajuste automático de 20% de que tratam os Decretos-Leis nº 2.284 e 
2.302, ambos de 1986, e mais 6,06% de resíduo, apurado no período de 01 a 16 de junho 
de 1987, só seriam devidos no fim do mês de junho, quando o índice de preços ao 
consumidor seria calculado, porque somente com a publicação do Decreto-Lei nº 2.335, 
em julho de 1987, instituindo a Unidade de Referência de Preços - URP -, passou a ser 
calculado com base na média dos preços apurados entre o dia 15 do mês de referência e 
o dia 16 do mês imediatamente anterior (art.19). Por isso, durante o mês de junho havia 
apenas uma expectativa de direito e não um direito já adquirido ao reajuste. 
2. Ademais, pela sistemática do Decreto-Lei nº 2.284/86, o reajuste automático era 
apenas uma antecipação dos aumentos a serem concedidos futuramente, através de 
negociação, não constituindo, destarte, reajuste definitivo, pronto e acabado, do salário. 
3. O pagamento da perda salarial (26,06%) aos funcionários públicos a título de reposição 
salarial, em novembro de 1989, por determinação da Lei nº 7.923, de 12 de dezembro de 
1989, não representou, in casu, reconheci mento do pedido. 
4. Inexistência de direito adquirido. 
5. Apelo provido, prejudicada a remessa oficial. 
6. Decisão reformada." 
(AC 01.12892/90-DF, Rel. Juiz Plauto Ribeiro, DJU de 14.10.91) 
Com relação ao percentual de 26,05% de fevereiro de 1989, a matéria é pacífica nesta 
Corte, que já reconheceu a incidência do percentual a seus juízes e servidores, a partir de 
fevereiro de 1989 até outubro daquele ano. 
Achava-se então em vigência a política salarial instituída pelo Decreto-Lei nº 2.335, de 
12.06.87, que determinava o reajuste salarial pela média da inflação apurada no trimestre 
imediatamente anterior. 
Essa política teve vigência até o advento da Lei nº 7.730, de 31.01.89, que aprovou a 
Medida Provisória na 22/89, através da qual se instituiu o chamado "Plano Verão", com 
mais um congelamento de preços e salários, todavia, anteriormente, fora editada a 
Portaria nº 354/88, do Ministério da Fazenda, reconhecendo que a taxa mensal de 
variação da URP para o trimestre correspondente aos meses de dezembro de 1988, 
janeiro e fevereiro de 1989, corresponderia a 26,05%. 
Desse modo, já havia o reconhecimento de um direito que veio a ser suspenso. Houve 
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devolução pela Lei nº 7.923/89 sem, contudo, determinar-se a reposição dos atrasados 
com a necessária atualização monetária. 
Em voto proferido no PA nº 725/PE (91.05.04419-7), disse o em. Juiz ARAKEN MARIZ: 
"O direito dos requerentes não se traduz na concessão da vantagem, e sim no seu 
pagamento. É que, por lei e por ato declaratório, tal vantagem já havia sido concedida, 
faltando apenas o seu implemento em folha de pagamento. Quando divulgado o índice, 
conforme previsão legal, já era devido o reajuste requerido. 
O índice aplicável em fevereiro de 1989 foi suspenso por força do congelamento, no 
entanto, devolvido em novembro de 1989, quando foi reconhecida a sua validade. Isto 
significa que não foi excluído do mundo jurídico, apenas teve sua aplicação suspensa por 
alguns meses. 
A causa da suspensão se exauriu, assim terminando o congelamento e 
conseqüentemente desaparecendo a razão para o não pagamento, o que levou a União a 
reconhecer a devolução do "Plano Bresser" pela Lei nº 7.923/89. Foi assim restabelecida 
a vantagem, sem, contudo, ter sido feita a reposição dos atrasados. 
Não se pode deixar de reconhecer que o pagamento era devido, a partir de fevereiro, pois 
o índice já se encontrava incorporado ao patrimônio dos servidores." 
No mesmo sentido, já decidiu o eg. TRF da 2ª Região na AC nº 90.02.22995-0/RJ, Rel. 
Desembargadora Federal Tânia Heine: 
'ADMINISTRATIVO - VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. LEI Nº 7.730/89. 
I - Através do Decreto-Lei nº 2.335/87, foi instituído o reajuste dos vencimentos e salários 
através da URP, deter minada pela média mensal da variação do IPC, ocorrida no 
trimestre imediatamente anterior. 
II - Com a publicação do índice de 26,05% para dezembro/88, janeiro e fevereiro/89, 
através da Portaria nº 354/88, do Ministério da Fazenda, gerou-se direito adquirido a esse 
percentual, que refletia mera reposição da inflação do trimestre anterior. 
III - O disposto na Lei nº 7.730/89 não pode incidir sobre os vencimentos relativos ao mês 
de fevereiro/89. 
IV - Recurso provido.' 
(DJU 28.12.90) 
Destaco do voto da eminente Relatora a seguinte passagem: 
'Os vencimentos e salários podem ser corrigidos por diversos critérios tendo, porém, uma 
norma legal adotado um, ou seja, a correção pela variação da URP no trimestre anterior, 
pelo período de 3 meses, gera-se um direito adquirido a essa correção e não mera 
expectativa de direito. 
Qualquer alteração só poderia ser feita at futurum, ou seja, após o mês de fevereiro de 
1989. 
Orientação nesse sentido tem sido adotada pelos tribunais, em relação ao Decreto-Lei nº 
2.245/88, que suspendeu o pagamento da URP nos meses de abril e maio daquele ano. 
Considero, portanto, devida a diferença de 26,05% quanto ao mês de fevereiro de 1989." 
Portanto, faziam jus os requerentes à percepção do percentual de 26,05% em seus 
vencimentos no período de fevereiro a outubro de 1989 quando se operou a reposição 
pela Lei nº 7.923/89, com a necessária atualização monetária. 
Quanto à declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei nº 8.197/91, 
verifica-se que não houve qualquer pedido nesse sentido, pelo que deve ser expungida do 
decisum, a fim de harmonizá-lo com os termos do art. 459 do Código de Processo Civil. 
Em suma, merece ser confirmada a r. sentença apelada, salvo quanto à percepção do 
percentual de 26,06o% decorrente da aplicação do Decreto-Lei nº 2.335/87 (Plano 
Bresser) e à declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.197/91 (art. 4Q). 
Isto posto, dou parcial provimento à apelação, reduzindo os honorários advocatícios a 8% 
(oito por cento), em face da sucumbência recíproca. 
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É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.572 - PE 

Relator: SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: JOSÉ MOISÉS DA SILVA E OUTROS 
Advogados: DRS. PAULO ROBERTO DE LIMA E OUTROS (APTE.) E  

MOACIR ALVES DE ANDRADE (APDOS.) 
 
EMENTA  

Constitucional e Previdenciário. Art. 201 §§ 5º e 6º. Normas que dependiam de 
regulamentação. 
- As benesses previstas nos §§ 5º e 6º do art. 201 da CF não têm eficácia Imediata, mas 
dependiam da aprovação dos planos de previdência social previstos no "caput" do mesmo 
dispositivo, já atendidos com a superveniência da Lei nº 8.213/91. 
-restringindo-se a controvérsia à aplicação de norma constitucional, à data da 
promulgação da Constituição, deixa-se de aplicar a regra do art. 462 do CPC porque 
implicaria na alteração da "causa petendi". 
-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, 19 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A r. sentença condenou o Instituto Nacional do 
Seguro Social a complementar a aposentadoria e pensões devidas aos autores, 
trabalhadores rurais, de modo que atinjam o salário mínimo mensal, desde o dia 05 de 
outubro de 1988, por entender que as normas do art. 201, §§ 5º e 6º, da Constituição têm 
vigência imediata. Determinou, ainda, a incidência de correção monetária e juros de seis 
por cento ao ano a partir da data de cada vencimento. 
Irresignado, o réu interpôs apelação em que, referindo-se à contestação, argumenta que 
os arts. 201 e 202 da Constituição Federal não têm aplicação imediata e que os autores 
não tinham direito à percepção de gratificação natalina. Pede também a reforma da 
sentença quanto à fixação dos juros moratórios e lembra que a r. sentença foi proferida 
quando já se achava em vigor a Lei nº 8.213/91. 
Com as contra-razões dos autores, subiram os autos. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Dispõem os §§ 5ºª e 6º do art. 201 da 
Constituição Federal: 
"§ 5º - Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do 
trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. 
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"§ 6º - A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos 
proventos do mês de dezembro de cada ano." 
Para o MM. Juiz a quo, escudado em lição de José Afonso da Silva, tais regras seriam de 
eficácia plena, eis que já contêm todos os elementos e requisitos necessários para sua 
incidência direta. S. Exa. afastou a incidência do art. 59 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, porquanto suas normas teriam aplicação apenas quanto à 
organização administrativa da seguridade e aos planos de custeio e benefícios. 
O art. 59 do ADCT assim dispõe: 
"Os projetos de lei relativos à organização da seguridade social e aos planos de custeio e 
de benefício serão apresentados no prazo máximo de seis meses da promulgação da 
Constituição, ao Congresso Nacional, que terá seis meses para apreciá-los. 
Parágrafo Único. Aprovados pelo Congresso Nacional, os planos serão implantados 
progressivamente nos dezoito meses seguintes." 
Ora, no momento em que foi proferida a r. sentença, já se achava em vigor a Lei nº 8.213, 
de 24.07.91, que assim dispôs: 
'Art. 143 - O trabalhador rural, ora enquadrado como segurado obrigatório do Regime 
Geral da Previdência Social, na forma da alínea a do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 
11 desta Lei, ou os seus dependentes, podem requerer, conforme o caso: 
I - auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão ou pensão por morte, no 
valor de 1 (um) salário mínimo durante 1 (um) ano, contando a partir da data da vigência 
desta Lei, desde que seja comprovado o exercício de atividade rural com relação aos 
meses imediata mente anteriores ao requerimento do benefício, mesmo que de forma 
descontínua, durante período igual ao da carência do benefício; e 
II - aposentadoria por idade, no valor de 1 (um) salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, 
contados a partir da data da vigência desta Lei, desde que seja comprovado o exercício 
de atividade rural nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à data do requerimento, mesmo de 
forma descontínua, não se aplicando, nesse período, para o segurado especial, o 
disposto no inciso I do art. 39." 
Desse modo, não há dúvidas de que a norma constitucional devia ser compreendida em 
harmonia com as regras dos arts. 58 e 59 do ADCT. 
Poder-se-ia argumentar se não seria o caso de dar-se parcial provimento à apelação pela 
aplicação do direito superveniente, eis que a Lei nº 8.213/91 assegurou aos trabalhadores 
rurais o direito à complementação de suas aposentadorias e pensões, fazendo-o, porém, 
apenas a partir de 5 de abril de 1992. 
Parece-me que não. 
Na verdade, dispõe o art. 462 do Código de Processo Civil que se tome em consideração 
o fato novo que possa influir no julgamento, o que se aplica também no segundo grau de 
jurisdição. Ocorre que, no caso em exame, a controvérsia se limita à questão da 
aplicabilidade imediata da garantia insculpida no art. 201, § 5º, da Constituição. Essa a 
causa de pedir. O réu não discutiu, ao contrário, admitiu, de modo implícito, o fundo do 
 direito à complementação dos benefícios dos trabalhadores rurais e seus dependentes. O 
deferimento do pedido, mesmo de forma parcial, importaria em considerá-lo proposto em 
outros termos e com diversa causa petendi, o que vulneraria as regras dos arts. 302 e 303 
do Código de Processo Civil. 
A propósito, anota Theotonio Negrão: 
"O acolhimento do fato novo somente é admissível quando não altera a causa petendi. O 
princípio do art. 462 do CPC de 1973 deve ser entendido considerando-se o que dispõem 
os arts. 302 e 303 do mesmo diploma legal (RT 488/209). Neste sentido: RF 258/259, RP 
4/393, em. 14." 
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 21ª ed., p. 256, art. 462:8) 
E quanto ao direito superveniente: 
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"Subjetivo (v. art. 462 e notas). Quanto ao direito objetivo, vigoram as normas de direito 
intertemporal, especialmente as relativas a direito adquirido (CF 5º, XXXVI, LICC 6º, CPC 
1.211)." (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 21 a ed., p. 206, art. 
303:5) 
Além disso, sabendo-se que a Previdência Social em cumprimento à norma legal já vem 
pagando a pretendida complementação aos trabalhadores rurais e seus dependentes, 
como é notório, a determinação que agora se fizesse nesse sentido seria desprovida de 
qualquer objetivo prático. 
A matéria já foi apreciada por esta Turma na AC nº 8.788/PE. Transcrevo, aqui, a ementa 
proferida na AC 8786-PE, por mim relatada: 
"CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ART. 201, §§ 5º E 6º. NORMAS QUE 
DEPENDEM DE REGULAMENTAÇÃO. 
- As benesses previstas nos §§ 5º e 6º do art. 201 da CF não têm eficácia imediata, mas 
dependem da aprovação dos planos de previdência social previstos no caput do mesmo 
dispositivo. 
- A omissão do legislador, no caso, poderá ser sanada por ação de inconstitucionalidade 
por omissão ou mandado de injunção, conforme se pretendesse a obtenção de efeitos 
imediatos erga omnes, provocando medidas legislativas no prazo de trinta dias, ou então 
mera eficácia inter partes quanto a direito in concretu, negado por ausência de 
regulamentação. 
- Apelação provida." 
Mantendo o mesmo entendimento, dou provimento à apelação para reformar a sentença, 
em sucumbência, por tratar-se de beneficiários da assistência judiciária. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.619 - CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: EURÍDICE AUGUSTA PINTO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. AGAMENON FROTA LEITÃO (APTE.) E  

MARIA VILMA BARROS NOGUEIRA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdência social. Pensão. Economiário. Regime jurídico do ex-SASSE. Pedido de 
pensão da Lei nº 3.373/58. Cerceamento de prova. 
Se o instituidor da pensão era filiado obrigatório ao regime do ex-SASSE, não havia 
necessidade de inquirição de testemunhas para comprovar o regime previdenciário. 
Nulidade inexistente. 
A pensão da Lei nº 3.373/58 ampara exclusivamente as filhas dos funcionários públicos 
federais (Súm. 232 do ex-TFR). 
Sentença mantida. 
 
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, 26 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
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JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Eurídice Augusta Pinto promoveu, perante a 2ª 
Vara-CE, ação ordinária contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; visando ao 
recebimento de pensão provisória de que trata o art. 5º da Lei nº 3.373/58, na qualidade 
de beneficiária de seu genitor, ex-empregado da Caixa Econômica Federal. 
O MM. Juiz Federal Dr. Paulo de Tarso Vieira Ramos, julgou o pedido improcedente, ao 
fundamento de que a autora não comprovou que seu pai fosse filiado ao ex-IPASE nem 
que ela tenha sido declarada, perante o mesmo Instituto, como dependente econômica de 
seu pai. Considerou dispensável a prova testemunhal requerida - fls. 42. 
Inconformada, recorreu a autora, argúindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por 
ter havido cerceamento de defesa, vez que a prova testemunhal requerida não fora 
deferida pelo MM. Juiz a quo. 
No mérito, sustenta a impossibilidade da juntada de documentos referentes ao ex-IPASE, 
em face da sua extinção já contar muitos anos. 
Alega, finalmente, que seu direito está abrigado em jurisprudência pacífica do ex-TFR. 
Na resposta ao recurso, aduz o INSS que o pleito da recorrente não possui amparo legal, 
vez que o art. 32, letra d, do Decreto nº 43.193/58, que trata de benefícios dos segurados 
do ex-SASSE, não previa a concessão de pensão a filha solteira e maior de 21 anos. 
Por ser beneficiária da justiça gratuita, a autora foi dispensada do pagamento de custas. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O recurso pretende, em preliminar, a 
nulidade da sentença que indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela 
autora. 
Filio-me ao entender de que à parte não pode o juiz cercear o direito à produção de 
provas. Ao contrário, na dúvida, agirá com certa liberalidade, salvo quanto às inúteis ou 
protelatórias, que devem ser indeferidas motivadamente. 
A parte final da sentença, que ensejou o recurso, foi redigida nestes termos - fls. 42: 
"11. Não obstante Ihe tenha sido dado oportunidade, fls. 29, não logrou a autora provar 
documentalmente que seu genitor era filiado ao antigo IPASE e nem ao menos que ela 
tenha sido declarada, perante o mesmo Instituto, como dependente de seu pai. Os 
documentos junto às fls. 31/35; não têm valor jurídico, e a prova testemunhal reclamada, 
fls. 30, no caso, restaria inepta. 
12. Diante destas razões, outra alternativa não me resta que a de julgar improcedente a 
ação, como o faço.' 
A apelante arrolara testemunhas ao dar início à causa - fls. 05. Considerou-as a r. 
sentença não aptas a comprovar a filiação do pai da autora ao regime do ex-IPASE. 
Também entendo que seria inútil a oitiva de testemunhas. Aquela filiação só 
documentalmente poderia ser provada. Oportunidades foram concedidas. Até converter o 
julgamento em diligência determinou o MM. Juiz. 
É o que se lê da r. decisão - fls. 29: 
'Converto o feito em diligência e determino que a autora, em dez (10) dias, comprove 
documentalmente que seu genitor era filiado ao antigo IPASE e que ela foi declarada, 
perante o mesmo Instituto, como sua dependente." 
Sem o cumprimento da diligência, o pedido foi julgado improcedente. A pensão da Lei nº 
3.373/58 ampara com exclusividade as filhas de funcionários públicos (Súmula 232 do ex-
TFR). 
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A apelante não fizera prova de que seu pai era amparado pela legislação dos funcionários 
públicos federais. 
O contrário restou demonstrado nos autos. O instituidor da pensão falecera em agosto de 
1962 (Doc. de fls. 9). Era servidor da Caixa Econômica Federal - fls.11. Logo, filiado 
obrigatório ao regime do ex-SASSE, nos termos da Lei nº 3.140, de 21.05.57 (art. 2º). 
Nesse regime, as filhas maiores de 21 anos não tinham direito à pensão (Decreto nº 
43.912 de 19.06.58 - art. 32, letra d). 
Mantendo a sentença. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.751- CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 

E JOSÉ WALDEMAR DE ALCÂNTARA E SILVA - ESPÓLIO 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. JOSÉ SOBRAL FILHO E OUTROS E ISAC SOMBRA RODRIGUES E 

OUTRO 
 
EMENTA 

Administrativo e Processual Civil. Desapropriação. Correção monetária do preço da 
indenização. 
Aumento de verba honorária. Redução do valor da indenização em função de constatação 
no laudo de área desapropriada inferior à constante no decreto. Matéria não suscitada no 
curso da ação. 
- A correção monetária deve ser calculada a partir do laudo. Precedentes pretorianos que 
atendem à ordem constitucional vigente, determinante de uma indenização justa, que não 
poderia ser possível sem uma correção monetária plena. 
- Verificado o trabalho realizado pelo patrono dos expropriados, demonstrativo de zelo 
profissional, é de se conceder aumento da verba honorária de 5% para 8%. 
- Questões não suscitadas no curso do processo não podem ser apreciadas pelo juízo "ad 
quem", sob pena de supressão de instância, cabendo sua análise apenas por meio de 
uma nova ação. 
- Provido o apelo dos expropriados. 
- Apelo do INCRA improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 11.751- CE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento ao apelo dos expropriados e negar provimento ao apelo do INCRA, nos 
termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O Instituto Jurídico das terras Rurais - INTER - 
promoveu ação desapropriatória contra José Waldemar de Alcântara e Silva e cônjuge, 
identificados nos autos, com base no Decreto nº 95.752/88, que declarou de interesse 
social, para fins de desapropriação, o imóvel rural denominado 'Fazenda Capim Grosso', 
situado no Município de Caucaia, Estado do Ceará, para fins de reforma agrária. 
Convertido o depósito em pagamento do preço do imóvel, foi deferida a imissão de posse. 
Contestação dos expropriados às fls. 27/30. 
Laudo pericial às fls.132/150. 
Intimadas para falarem sobre o laudo, as partes não ofereceram qualquer manifestação. 
Sentenciando, ao final, o MM. Juiz a quo julgou justo o preço dos bens expropriados, num 
total de Cr$ 35.670.709,60 (trinta e cinco milhões, seiscentos e setenta mil, setecentos e 
nove cruzeiros e sessenta centavos), sendo Cr$ 25.316.149,60 (vinte e cinco milhões, 
trezentos e dezesseis mil, cento e quarenta e nove cruzeiros e sessenta centavos) pelo 
valor da terra nua e Cr$ 10.354.560,00 (dez milhões, trezentos e cinqüenta e quatro mil, 
quinhentos e sessenta cruzeiros) pelas benfeitorias, tudo acrescido de juros 
compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, juros moratórios de 6o% (seis por 
cento) ao ano, correção monetária, se o pagamento ocorrer após um ano do laudo, e 
honorários advocatícios à base de 5% (cinco por cento). 
Irresignados, o INCRA e os expropriados ofereceram recursos apelatórios (fls.195/197 e 
198/204, respectivamente). 
Contra-arrazoados os recursos, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por 
força de distribuição. 
Peço inclusão do feito na Pauta de Julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Trata-se de duas apelações, uma dos 
expropriados, outra do expropriante. 
Os expropriados apelam, aduzindo como razões a irresignação em relação à 
determinação da sentença que fixou a correção monetária somente se o pagamento 
ocorrer um ano após o laudo, bem como os honorários advocatícios na base de 5%. 
Quanto à questão da correção monetária, peço vênia ao ilustre Juiz a quo para divergir de 
seu entendimento respaldo-me na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo 
a qual: 
"... aplica-se aos processos de desapropriação a Lei nº 6.899/81, a partir de sua vigência. 
A correção monetária é calculada a partir do laudo e não após a dilação de um ano" (STF 
- Pleno, RE 106.788-8-SP, Rel. Min. Cordeiro Guerra, J. 6.3.86, não conheceram, v.u., 
DJU 2.5.86, p. 6.914, 1 Col., em.; in Theotonio Negrão Código de Processo Civil e 
Legislação Processual em Vigor", 19ª Edição, pág. 76). 
Na verdade, esta interpretação é a que mais se coaduna com o texto constitucional, que 
determina uma indenização justa, o que não seria possível sem a correção monetária 
plena. 
No que tange ao aumento da verba honorária, procede o pleito dos expropriados, após 
verificação do trabalho realizado por seu patrono e a demonstração de zelo profissional, 
pelo que são os honorários na base de 8%. 
Passo agora a examinar o recurso do INCRA, através do qual é pleiteada a redução da 
quantidade de Títulos da Dívida Agrária depositados, correspondentes à diferença entre a 
área de 822,9274 ha, constante do Decreto expropriatório, e a de 633,8450 ha, verificada 
pelo perito do Juízo, além da reforma da sentença, por entender extrapolante o valor da 
indenização do imóvel. 
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Inicialmente, é de se observar que tal redução pleiteada não foi questão suscitada no 
curso do processo, não podendo ser apreciada, sob pena de supressão de instância, 
cabendo sua análise somente por meio de nova ação. 
No que se refere ao valor da indenização, somente impugnado no recurso pelo INCRA, 
reporto-me à sentença de fls., na qual o douto Magistrado a quo justifica o acatamento do 
laudo pericial: 
'Embora conciso, exsurge do que se contém às fls.133 e ss., sem rebuços, ter sido 
seguida a metodologia adequada à realização das perícias judiciais, com observância 
fidedigna das normas técnicas que regulam esse tipo de trabalho (ver fls.136). 
É de relevo o fato de nem mesmo o INCRA, habituado a sempre oferecer ressalvas aos 
trabalhos dos peritos designados neste Juízo, ter optado por deixar transcorrer 'em 
branco' o prazo para impugnar o trabalho do Expert. 
Por tudo isso, razões não vislumbro que desrecomendem o acatamento das cifras 
expressas no laudo, como significativas da 'justa indenização' de que cuida o texto 
Magno." 
Diante do exposto, dou provimento ao recurso dos expropriados, negando provimento ao 
recurso do INCRA. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.817 - RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: LUIZ GONÇALVES PINHEIRO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ VASCONCELOS DA ROCHA E OUTROS (APTE.) E  

ZILMA SILVÉRIO LEITE DA FONSECA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Embargos de terceiro. Sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Penhora. Bem 
de sócio-gerente. 
Débito de contribuição de FGTS não recolhido. 
Incidência dos arts.135, III, do CTN, e 10 do Decreto nº 3.708/1919. 
Alegação de ausência de citação não Infirma certidão passada por funcionário do juízo. 
 
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, 12 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Luiz Gonçalves Pinheiro opôs embargos de terceiro 
à penhora realizada na execução movida pelo IAPAS, hoje INSS, contra Natal Sul Com. 
Ind. Ltda., alegando ser senhor e possuidor do direito de uso da linha telefônica nº 222-
2750. 
Sustentou que a linha telefônica penhorada é de sua propriedade particular e que sendo a 
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empresa executada uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, a 
responsabilidade dos sócios se limita ao capital. Dizendo não ser sócio-gerente da 
empresa, pediu a procedência dos embargos para desconsiderar a penhora. 
O MM. Juiz Federal julgou improcedentes os embargos, por reconhecer que o 
embargante era representante legal da executada e, tendo deixado de recolher o FGTS 
dos empregados, agiu presumidamente contra a lei. Sendo os bens da executada 
insuficientes para cobrir a execução, o sócio-gerente, nessa condição, responde com o 
seu patrimônio pelas dívidas da sociedade. 
Inconformado, recorre o embargante, renovando os termos da inicial, argumentando não 
ser sócio-gerente da executada e se nessa condição estivesse não caracterizaria infração 
à lei deixar de recolher tributos. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes 
os embargos. 
Sem resposta, o processo subiu a este Tribunal, sendo-me concluso por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O embargante, ora apelante, pretende 
livrar de constrição judicial o direito de uso de uma linha telefônica, de sua propriedade, 
realizada em execução fiscal promovida pelo INSS contra a empresa Natal Sul Com. Ind. 
Ltda. por débito resultante do não recolhimento do FGTS. ' 
Atese central de responsabilidade do sócio dirigente por débito de 
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, referente à contribuição do FGTS não 
recolhida, está pacificada. 
Incidem as normas previstas no art.135, III, do CTN, e no art.10 do Decreto nº 3.708/1919. 
Essa responsabilidade tributária, por substituição, deve resultar deter o sócio exercido 
função de gerência durante o período das contribuições não recolhidas, por importar em 
ato violador da lei. 
Proposta a execução fiscal contra a empresa, nada impede o prosseguir da ação em face 
do responsável tributário, ainda que da certidão de dívida ativa não conste o nome dele. 
Entretanto, da sua citação não se prescinde, sob pena de nulidade da penhora de seus 
bens. Sem processo válido não pode ser efetivada a penhora. 
O recorrente nega a posição que Ihe é atribuída. Diz não ter sido gerente da executada 
nem ter sido citado para a execução, mas não fez qualquer prova. 
Na ação incidental de embargos, o ônus da prova cabe ao embargante. 
Ora, fácil teria sido ao embargante comprovar, através de certidões, quais os dirigentes 
da executada, no período da dívida, e também que a citação que recebera (fls. 25)teria 
sido como representante da executada, e não como responsável. 
Com estes fundamentos, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.839 - RN 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: RICARDO GONÇALVES PINHEIRO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ VASCONCELOS DA ROCHA E OUTROS (APTE.) E  

ZILMA SILVÉRIO LEITE DA FONSECA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 
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Embargos de terceiro. Execução fiscal. Bem particular de sócio-gerente. 
- Sócio-gerente de sociedade por quotas de responsabilidade Iimitada é parte ilegítima 
para opor embargos de terceiro. 
- Pelas obrigações tributárias de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, 
responde o patrimônio de seu sócio-gerente, na eventualidade de inexistência de bens 
sociais que garantam a Iiquidação da mesma, em juízo. 
Precedentes do extinto TFR. 
Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 11.839 - RN, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Ricardo Gonçalves Pinheiro, na qualidade de 
proprietário de bem penhorado, opôs embargos de terceiro contra a penhora realizada na 
execução fiscal em que figuram, como exeqüente, o IAPAS e, como executada, Natal Sul 
Com. Ind. Ltda. 
Visam os embargos a exonerar da penhora o terminal telefônico de nº 231-2032. 
A pretensão do embargante, como expressa na inicial, funda-se em que o terminal 
telefônico é bem de sua propriedade particular, pelo que não está sujeito às obrigações 
tributárias de sociedade de responsabilidade limitada, ressalvada a hipótese de excesso 
de mandato ou atos contrários à lei. 
Ao final, o MM. Juiz a quo julgou improcedentes os embargos e condenou o embargante 
ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 
Inconformado, apela Ricardo Gonçalves Pinheiro, repisando atese inicial. 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de 
distribuição. 
Peço inclusão do feito na Pauta de Julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Inicialmente, cumpre esclarecer que o 
embargante, ora apelante, foi citado no processo de execução, na condição de sócio-
gerente, conforme anota nas suas alegações de fls. 25/28 e consta da certidão de fls. 23. 
Parece-me, pois, que o apelante não poderia assumir a condição de terceiro para 
desconstituir penhora de seus bens. 
Na AC nº 81.911-RS, o Ministro Torreão Braz registra que: 
"O sócio-gerente da sociedade por quotas é sujeito passivo da obrigação tributária, ex vi 
dos arts. 4º, inciso V, da Lei nº 6.830/80 e 135 do CTN, e pode ser citado e ter seus bens 
penhorados, sem necessidade da prévia verificação de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos. 
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Por conseguinte, é parte na execução fiscal, sem legitimidade para requerer Embargos de 
terceiro." 
Por outro lado, a jurisprudência iterativa do extinto TFR é no sentido de que responde 
pelas obrigações tributárias de sociedade por quotas de responsabilidade limitada o 
patrimônio particular de seu sócio-gerente, eventualmente constatada a insuficiência ou 
inexistência de bens sociais a penhorar (RTFR 133, pág, 214, AC 100.264-RS). 
Ora, consta dos autos e bem salienta o Juiz monocrático que o valor de garantia não era 
suficiente à satisfação do crédito, sendo que, só então, procedeu-se à penhora da linha 
telefônica. 
Ante o exposto, nego provimento ao apelo para manter a sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.840 - RN 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: ZULMIRA SILVEIRA 
Advogados: DRS. ILNA GURGEL ROSADO E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ MARIA GAMA DA CÂMARA E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Previdenciário e Constitucional. Arts. 58 e 59 do ADCT e art. 41, II da Lei nº 8.213/91. 
- Os benefícios previdenciários de prestação continua da, a partir de abril de 1989, 
deverão ter seus valores expressos em número de salários mínimos que tinham na data 
de sua concessão. 
- Esse critério deve vigorar até a implantação dos planos de custeio e benefícios, o que 
ocorrerá progressiva mente nos dezoito meses seguintes à aprovação das Leis nºs 8.212 
e 8.213, ambas de 24.07.91. 
- Precedentes desta 1ª Turma. 
- 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, 19 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Apela o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 
da r. sentença que julgou procedente a ação ajuizada por ZULMIRA SILVEIRA, 
determinando o reajuste de benefícios atrasados, nos termos da Súmula nº 260-TFR, bem 
como que esses correspondam ao valor de 1,23 (um vírgula vinte e três) salários 
mínimos, a partir de abril de 1989. 
Alega que descabe a vinculação ao salário mínimo em face da superveniência da Lei nº 
8.213/91, que determinou o reajuste dos benefícios em manutenção com base na 
variação integral do INPC. 
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Com contra-razões, a apelada pede a manutenção da sentença, invocando o art. 58 do 
ADCT e argumentando que o plano de custeio e benefícios ali referido ainda não foi 
implantado. 
Subiram os autos e foram-me distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A apelação volta-se contra a parte da 
sentença que determinou a aplicação do índice de 1,23 (um vírgula vinte e três) salários 
mínimos ao benefício, nos termos do art. 58 do ADCT, a partir de abril de 1989. 
O dispositivo constitucional em exame assim dispõe: 
Art. 58. Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência social na data 
da promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que seja 
restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, que tinham na 
data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação 
do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte. 
Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de acordo com este 
artigo serão devidas e pagas a partir do sétimo mês, a contar da promulgação da 
Constituição." 
Alega o autor que ainda não houve implantação do plano de custeio e benefícios. 
A meu ver, tem razão. O dispositivo precedente deve ser interpretado em harmonia com o 
que Ihe segue e respectivo parágrafo, nestes termos: 
"Art. 59. Os projetos de lei relativos à organização da seguridade social e aos planos de 
custeio e de benefício serão apresentados no prazo máximo de seis meses da 
promulgação da Constituição ao Congresso Nacional, que terá seis meses para apreciá-
los. 
Parágrafo único. Aprovados pelo Congresso Nacional, os planos serão implantados 
progressivamente nos dezoito meses seguintes." 
Segue-se daí que, enquanto não houver a completa implantação do plano de custeio e 
benefícios, o que deverá ocorrer nos dezoito meses seguintes à superveniência das Leis 
nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24.07.91, os benefícios deverão corresponder ao número de 
salários mínimos que tinham na data de sua concessão. 
Desse modo, as regras dos arts. 41, II, e 146 da Lei nº 8.213/91 devem ser aplicadas em 
harmonia com as normas do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sob pena 
de, fazendo-o de forma isolada e literal, entender-se existir uma antinomia entre os 
preceitos, que seria superada pela aplicação do critério hierárquico - lex superior derrogat 
inferiori. 
Prefiro, porém, entender que a Lei nº 8.213/91 é constitucional, subordinando-se apenas 
sua vigência, no particular, à implementação do plano de custeio e benefícios no prazo de 
dezoito meses, contados da vigência daquele diploma legal, como previsto no parágrafo 
único do art. 59 do ADCT. 
Esta Turma, em análise de caso idêntico, assim decidiu na AC 11.389/RN, relatada por 
mim: 
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. ARTS. 58 E 59 DO ADCT E ART. 41, II, DA 
LEI Nº 8.213/91. 
- Os benefícios previdenciários de prestação continuada, a partir de abril de 1989, 
deverão ter seus valores expressos em número de salários mínimos que tinham na data 
de sua concessão. 
- Esse critério deve vigorar até a implantação dos planos de custeio e benefícios, o que 
ocorrerá progressivamente nos dezoito meses seguintes à aprovação das Leis nºs 8.212 
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e 8.213, ambas de 24.07.91. 
- Apelação improvida. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.897 - CE 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: ZEQUE ROQUE E OUTROS 
Advogados: DRS. MARIA VILMA BARROS NOGUEIRA E OUTROS (APTE.) E  

ANA MARIA G. BASTOS DE ALENCAR E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Previdenciário e Processo Civil. Art. 202 da CF e 59 ADCT. R.M.I. Sentença 'ultra petita'. 
Súmula 260/TFR. Dicção. 
Ao determinar o reajustamento do benefício dos autores com aplicação do índice integral 
da política salarial, a sentença foi proferida "ultra petita", não devendo ser observada 
neste particular. 
- O cálculo do benefício previdenciário, nos termos do art. 202 da C.F., dependia de 
superveniência de diploma legal, devendo ser interpretado tal dispositivo em harmonia 
com o art. 59 do ADCT. 
- Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria 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, 26 
de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A r. sentença condenou o INSS a retificar a RMI dos 
benefícios dos autores, a partir de outubro de 1988, para os que se aposentaram antes da 
Constituição Federal em vigor e a partir da data da concessão do benefício para os casos 
em que este foi implantado na sua vigência, com base na média dos últimos trinta e seis 
salários de contribuição, corrigidos mês a mês; a reajustar os benefícios, nos termos da 
Súmula nº 260-TFR, pagamento das diferenças apuradas, excluídas as parcelas atingidas 
pela prescrição; correção monetária, ressarcimento das custas e honorários advocatícios. 
Irresignada, apela a autarquia ré. Em suma diz que a norma constitucional não é auto-
aplicável; que incide sobre as situações anteriores o art. 58 do ADCT e, quanto aos 
benefícios posteriormente concedidos, os arts. 144 e 145 da Lei nº 8.213, de 24.07.91; 
que a r. sentença merece reparo ao deferir o que não foi pedido na inicial. 
Com as contra-razões, subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Os autores formularam os seguintes 
pedidos na inicial, no tópico específico: 
"... que o salário-de-benefício seja corrigido desde a sua base de cálculo, através da 
correção monetária dos doze últimos salários-de-contribuição, sem a aplicação de 
qualquer fator de redução 
. que, tendo em vista o princípio constitucional contido no art. 5º, seja tomado como 
parâmetro para o cálculo concedido quando do advento da Lei Orgânica da Previdência 
Social - Lei nº 3.807, de 26.08.60, caso entenda Vossa Excelência não ser auto-aplicável 
o dispositivo constitucional previsto no art. 202 da Constituição Federal. 
. que o INSS seja condenado a ressarcir as custas processuais e a pagar os juros 
moratórios, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do montante a ser apurado em liquidação da sentença. 
. que a correção monetária seja aplicada de acordo com o previsto na Súmula 71 do TFR 
até o ajuizamento da ação e, a partir daí, pelos critérios da Lei nº 6.899/81." 
(fls. 06/07) 
Sobre tais pedidos, assim decidiu a r. sentença: 
"Isto posto, tudo bem visto e examinado, julgo procedente(s) o(s) pedido(s) e, de 
conseqüência, condeno o de mandado: (a) a retificar a renda mensal inicial do(s) 
benefício(s) do(a)(s) Autor(es), a partir de outubro/88, para os que se aposentaram antes 
da promulgação da Nova Carta e, a partir da data da concessão do benefício, para os 
casos em que o benefício foi implantado após a vigência do atual texto Magno, 
calculando-se a "Renda Mensal Inicial-RMI', com base na média dos últimos trinta e seis 
(36) salários de contribuição, corrigidos mês a mês; (b) a reajustar o(s) benefício(s), a 
contar do primeiro reajuste, aplicando-se o índice integral (sem a utilização de qual quer 
"fator de reajuste") da política salarial, de acordo com o salário-mínimo vigente na data do 
reajustamento; (c) a pagar-Ihe(s) as diferenças apuradas, uma vez cumpridas as 
determinações constantes dos itens precedentes e excluídas as parcelas abrangidas pela 
prescrição anterior mente aludida, com acréscimos de juros de mora de 6% (seis por 
cento) ao ano, contados da citação válida e incidentes sobre o "principal" monetariamente 
corrigido, e estabelecendo-se ser(em) devida(o)(s); (d) a correção monetária, nos termos 
da Súmula 71, até a propositura da ação e, daí por diante, segundo os critérios previstos 
na Lei nº 6.899, de 1981; (e) o ressarcimento das custas antecipadas, com a devida 
atualização monetária; (f) honorários de sucumbência: 10% (dez por cento) sobre o 
montante das prestações vencidas, mais doze das vincendas (C.P.C., § 5º, do art. 20)." 
(fls. 63) 
Trata-se inequivocamente de sentença ultra petita, no que diz respeito ao item b, quanto 
ao reajustamento segundo o enunciado já prestigiado pela Súmula nº 260-TFR. Os 
"fatores de redução" abordados na inicial estão no próprio critério de cálculo da RMI. 
Quanto ao mais, firmou-se nesta Turma o entendimento de que a regra do art. 202 da 
Constituição Federal deve ser interpretada em harmonia com o art. 59 do ADCT. 
Desse modo, a expressão 'nos termos da lei' não se referia à lei então vigente, mas à que 
viria a ser editada, atual Lei nº 8.213, de 24.07.91. 
Nesse sentido, já decidiu na AC nº 10.594-PE, Rel. o Exmo. Sr. Juiz RIDALVO COSTA: 
"EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO. ART. 202 DA CF. 
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE ANTES DAS LEIS 8.212 E 8.213. 
Direito superveniente não objeto da controvérsia. 
Manutenção da sentença, com ressalva do direito do autor pleitear os benefícios dos 
novos planos previdenciários." 
Reconheço que na AMS nº 2.797, Relator o Exmo. Sr. Juiz Geraldo Apoliano, em que se 
discutia a imediata aplicação do § 1 º do art. 202 ora referido, acompanhei o voto de S. 
Exa. nesse sentido. Tratava-se, porém, de matéria diferente, em que a concessão do 
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benefício dependia exclusivamente de aplicação de regra aritmética. Naquela 
oportunidade, entretanto, ressalvei não se tratar da hipótese que ora se cuida. 
A meu ver, também aqui descabe a invocação do art. 462 para examinar-se a 
possibilidade de se atender ao pedido à luz da Lei nº 8.213/91. A sentença foi proferida 
após sua publicação e não há qualquer controvérsia nesse sentido. 
Isto posto, dou provimento à apelação para reformar a sentença, com inversão da 
sucumbência. 
É assim que voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0159 - AL 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelantes: CÍCERO BEZERRA DE FRANÇA E CLEONICE SÔNIA SARMENTO DE 

ALMEIDA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. ARMANDO GONÇALVES PORTELA DE MORAIS E CÍCERO 

ALBUQUERQUE DE AMORIM (APTES.) 
 
EMENTA 

Penal. Estelionato. Obtenção de vantagem pelos réus, funcionários da Previdência, em 
seu próprio favor e de outrem, mediante prejuízo causado ao erário e através de meio 
fraudulento, abusando da confiança dos segurados e dos dirigentes da autarquia 
previdenciária e das instituições bancárias. Prova inequívoca, que autoriza a condenação. 
Redução da pena de forma a propiciar aos condenados o benefício do "sursis", ante a 
intensidade delitiva e a Intenção de reabilitar-se. Provimento parcial do apelo. 
 
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 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. 
Custas, na forma da lei. 
Recife, 07 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente, em exercício 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O Ministério Público Federal ofereceu denúncia 
contra Cleonice Sônia Sarmento de Almeida e Cícero Bezerra de França pela prática do 
crime previsto no art.171 c/c o art. 25, do Código Penal e, ainda, com o acréscimo 
previsto no parágrafo 3º do citado artigo 171, do mesmo Estatuto Penal. 
Narra a denúncia que a primeira denunciada, Cleonice Sônia Sarmento de Almeida, 
utilizando-se de autorização de pagamento a procurador falsificada, conseguiu receber, 
junto ao Banco Bradesco, na cidade de Maceió, quatro (4) parcelas de benefício em nome 
de João Batista Momberg, tendo recebido, ainda, durante cerca de um (1 ) ano, no Banco 
Itaú da mesma cidade, benefício previdenciário em nome de Manoel Ferreira Santana. 
Os carnês de benefícios, bem assim as autorizações de pagamento a procurador 
falsificadas, eram fornecidos pelo segundo denunciado, Cícero Bezerra de França, que 
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trabalhava no setor do INPS e manipulava os carnês de pagamento de benefícios. 
Consta, ainda, da peça acusatória, que, na residência do mencionado denunciado, foram 
apreendidos um carnê de pagamento de benefício em nome de João Batista Momberg e 
uma autorização de pagamento a procurador em nome da primeira denunciada. 
Aponta, ainda, a denúncia que o prejuízo sofrido pela Previdência Social foi da ordem de 
Cr$ 1.966.181,00 (hum milhão, novecentos e sessenta e seis mil e cento e oitenta e um 
cruzeiros), moeda da época. 
O representante do Ministério Público Federal aditou a denúncia em relação a Cícero 
Bezerra de França e denunciou de Raimundo Nonato dos Santos, José Casado de Melo e 
Valdeci Emídio dos Santos, este último conhecido por Neném. É que o denunciado Cícero 
Bezerra de França, fazendo-se passar pelo segurado José Costa Souza, retirou, com a 
ajuda do funcionário do Banco do Estado do Rio de Janeiro, Raimundo Nonato dos 
Santos, carnê de abono de permanência em serviço no nome daquele segurado, já 
aposentado, e que já deveria ter sido cancelado. A mencionada transação contou com a 
participação do denunciado José Casado de Melo, o qual, de posse do carnê, recebeu, 
junto ao BANERJ, a quantia correspondente à competência de junho de 1981. Por sua 
vez, o denunciado Valdeci Emídio dos Santos, também tentou receber, junto ao Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais, a competência relativa ao mês de agosto de 1981 do 
benefício do segurado Renon Maia Cavalcante, que deveria ter sido cancelado. 
O MM. Juiz a quo julgou procedente a denúncia em relação a Cleonice Sônia Sarmento 
de Almeida e a Cícero Bezerra de França, e improcedente a acusação quanto aos 
denunciados Raimundo Nonato dos Sarnos, José Casado de Melo e Valdeci Emídio dos 
Santos em sentença que guardou a seguinte ementa: 
'Estelionato. Fraude contra a Previdência Social. Pena de 2 anos e 1 mês, em face da 
continuidade delitiva e intensidade dolosa. 
Prova exaustiva de que os réus, dolosamente, causaram prejuízo ao erário previdenciário, 
utilizando-se da condição de servidor do órgão e abusando da confiança dos segurados e 
dos dirigentes da autarquia e das instituições bancárias. 
Obtenção de vantagem indevida para si e para outrem mediante prejuízo alheio e com 
emprego de meio fraudulento. 
Não concessão do direito de apelação em liberdade, por ausência de prova atual de 
serem possuidores de bons antecedentes. 
Absolvição de co-denunciados por inexistência de prova certa, determinada, de que 
praticaram a infração aponta da na denúncia." (fls. 801 ). 
O réu Cícero Bezerra de França apelou objetivando a reforma da sentença, inclusive na 
parte em que deixou de aplicar a suspensão condicional da pena, desde que era o 
recorrente primário, de bons antecedentes e recém-formado em Direito, estando inscrito 
na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Alagoas. 
Foram oferecidas contra-razões. 
A ré Cleonice Sônia Sarmento de Almeida, tendo vista dos autos para oferecer suas 
razões, nos termos do art. 600, § 4e, do Código de Processo Penal, deixou decorrer o 
prazo in albis. 
O Ministério Público Federal ofereceu parecer, manifestando-se pela reforma parcial da 
sentença a fim de que fosse reduzida a pena, com a concessão de sursis, ao réu Cícero 
Bezerra de França. 
À revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O eminente Juiz José Delgado, em 
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substituição legal na Seção Judiciária de Alagoas, julgou procedente a denúncia com 
relação aos denunciados Cleonice Sarmento de Almeida e Cícero Bezerra de França, 
como incursos nas penas do artigo 171 do Código Penal Brasileiro. 
Por outro lado, julgou improcedente a mesma denúncia no que se refere aos denunciados 
Raimundo Nonato dos Santos, José Casado de Melo e Valdeci Emídio dos Santos. 
O MM. Juiz prolator da sentença ora recorrida analisou, com a sua costumeira 
proficiência, toda a prova que foi trazida aos autos. 
Assim, quanto à participação dos acusados Raimundo Nonato dos Santos e José Casado 
de Melo, nos fatos descritos na peça acusatória, argumentou: 
"Os atos praticados pelos acusados referidos foram sem o vício da dolosidade. Raimundo 
Nonato dos Santos não ajudou, na qualidade de servidor do Banco pagador, Cícero 
França, que passava por José Costa, a receber o carnet de pagamento. A sua atividade 
foi, unicamente, de atender ao cliente que se apresentava, e que fez sem qualquer 
infração às normas estabelecidas pela sua entidade empregadora. Do mesmo modo, não 
houve ilicitude praticada por José Casado de Melo. Este, de posse do carnê, recebeu a 
importância de um dos caixas. Não transacionou, contudo, com os denunciados Cícero e 
Raimundo as demais competências, isto é, os pagamentos vincendos, por haver 
devolvido ao gerente do Banco o carnê do benefício, quando tomou conhecimento de que 
o mesmo estava irregular." (fls. 805). 
No que se refere à participação do denunciado Valdeci Emídio dos Santos, assim se 
pronunciou o eminente Juiz sentenciante: 
'Não considero haver contra Valdeci Emídio dos Santos qualquer prova com capacidade 
de formar um pronuncia mento condenatório. Nem indícios válidos o Ministério Público 
conseguiu pôr nos autos, indícios que, após análise comparativa com outras provas, 
poderiam levar a uma condenação.' (fls. 810). 
Na verdade, razão assiste ao prolator da sentença sub examine desde que não ficou 
comprovado que os mencionados réus tenham agido com intenção dolosa. 
O próprio dominus litis não encontrou, na oportunidade da apresentação das suas 
alegações finais, culpabilidade por parte dos denunciados Raimundo Nonato dos Santos e 
José Casado de Melo, embora quanto ao denunciado Valdeci Emídio dos Santos, 
insistisse na sua condenação. 
O douto Juiz sentenciante, ainda apreciando a prova produzida, reconheceu a 
culpabilidade dos réus Cleonice Sônia Sarmento de Almeida e Cícero Bezerra de França, 
apontando todo o iter criminis percorrido pelos réus. 
Destaco, pois, da peça decisória as seguintes passagens que bem demonstram a ação 
criminosa dos réus: 
'14. Cleonice Sônia Sarmento de Almeida foi presa em flagrante, quando, na agência do 
Banco Itaú, procurava receber o pagamento do carnet com autorização falsifica da. No 
curso da instrução, ficou bem caracterizado que a mesma recebeu dois carnês, durante 
um ano, um no banco Bradesco, outro no Banco Itaú, sem que tais ordens de pagamento 
fossem regulares. A própria acusada, em juízo, confirmou, por ocasião do seu 
interrogatório, a versão de que recebeu, irregularmente, duas parcelas do carnê junto ao 
BRADESCO e doze perante o Banco Itaú. Esclareceu, ainda, que tudo era preparado por 
um funcionário chamado de França, de quem recebia os documentos mencionados. 
15. A fraude da qual participara a acusada Cleonice era praticada de modo simples. O co-
réu Cícero Bezerra de França, aproveitando-se das facilidades decorrentes da sua 
situação como funcionário do INPS, entregava carnês falsificados com autorização de 
pagamento a Cleonice Sônia Sarmento, e esta, em face dos poderes recebidos, punha 
mãos nas quantias que Ihe eram pagas e dividia com aquele. 
16. Cícero Bezerra de França, conforme demonstram as diligências postas nos autos, era 
o mentor intelectual do plano e o intermediário para a consumação da fraude, por 
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conhecer toda a sistemática interna dos documentos relativos aos pagamentos de 
benefícios. Consideração maior deve ter o fato de, por ocasião de sua prisão, terem sido 
apreendidos em seu poder os carnês que estão relaciona dos no termo de fls. 29/30, para 
os quais não apresentou nenhuma justificação de se encontrarem em sua residência. 
Pesa, profundamente, contra o acusado, também o fato específico de, em sua residência, 
haver sido localiza do um carnê de pagamento de benefício urbano do segurado João 
Batista Momberg, bem como de uma autorização para pagamento a procurador em nome 
de Cleonice Sônia Sarmento de Almeida. 
17. Não se pode desconsiderar, também, que o acusado Cícero Bezerra de França não 
conseguiu destruir a prova consolidada nos autos de que era a pessoa que entregava os 
carnês e as autorizações de pagamento a procura dor, para recebimento nos bancos 
pagadores dos benefícios previdenciários." (fls. 805 a 806). 
A eminente Procuradora da República, Drª Áurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre, 
oficiando em segundo grau, emitiu parecer onde pede que seja dado provimento aos 
recursos dos réus para reduzir a penalidade imposta, objetivando propiciar a concessão 
do sursis. 
Com efeito, dessume-se dos autos que os apenados Cleonice Sônia Sarmento de 
Almeida e Cícero Bezerra de França não demonstraram maior intensidade delitiva, sendo 
de destacar que a ré Cleonice Almeida, ao tomar conhecimento da sentença 
condenatória, apressou-se em se apresentar ao Departamento de Polícia Federal para 
cumprir a sentença condenatória. Quanto ao réu Cícero Bezerra de França, tem este 
demonstrado intenção de se reabilitar, observando-se que mesmo após a instauração da 
ação penal concluiu o Curso de Direito, estando inscrito na Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seção Alagoas. 
Ante o exposto, dou provimento, em parte, à apelação, para reduzir a pena imposta aos 
réus a dois (2) anos de reclusão, concedendo, desta forma, a suspensão condicional da 
pena pelo período de dois (2) anos, conferindo ao Juiz da Execução a incumbência de 
estabelecer as condições do benefício (parágrafo 2º do artigo 159 da Lei nº 7.210, de 
11.07.84). 
É, pois, como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0289 - PE 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: JOSÉ DA LUZ CORREIA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogada: DRA. HILMA CHRISTINO DE FARIAS (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal e Processual Penal. Estelionato. Exacerbação da pena. Prescrição retroativa. 
- A condenação está bem fundamentada porque de acordo com a prova dos autos, mas a 
fixação da pena restou exacerbada por não haver prova de reincidência. 
- Reduzida a pena na segunda instância, serve esta de base para a prescrição retroativa. 
-tendo sido reduzido o prazo, a ponto de ser alcançado pela prescrição retroativa, é de se 
declarar extinta a punibilidade, nos termos do art.109, V e 110 §§ 1º e 2º do CP. 
- Apelação provida em parte. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
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Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação para reduzir a pena a um ano de reclusão e declarar extinta a 
punibilidade pela prescrição retro ativa, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de apelação criminal interposta por José 
da Luz Correia da sentença que, acolhendo a exordial, condenou-o nas penas do art.171 
do Código Penal Brasileiro. 
O réu-apelante, em data de 02 de junho de 1982, nesta cidade do 
Recife, mediante a falsificação de certidão de casamento e procuração, sacou na Agência 
do Banco Nacional do Norte as quotas do PIS pertencentes a José Luiz Filho, cometendo, 
assim, o ilícito irrogado no art. 171 do nosso Estatuto Penal, porquanto induziu em erro o 
funcionário do estabelecimento bancário. 
O ínclito julgador entendeu efetivamente configuradas a autoria e materialidade do delito, 
condenando, deste modo, o apelante à pena de 3 (três) anos de reclusão, que tornou 
definitiva em face da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, e de causas 
especiais de aumento ou de diminuição de pena. 
Razões do apelo às fls.194/195, pedem seja o apelante absolvido, ou, em assim não 
sendo, seja-Ihe aplicada uma pena mais branda. 
Contra-razões às fls.199, pela manutenção da sentença. 
A Procuradoria Regional Federal, em parecer expedindo às fls. 203/204, opina "pelo 
provimento parcial do apelo para ser declarada a extinção da punibilidade do apelante`, 
ao argumento de que: 
"Com efeito, o fato delituoso narrado na denúncia ocorreu em junho de 1982. A denúncia 
foi recebida em 26.10.1989. A pena concretizada foi de três anos de reclusão, que 
corresponde ao prazo prescricional de oito anos (CPB, art. 109, IV). Dito prazo começou a 
fluir da data de ocorrência do fato delituoso, porque a sentença transitou em julgado para 
a acusação (v. fls.189)." 
Subiram os autos a este Egrégio Tribunal e a mim couberam, por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Entendo que não procede a preliminar 
de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, com base na pena concretizada na 
sentença. 
Conforme menciona o parecer do MPF, o prazo prescricional correspondente à referida 
pena concretizada é de 8 (oito) anos. 
É certo que tal prazo começou a correr desde a data do fato delituoso (junho de 1982). 
O seu curso, no entanto, foi interrompido pelo recebimento da denúncia em outubro de 
1988. 
A sentença condenatória foi proferida em 2 de outubro de 1989. 
Assim, não decorreu o prazo prescricional de 8 anos, quer entre a data do fato e o 
recebimento da denúncia, quer entre a data do recebimento e a da sentença. 
Não acolho a preliminar nos termos em que foi colocada no parecer do MPF. 
Passo ao exame da apelação. 
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Concordo com o MPF, quando afirma que a sentença condenatória está em perfeita 
consonância com a prova colhida nos autos. 
A materialidade do delito está devidamente confirmada, pois há prova de que foi realizado 
o saque da quantia de Cr$ 75.858,00 através de uma procuração e de uma certidão de 
casamento falsas. 
A perícia grafotécnica comprovou que, na verdade, o aludido saque foi realizado pelo 
acusado. 
A condenação está bem fundamentada. 
Entendo, no entanto, que a fixação da pena foi exacerbada. 
A folha de antecedentes revela que o acusado esteve envolvido em outro fato delituoso, 
também por infração aos artigos 171 e 298 do CPB. 
Não há, no entanto, nenhuma prova de que o acusado seja reincidente. 
Assim, reduzo a pena para dois anos de reclusão. 
A pena reduzida em segunda instância serve de base para a prescrição retroativa. 
Assim, o prazo prescricional, no presente caso, passa a ser o de 4 anos. 
Tal prazo decorreu entre a data do fato (junho de 1982) e o recebimento da denúncia 
(outubro de 1988). 
Em face do exposto, dou provimento à apelação para fixar a pena em um ano de reclusão 
e declaro extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, com fundamento nos artigos 
109, V, e 110, parágrafos 1 º e 2º, do Código Penal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0381- AL 

Relator: O SR. JUIZ LUNA FREIRE 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: CÍCERO DOS SANTOS TONEO 
Advogado: DR. JOSÉ PRESADO DOS SANTOS (APDO.) 
 
EMENTA 

Apelação Criminal -razões intempestivas Conhecimento do Recurso apenso como pedido 
de reforma. 
Provas - Meras deduções indiciárias, sem substância probatória Isenta e oportuna, não 
revestem ânimo suficiente a prefigurar a certeza da autoria. 
Absolvição - Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, dar 
provimento parcial à preliminar argüida pelo Relator e, no mérito, por unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 28 de fevereiro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ LUNA FREIRE - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LUNA FREIRE: O Ministério Público Federal interpôs apelação contra 
sentença que absolveu Cícero dos Santos Toneo, denunciado pela prática do delito 
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tipificado no art.155, § 1º, c/c § 4º, I, II e IV do Código Penal. 
Consta da denúncia que: 
'Na noite de onze (11) para doze (12) de abril de 1988, por volta das 03:00 horas da 
madrugada, o denunciado, com a ajuda do menor José Jean de Araújo, penetrou na 
Agência da Empresa Brasileira de Correios e telégrafos da Cidade de Novo Lino, neste 
Estado, na época situada na Av. Floriano Peixoto, s/n, na referida cidade, através do 
telhado, quebrando ripas e caibros do mesmo, abrindo em seguida o cofre da referida 
Agência da ECT, sem arrombamento, pois o denunciado, na qualidade de ex funcionário 
da ECT naquela agência, conhecia o segredo do cofre e sabia que o mesmo não estava 
fechado achava, que o próprio denunciado alegara, quando ainda era funcionário da ECT, 
ter perdido, e daí subtraiu a importância de Cz$ 7.100,00 (sete mil e cem cruzados), em 
valores da época. 
O mencionado valor encontrava-se dentro de uma gaveta do cofre, em cédulas e moedas 
em formato de cartucho, tendo o denunciado informado a seu comparsa que, acaso a 
gaveta estivesse fechada, ele possuía uma chave, o que não foi necessário. 
A conduta do denunciado caracteriza o crime de furto, punido pelo art.155 do Código 
Penal Brasileiro, qualifica do pelas circunstâncias previstas em seu § 4º, incisos I, II e IV, 
pois contou, na prática do delito, com a participação do menor já mencionado, a cujo 
respeito serão pedidas as providências cabíveis ao respectivo Juiz de Menores da 
Comarca onde reside, incidindo ainda a causa de aumento de pena prevista no § 1º do 
mesmo art.155, CPB." 
Citado por edital (fls. 88/88v.), o acusado não compareceu ao interrogatório. Nomeado 
defensor (fls. 90), que apresentou defesa prévia (fls. 93). 
Apresentadas as alegações finais, foi proferida sentença absolutória do acusado, por 
insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, IV, do CPP. 
Apelou o MPF, alegando que há elementos suficientes à condenação, como demonstrou 
a prova testemunhal e o próprio comportamento do acusado que, após o depoimento à 
autoridade policial, desapareceu, não sendo mais encontrado pela Polícia, nem também 
pela Justiça. 
Segundo o MPF, o acusado teria outros motivos para o delito, como se conclui pelo 
depoimento das testemunhas (fls. 120), quer seja, prejudicar o funcionário que o 
substituiu quando de sua demissão da ECT (apesar deste não ter nada a ver com os 
motivos que levaram aquela empresa a despedi-lo), além da intenção de recuperar um 
cheque por ele emitido em favor da ECT, para pagamento de prejuízos que Ihe causara, 
fato esse declarado pelo menor (fls. 120v) e implicitamente admitido pelo réu em seu 
depoimento à autoridade policial. 
Ao final, considerando que a única testemunha que poderia confirmar o álibi do acusado 
não o fez, nem ao menos de forma indireta (fls. 123v.), e que bons antecedentes não 
ensejam motivo suficiente para absolvição, pugna pelo provimento do apelo para reformar 
a r. sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LUNA FREIRE (Relator): Colhe-se carimbo de remessa (fls. 160v) de 
24.09.90, com recebimento pela P.R. em 25.09.90 (fls.161 ). 
"A seguir, 'devolução' em 01.10.90, com petição de recurso. Juntada 02.10.90. Despacho 
02.10.90, recebendo a apelação. 
Remessa à P.R. em 08.10.90, para oferecimento de razões. 
Recebimento na P.R. em 10.10.90. 
Remessa à Justiça Federal em 31.10.90. Recebimento somente em 05.11.90 (fls.163). 
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Entretanto, os autos foram remetidos sem as razões do recurso. 
Inexplicavelmente, retornaram mais uma vez à Procuradoria da República em 13.11.90, 
sendo devolvidos à Justiça Federal em 11.12.90, agora com as razões do recurso 
interposto. 
Ora, interposta pelo MPF a apelação em 01.10.90, e sendo-Ihe remetidos os autos em 
02.10.90, mesmo se contado o prazo de OS dias do recebimento na P.R. (10.10.90), na 
realidade as razões somente foram apresentadas em 11.12.90, dois meses depois. 
As razões do recurso, portanto, fora do prazo e uma certa contradição no processamento 
do expediente entre a Seção e a Procuradoria da República. 
Não apresentadas no prazo legal as razões do inconformismo, reputo-as inexistentes. 
Sem os fundamentos do recurso, não se pode conhecê-lo. 
Isto posto, em preliminar, voto pelo não conhecimento do apelo. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ LUNA FREIRE (Relator): A sentença do MM. Juiz Federal Dr. Francisco 
Wildo Lacerda Dantas está assim fundamentada: 
"II - Fundamentos da decisão: 
1. Desprocede a denúncia. 
2. Toda a acusação se centra no depoimento do menor José Jean de Araújo, que fora 
ouvido, assim, na polícia (cf. fls. 50/52), como em juízo (fls.120v), e que afirma ter 
contactado com o réu para auxiliá-lo no arrombamento da Agência dos Correios, em Novo 
Lino, tendo afirmado que: 
" .. não chegou a retirar nenhum cheque..." 
(cf. depoimento prestado perante a autoridade policial, fls. 45) 
"... quando o cofre se abriu, o depoente retirou uma quantia em dinheiro e procurou para 
ver se achava um cheque (que encontrou), digo, que não encontrou nenhum cheque, 
então fechou a porta do cofre e ainda procurou pelas gavetas se encontrava um cheque 
emitido pelo Cícero, mas não o encontrou..." 
(cf. depoimento prestado perante o Magistrado, em Novo Lino, fls.120v). 
3. Já o testemunho prestado por uma das pessoas arrola das pela acusação, exatamente 
o chefe da Agência Postal arrombada, em Novo Lino, perante a autoridade policial, e 
confirmado em Juízo, após a leitura que Ihe fora feita pelo Magistrado (fls.104), que: 
"... foi observado que o cofre estava com a porta encosta da e nele ausentes Cz$ 7.196, 
16 em espécie, sendo certo que o único cheque que lá existia permaneceu no local; que 
referido cheque fora firmado por Toneo em favor da ECT..." (cf. depoimento prestado 
perante a autoridade policial, fls.16). 
4. No mais, todas as testemunhas são unânimes em afirmar que não havia nada que 
desabonasse a conduta do réu no meio social em que vivia, tendo mesmo uma delas, 
também arrolada pela acusação, afirmado que: 
"... o roubo dos Correios causou surpresa ao depoente, quando veio a saber que o Cícero 
estava envolvido no fato; que, no ano de 1988, o acusado foi candidato a vereador nesta 
cidade, mas que não chegou a ser eleito; que, mesmo depois deter sido acusado do furto 
dos Correios, o réu permaneceu nesta cidade, sendo que depois das eleições de 1988, 
ele saiu da cidade, não mais retornando..." 
(cf. depoimento de Euclides Buarque de Lima, fls.119v) 
5. Em nenhum momento, porém, o acusado afirmou que houvesse participado da 
empreitada criminosa, tendo levantado um álibi a respeito da acusação que contra si 
pesa, de que se encontrava, no dia do delito, na cidade de roteiro, e que teria dormido na 
noite do ocorrido na casa da mãe da cunhada (cf. fls.12v), não tendo o douto 
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representante do MPF sequer se empenhado em destruir o álibi. 
6. Pelo contrário, ouvida a cunhada do acusado, disse ela que: 
" .. estranha a participação do acusado nesse caso, pois sempre teve um bom 
comportamento e não acredita ter sido ele o autor do furto..." 
(cf. depoimento de Maria do Socorro Batista Toneo, fls. 143v). 
7. Todos os demais depoimentos mencionam que as testemunhas ouvidas souberam 
haver o convencimento na cidade de que o acusado praticara o crime, mas creio não ser 
suficiente, por constituir-se de meros indícios, que não encontram respaldo em prova 
substancial, de forma a amparar, induvidosamente, a condenação. 
8. Não se perca de vista que o princípio maior vigente no Processo Penal é o de que o réu 
é inocente, até que se prove o contrário, cabalmente, de modo a espancar a mais mínima 
dúvida da sua inocência. 
9. Não há essa prova nos autos. 
10. Há, sem dúvida, indícios, a partir do convencimento da população do local, de que o 
réu praticara o delito. 
11. Mas, não se compreende que uma pessoa que gozava dessa fama deter praticado um 
furto numa cidade do interior houvesse sido aceito como candidato a vereador. 
12. De outro lado, há a invocação do álibi por parte do réu, não destruída pelo dominus 
litis, impondo-se a absolvição, por absoluta falta de provas. 
III - Conclusão: 
13. Tudo bem examinado e considerando o que mais dos autos consta, julgo 
improcedente a denúncia e absolvo o réu da acusação que Ihe fora feita de haver 
praticado o delito do art. 155, § 1 º c/c § 4º, I, II e IV do C. Penal, e o faço com 
fundamento no art. 386, IV do CPP. 
14. Publicada em mãos do Sr. Diretor de Secretaria, registre-se e intimem-se. 
Maceió, 20 de setembro de 1990. 
FRANCISCO WILDO LACERDA DANTAS 
Juiz Federal" (fls.156/158) 
Os fatos, na atual persecução, buscam o deslinde probatório a partir das declarações 
oferecidas pelo menor José Jean de Araújo, que, inclusive, teria participado da atividade 
descrita na denúncia. 
Colhe-se, por sua vez, que o referido menor revela astúcia, e seria dado à atividade de 
jogo. É, pois, esperto e ambicioso. O seu perfil psicológico, revelador de urdiduras e 
palras. 
O réu não foi interrogado. Não se produziu, em adendo, consistência probatória. 
Meras deduções indiciárias, sem substância probatória isenta e oportuna, não revestem 
ânimo suficiente a prefigurar a certeza da autoria. 
Há, em argumentação plausível, interesse do menor, em jogo psicológico. Ele próprio fora 
visto, no jogo, com dinheiro da indigitada subtração. 
Nada mais razoável que repassar o ônus da trama, ou partilhá-lo. Porém, o seu caráter, a 
deduzir do seu comportamento, não reforça a certeza da autoria e da materialidade. 
Por tais considerações, mantenho a sentença pelos seus jurídicos fundamentos. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0402 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: JORGE ARRUDA GAYÃO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. URBANO VITALINO DE MELO FILHO E OUTROS (APTE.) 
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EMENTA 

Penal. Apropriação indébita e falsificação de papéis públicos. Feijão destinado ao 
programa do INAN, entregue a depósito do réu, e apreensão, junto ao mesmo, de selos 
do IPI falsificados. 
1. Restando provado nos autos ter o réu se apropriado, com "animus rem sibis abendi", 
de feijão do INAN destinado a assistência à infância e à maternidade e, igualmente 
restando provado ter o réu tentado usar selos falsos apreendidos junto ao mesmo, impõe-
se sua condenação nas penas dos arts.168 e 193, I, c/c art.14, tudo do CPB. 
2. Cuidando a espécie de réu primário, embora registre a sentença seus péssimos 
antecedentes, e não sendo circunstanciado o crime, modifica-se a sentença para se 
reduzirem as penas que Ihe foram aplicadas ao mínimo cominado, no caso de 02 (dois) 
para 01 (um) ano de reclusão, quanto ao crime de apropriação indébita, e de 03 (três) 
para 02 (dois) anos de reclusão, quanto ao crime de falsificação de papéis públicos 
(precedentes). 
3. Apelação parcialmente 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 maioria de 
votos, dar parcial provimento à apelação para condenar o réu à pena mínima do crime de 
falsidade, reduzindo de 2/3 (dois terços), fixando a mesma em 8 (oito) meses, e à pena 
mínima do crime de apropriação indébita, que é de 1 (um) ano, fixando a pena em 20 
(vinte) meses e concedendo sursis, nos termos do voto do Relator. Vencido o Exmo. Sr. 
Juiz Lázaro Guimarães, que deu provimento à apelação. 
Recife, 03 de dezembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Ministério Público Federal denunciou de 
Jorge Arruda Gayão (denúncia recebida em 09.05.88 fls. 74) como incurso nas penas 
capituladas nos artigos 168 e 293, I do Código Penal Brasileiro. 
Diz a peça acusatória que em 17.06.85 o denunciado foi preso em flagrante, por ter sido 
encontrado em seu poder 1950 selos de controle de IPI, com características de falsidade 
(perícia fls. 28 a 39), vasilhames, rótulos, engradados, tambores com aguardente, tampas 
e 1.800 quilos de feijão, sendo parte acondicionada em sacos plásticos, com a inscrição 
`Ministério da Saúde - INAN - Venda Proibida" (perícia fls. 44 a 46), havendo, inclusive, no 
auto de prisão em flagrante, confessado a conduta ilegal. 
Na sentença recorrida, o MM. Juiz monocrático, considerando provadas a materialidade e 
a culpabilidade do acusado, julgou procedentes os termos da denúncia e condenou o réu 
"às penas de 02 (dois) anos restritiva de liberdade, modalidade reclusiva e regime 
inicialmente semi-aberto, por infração ao comando do art.168 do Código Penal, e de 03 
(três) anos de pena restritiva de liberdade, modalidade reclusiva e regime inicialmente 
semi-aberto, e multa, fixada esta em 200 (duzentos) dias-multa, sendo cada qual orçado 
no valor correspondente ao do salário-mínimo vigente à época do fato, com corrigenda 
monetária, por infração ao comando do art. 293, inc. I, do Código Penal, tudo c/c o 
disposto no art. 69 do Código Penal." 
Às fls. 231, e nos termos do art. 600, § 4º do CPPB, o apelante pede para apresentar 
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razões nesta Instância. Requer, ainda, Ihe seja concedida liberdade provisória para que, 
em tal situação, aguarde a apreciação do recurso. 
Esta última pretensão foi rejeitada, ante os maus antecedentes constantes às fls. 65. 
Há nos autos (fls. 251), telex nº 086/91-2ª Turma deste Tribunal, 
dando notícia da denegação de Ordem de Habeas corpus impetrada em favor do 
recorrente. 
Trânsito em julgado da decisão em relação ao Ministério Público (fls. 260) . 
Nesta Corte (fls. 262), determinei intimação do apelante para apresentar razões, sendo o 
despacho publicado no DJU de 15.05.91 (fls. 263). 
Às fls. 264, consta certidão que o recorrente, embora intimado, deixou de apresentar 
razões. 
Juntado aos autos (fls. 267) cópia do telex nº 4329, da Presidência da 6ª Turma-S.T.J., 
dando notícia da concessão de Ordem de Habeas corpus, em favor do apelante, para que 
aguarde em liberdade o julgamento do recurso. 
Expedido Alvará de Soltura (fls. 271). 
 O parecer da Procuradoria Regional Federal (fls. 275), alertando para o transcurso do 
prazo do art. 600, caput, do CPPB, que escoou em 22.05.91 (certidão fls. 248), opinou 
pela renovação da certidão, devendo, também, serem os autos remetidos à 1ª Instância 
para fins do art.10, II da Lei 6.032/74, c/c art. 806, § 2º do CPPB (pagamento de custas 
para interposição de recurso). 
Satisfeitas as custas, mais uma vez apela o réu (fls. 295), anexando razões (fls. 296) e 
pugnando pela reforma total da sentença. Entende que, além de fugir a sentença apelada 
da prova fática dos autos, afrontou a prova técnica carreada, prejudicando o apelante que, 
sendo primário, teve condenação excessiva. Refuta as condenações nos seguintes 
termos: a) não ficou provado, quer por testemunhas, quer por apreensão das garrafas, 
quer por perícia, ter o réu fabricado selos ou mesmo alterá-los, restando provada, tão-só, 
a posse dos mesmos chama a atenção para o fato de que apreendidos 1950 selos, foram, 
entretanto, levados à perícia um total de 2.157. Portanto, não cometeu o apelante seja 
crime contra o erário, seja o crime de uso; b) mesmo detendo o apelante coisa alheia 
móvel (feijões), referido material - estragado que estava -, em momento algum foi 
apropriado, consumido ou vendido, encontrando-se, inclusive, no depósito do réu, 
inexistindo recusa quanto à entrega do mesmo. Não houve, assim, o dolo genérico. 
O Parecer 716/91 (fls. 308) da Procuradoria Regional Federal opinou pelo improvimento 
do apelo, entendendo que: a) a argüição de nulidade da publicação, por constar só o 
nome de um dos advogados, não é de se considerar, visto que a mesma atendeu ao 
disposto nos artigos 600, § 4º e 798, § 5º, a do CPPB; b) mesmo sem razões de recurso, 
o apelo acatado é de ser conhecido; c) a prova pericial concluiu pela falsidade dos selos; 
d) a confissão do apelante, de deter a posse dos feijões de propriedade da União Federal, 
mesmo sob alegação de assim proceder ante a recusa do seu recebimento, não exclui a 
sua responsabilidade; e) o crime de apropriação indébita se consuma no momento em 
que o agente inverte a posse exercida sobre a coisa e dela dispõe como proprietário; f) o 
réu cometeu o crime de uso de selo falso de IPI, pois detinha a posse dos mesmos em 
seu estabelecimento de engarrafamento de bebidas. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR PETRUCIO FERREIRA (Relator): Em suas razões de apelo, argúi a defesa 
que o réu detinha o feijão de que fala a denúncia, e que se tratava de material estragado, 
sem valor monetário, e cuja detenção da parte do réu não se deu com a intenção de 
locupletar-se com a sua venda, não havendo assim como se falar em enriquecimento 
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ilícito; argúi, igualmente, não ter havido dolo, nem sequer genérico, razão por que conclui 
afirmando não ter sua conduta perfeito o tipo penal do crime de apropriação indébita. 
Em seu parecer, a Exma. Procuradora Regional Federal, Dra. Gilda Pereira de Carvalho 
Berger, assim se pronunciou: 
"A descrição dos fatos na denúncia é de que o acusado adquirira os selos para uso e, 
naturalmente, antes de usá-los, teria o acusado de colocá-los num determinado lugar, o 
qual teria de ser, logicamente, um lugar seguro e disfarçado, como era onde foram 
localizados os selos de IPI. A questão "a" suscitada pela defesa é despropositada, se não 
vejamos: Dúvida inexiste quanto à propriedade dos bens que era da União Federal e 
estava estampada nos sacos de feijão, além dos dizeres: venda proibida. Para que exista 
o crime de apropriação indébita é necessário que o sujeito ativo do crime tivesse a posse 
da coisa alheia, que Ihe foi confiada em razão de alguma prestação de serviço, também 
segundo Delmanto, p. 330, 2ª ed/1988, "Código Penal Comentado". Para Damásio de 
Jesus, in "Código Penal Anotado", Saraiva/89, p. 474-475, existem duas espécies de 
apropriação indébita: 1ª) apropriação indébita propriamente dita. Nela existe comissão. O 
sujeito realiza ato administrativo de que inverteu os ônus da posse, como a venda, 
doação, consumo, ocultação, etc. (esta é a hipótese dos autos). 2ª) negativa de 
restituição. O sujeito afirma claramente ao ofendido que não irá devolver o objeto material. 
A segunda questão, da falta de prova da não intenção do acusado, está claramente 
esclarecida neste processo pelo próprio acusado, quando demonstrou a intenção de 
dispor do feijão para a engorda de seus porcos. O STJ - Ac. unânime. da 3ª Seç., pub. no 
DJ de 03.06.91- CC 1946 MG - Rel. Min. Flaquer Scartezzini decidiu: `APROPRIAÇÃO 
INDÉBITA - CONSUMAÇÃO-LOCAL. Nos crimes do art. 168 do CP, a apropriação 
indébita é posterior ao recebimento da coisa. Logo, consuma se no lugar onde o sujeito 
ativo inverte a posse, demonstrando intenção de dispor da coisa - ou pela negativa em 
devolvê-la -, e não no local onde deveria restituí-la ao real proprietário.' 
 O TA Crim. - SP - Ac. unân. da 8á Câm. de 25.03.85 Ap. 20.2333 - Joinville - Rel. Des. 
Tycho Brahe - José Lucas Nascimento e outro vs. A Justiça Pública decidiu: 
'APROPRIAÇÃO INDÉBITA - MOMENTO CONSUMATIVO. DELITO. O momento 
consumativo do crime de apropriação indébita e, pois, de aperfeiçoamento do tipo, 
coincide com aquele em que o agente, por ato voluntário e querido, inverte o título da 
posse exercida sobre a coisa, passando a dela dispor como proprietário. E o crime, uma 
vez aperfeiçoado e consumado, está perfeito e acabado. Não se extingue, não se apaga, 
da mesma forma que não se descaracteriza o dolo que o integra, tão-só porque o agente, 
descoberto, procura reparar, sem nenhuma voluntariedade, sem qualquer 
espontaneidade, apenas por falta de outra opção alternativa, o dano patrimonial já 
causado... convincente, então restam as provas que respaldam...'Que o feijão que se 
encontrava no seu estabelecimento foi uma sobra de uma entrega que fez e que ficou no 
seu estabelecimento; Que o feijão era impróprio para consumo e que ele guardava para 
dar aos porcos; Que esse feijão estava acondicionado em saco plástico com inscrição que 
pertencia ao governo federal e não podia ser vendido.' Na polícia disse o seguinte, 
quando foi qualificado: 'Que, com relação ao transporte do feijão do INAN, esclarece que 
tal trabalho não era prestado diretamente àquele Instituto, mas sim pela firma HÉLIO 
MACEDO, desta Capital, transportadora esta que realizava o afretamento de caminhões 
para entrega de mercadorias do INAN à Unidade de Saúde do Interior do Estado; Que, 
por certo, a mercadoria que viesse a ser recusada por uma Unidade de Saúde 
destinatária da mercadoria deveria ser devolvida ao depósito da CAGESPE, mas, no caso 
dos 1.800 kg de feijão que foram; encontrados no depósito do Interrogado, não os 
devolveu, tendo em vista que a Unidade de Saúde, destinatária, recusou a receber, por 
motivo de o feijão estar estragado, e mesmo assim, o responsável pelo recebimento haver 
dado por recebido, quando na realidade ele foi recusado, isto tudo conforme o que Ihe 
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relatou seu ex-motorista MARCOS TADEU, pessoa que trabalhou para o Interroga do 
cerca de somente um mês; Que o interrogado, após receber o feijão deteriorado, embora 
sabendo que deveria! devolvê-lo à CAGESPE, manteve-o em seu estabelecimento e, 
após, passou a dar como alimento aos porcos de sua propriedade, sem manter nenhum 
contato sobre o assunto, quer com o INAN, quer com a CAGESPE.' O Mandado de Busca 
e Apreensão do feijão, fls. 20-21, datado de 17.06.85, foi feito junto com o do selo, 
aproximadamente 60 sacos, e submetido a perícia bromatológica em 29.07 daquele ano, 
foi tido como imprestável ao consumo humano, fls. 44, e foi incinerado por ordem judicial. 
Do exame dos elementos contidos nos autos, verifica-se que a confissão do apelante 
quanto a estar na posse do feijão da União Federal, alegando que ela se devia a ter sido 
recusado por aquela, não exclui sua responsabilidade. O recorrente, de qualificação 
comerciante, sabia 'que para esta eventual recusa de receber o feijão ele precisava se 
munir de documentação apropriada ou apresentá-la à autoridade competente para o 
deslinde da questão. Por estas razões, opino pelo improvimento do apelo." 
Por outro lado, destaco da sentença: 
"Seguindo direto ao objeto de maior importância na com posição da presente causa 
criminal e a par da materialidade delitiva, que nos autos se delineia clara e 
insofismavelmente pela peritagem de fls. 29/32 e 44/45, documentoscópica (sobre os 
selos encontrados em contrafação) e bromatológica (sobre a estiva - feijão - apreendida 
em poder do acusado), respectivamente, pode-se dizer da confissão mesma de sua 
prática, ante o que esclareceu o acusado em seu interrogatório de fls. 80/81, dos autos. 
Entre outras passagens, afirma que, atendido o fato de que possui antecedente criminal 
(fls. 65): 'Que no dia e hora de que fala a denúncia encontrava-se ele, interrogado, em seu 
estabelecimento comercial, (...) quando foi preso pela Polícia Federal, sendo verdadeira a 
imputação de que estava consigo uma grande quantidade de selos de IPI falsificados, 
apenas ele não sabia que eram falsos; (...) Que após engarrafada era a garrafa tampada 
e selada com os selos que adquiriu de Paulo; Que engarrafava cerca de vinte ou trinta 
grades de aguardente por semana; Que vendia aos comerciantes da área: Que o feijão 
que se encontrava no seu estabelecimento foi uma sobra de uma entrega que fez e que 
ficou no seu estabelecimento; Que o feijão era impróprio para consumo e que ele 
guardava para dar aos porcos;' (conferir fls. 89). Ora, nada mais esclarecedor e 
confessário, diante da denúncia, do que estes elementos, coligidos, sem coação de 
qualquer espécie, de parte do acusado. Descreveu ele, assim, as particularidades 
mesmas do seu cometimento complexo (Prática delitiva em concurso material, art. 69, do 
Código Penal), de modo a promover a definição formal, por reprodução nos autos, de 
ambos os delitos classificados na denúncia, muito embora buscando atenuar sua 
implicação com a ingênua, ou capciosa, alegação de ignorância. Um empresário de 
relativa monta no processo de engarrafamento não tem como e porque desconhecer os 
mecanismos de liceidade com que o seu empreendimento deve existir e, eventualmente, 
prosperar. E porque sabia do crime que vinha reiteradamente cometendo, de adquirir 
selos de IPI contra-feitos, ou mesmo falsificá-los 'ele mesmo, ora por manufatura própria, 
ora por reutilização (o que dá tecnicamente no mesmo, para os efeitos penais), no 
engarrafamento irregular de aguardente sob seu encargo, toda a sua atividade era de fato 
clandestina. O auto de prisão em flagrante de fls., que começou a delinear a prova dos 
fatos, acabou por ser ratificado, inteiramente, pelo próprio implicado. Por outro lado, 
admite, igualmente, que a estiva, já em estado de imprestabilidade, não Ihe pertencia, 
mas à União Federal, afirmando que, sobrando de uma entrega da qual participara e Ihe 
fora confiada, reteve-a em seu estabelecimento para alimentar os porcos. É enorme a 
desfaçatez do implicado, na medida em que, afirmando ter ficado com material antes 
destinado à infância e à maternidade (INAN) no tratamento a programa governamental 
próprio na área social, já tão escasso neste país, vem agora o acusado dizer que reteve 
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uma sobra (considerável) dentre o material que supostamente ele iria fazer distribuição, 
deixou se estragar e tinha a intenção de dar aos porcos. Realmente, um comportamento 
menor e execrável a toda prova, merecedor de punição severa pelo dado anti social aqui 
revelado..." 
Apresenta-se, pois, inconteste a perfeição da parte do réu, em relação ao feijão de 
propriedade da União e destinado ao programa do INAN, do tipo penal previsto no art.168 
do CPB. 
Em relação, contudo, à imputação que se faz no tocante à falsificação dos selos 
apreendidos junto ao mesmo, entendo ter restado frágil a prova, de modo a autorizar 
tenham sido tais selos falsificados pelo réu. 
Por outro lado, no entanto, o fato deterem sido os mesmos selos apreendidos junto ao réu 
que, textualmente, afirma serem os mesmos parte de uma quantidade de selos adquiridos 
por ele de um "certo Paulo" e, ainda, atendendo ter o próprio réu afirmado já ter feito uso 
de parte daqueles selos, não há como se concluir senão que não fez uso dos selos falsos 
apreendidos junto ao mesmo, tão-só em razão deter sido obstado a tal por ato 
independente de sua vontade, no caso, a apreensão dos mesmos. 
Em relação ao crime de falsum, cuida o art. 293, § 1 º, porém, da forma tentada. 
Atente-se, por outro lado, que a sentença do 1 º Grau, registrando não ser o autor 
portador de bons antecedentes, razão por que Ihe foi negado o direito de apelar em 
liberdade, não o apresenta, no entanto, como reincidente, sendo pois de ser considerado 
primário. 
Assim ocorrendo, já me posicionei reiteradamente perante esta egrégia Turma dever, em 
tal situação aplicar-se, quanto à fixação da pena básica, o entendimento jurisprudência 
adotado pela Suprema Corte do país, que tem caminhado no sentido de aplicar-se, in 
casu, desde que o crime não seja circunstanciado, a pena em seu mínimo cominada. 
Deste modo, e dentro pois, de tal entendimento, dou parcial provimento à apelação para, 
provado ter o réu tentado usar selos falsos apreendidos junto ao mesmo, impor sua 
condenação nas penas dos arts.168 e 293, I, c/c art.14, tudo do CPB. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0449 - PE 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Revisor: O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: JOSÉ ARLEIDIO DA SILVA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. RAIMUNDO DIAS DA SILVA (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade. Inteligência dos artigos 109 e 110, 
§§ 1s e 2º, do Código Penal. 
1- Tendo sido o fato praticado em 28 de março de 1980, com denúncia oferecida em 04 
de abril de 1990, dando lugar a sentença condenatória de 02 (dois) anos; pelo interstício 
de quase 10 (dez) anos entre o delito e o recebimento da denúncia, evidenciada está a 
prescrição retroativa. 
2 - O que importa é o instante em que se considerou a prescrição, e não o momento da 
sua declaração. 
3 - Apelação provida para decretar a extinção da pretensão punitiva. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
decretar a prescrição retroativa, restando prejudicado o exame do mérito da apelação, 
nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado. 
Recife, 04 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator . 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Trata-se de apelação criminal interposta por José 
Arleidio da Silva contra sentença que julgou procedente a denúncia oferecida pelo MPF, 
condenando o ora apelante e os réus José Nunes Ferreira e Raimundo Batista Barbosa, 
como incursos nas sanções do art.171, CP, fixando-Ihes a pena definitiva de dois anos de 
reclusão e cem dias-multa para cada um, e concedendo-Ihes o sursis, julgando, ainda, 
improcedente a ação em relação ao denunciado Francisco Evaristo de Souza. 
Contra-razões às fls. 317/319. 
Não houve recurso por parte do MPF nem dos demais réus. 
Encaminhados os autos a esta egrégia Corte e solicitado parecer, a ilustre representante 
do Parquet, Dra. Gilda Pereira de Carvalho Berger, opinou pelo improvimento do recurso. 
Nos termos do art. 222, do Regimento Interno desta Casa, determinei a remessa dos 
autos ao revisor. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): O ponto fulcral da controvérsia instalada no 
presente apelo reside na identificação, no caso concreto, da ocorrência ou não de dolo 
por parte do apelante. Em suas razões de fls. 313/314, o réu procura descriminalizar a 
sua conduta, por ter agido de boa-fé, ao retirar uma ínfima importância de sua conta do 
PIS, quantia que, afinal, por Ihe pertencer, não foi subtraída de ninguém, inexistindo, pois, 
prejuízo a ser reparado. 
O Ministério Público Federal, por sua vez, assevera não ter pertinência a alegativa do 
apelante, vez que está devidamente comprovado nos autos a configuração do elemento 
psicológico imanente ao tipo penal, qual seja, a vontade de obter vantagem que se sabe 
ilícita. 
Entretanto, antes de tecer quaisquer considerações sobre o cerne da demanda, cumpre-
me verificar se se consubstanciou a prescrição da pretensão punitiva, o que torna inócuo 
qualquer pronunciamento a respeito da presença do dolo na conduta do apelante. Cuida-
se da prescrição retro ativa computada, tendo em vista não a pena abstratamente 
considerada, mas a sanção concretamente imposta pela sentença. 
No caso sub exame, a pena aplicada, em caráter definitivo, foi fixada em 02 (dois) anos 
de reclusão. A denúncia foi oferecida em 04 de abril de 1990. O crime foi praticado em 28 
de março de 1980. O art. 109 do Código Penal, em seu inciso V, estabelece, para o caso 
da pena máxima cominada à espécie ser igual a 02 (dois) anos, que a prescrição se 
configurará em 04 (quatro) anos. 
Após o pronunciamento do julgador monocrático fixando a pena, a prescrição deve ser 
examinada, tendo em vista a pena in concreto. Assim sendo, tendo decorrido quase 10 
(dez) anos entre o delito e o oferecimento da denúncia, encontra-se evidenciada a 
prescrição retroativa. Cabe-me decretá-la, sendo desnecessária, neste mister, a 
provocação da parte interessada. 
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Como ensina Celso Delmanto, in "Código Penal Comentado", 2ª Edição, Ed. Renovar, 'o 
que importa à prescrição é a data real em que ela se verificou e não o instante em que foi 
declarada. Assim, mesmo que a sentença se tenha tornado definitiva, sem que se 
percebesse a prescrição verificada, esta ainda pode ser decretada, até em habeas corpus 
ou revisão. O que importa é que ela tenha acontecido dentro dos seus limites temporais. 
Se ela assim efetivamente ocorreu, não há diferença em declará-la no próprio instante 
processual ou depois, pois a prescrição é de direito material (e não processual), 
inexistindo preclusão a seu respeito". 
Cito, a respeito da prescrição suso-aludida, precedentes da lavra do MM. Juiz JOSÉ 
DELGADO, cujas ementas (ACRs nºs 243-PE e 293-PE - publicadas no D.J.U. em 
09.07.90 e 13.08.90) mereceram a seguinte redação: 
"PENAL. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
1 - A prescrição retroativa está fundamentada na interpretação do art.109, caput, 
combinado com os §§ 1º e 2ª do art.110, tudo do Código Penal. 
2 - Se o fato aconteceu em 1984, com denúncia recebida em 1988, dando lugar a 
sentença condenatória com pena de oito meses, que transitou em julgado para a 
acusação, tem-se a ocorrência da prescrição retroativa. 
3 - Por tal espécie de punibilidade ocorrer antes de transitar em julgado a sentença final 
condenatória, tem-se, consagrada a chamada prescrição da pretensão punitiva ou da 
ação, com a produção dos efeitos do Estado não. obter uma decisão a respeito do crime, 
de não implicar responsabilidade do acusado, de não marcar seus ante cedentes, nem 
gerar futura reincidência. Não se condena, também, o acusado nas custas processuais, 
sendo que os danos produzidos pela ação apurada só podem ser cobrados, no cível, por 
via ordinária." 
"PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 109 E 110, §§ 1º e 
2º DO CÓDIGO PENAL. 
1 - A prescrição penal, depois de transitar em julgado sentença final condenatória, regula-
se pela pena aplicada. 
2 - A prescrição retroativa pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da 
denúncia ou queixa. O seu prazo não é contado para a frente, por ser calculada com base 
no passado. 
3 - Por tal tipo se verificar antes de transitar em julgado a sentença final condenatória, 
trata-se de prescrição da pretensão punitiva, com os efeitos de extinguir o ato de 
persecução do Estado de obter uma decisão a respeito do crime, não implicar 
responsabilidade do acusado, não Ihe marcar os antecedentes, não gerar futura 
reincidência, nem o réu responder pelas custas do processo e os danos só serem 
possíveis cobrar, no cível, por via de ação ordinária. 
4 - Fato ocorrido em fevereiro de 1980 e denúncia apresentada em 1985. Pena de um ano 
aplicada. Prescrição que ocorreu em quatro anos a contar da consumação do delito." 
Isto posto, cônscio de estar acompanhando o entendimento predominante no seio 
jurisprudência e doutrinário, decreto a extinção da pretensão punitiva, por força do 
advento do prazo prescricional. Prescrita a ação e não, apenas, a sua execução, cessam 
todos os efeitos da decisão de fls. 302/309. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2.314 - RN 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: ELETROBRÁS - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A E COMPANHIA 

ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN 
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Apelados: MINERAÇÃO DIANORTE LTDA. E OUTROS 
Advogados: DRS. CID VIANA MONTEBELLO E OUTROS E OLAVO FERNANDES MAIA 

FILHO E OUTROS (APTES.) E  
EIDER FURTADO DE MENDONÇA E MENEZES E OUTROS (APDOS.) 

 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Autoridade coatora. Legitimidade passiva da autoridade 
delegada. Empréstimo Compulsório - Lei nº 4.156/62 - Consumo de energia elétrica. 1. O 
representante da COSERN, como autoridade delegada, tem legitimidade para cobrar o 
tributo, sendo por isso competente para figurar no pólo passivo da ação mandamental. 
2. O ADCT, no § 12 do art. 34, recepcionou a Lei nº 4.156/62, pelo que é legítima a 
cobrança do empréstimo compulsório incidente sobre o consumo de energia elétrica 
cobrado às Indústrias. 
3. Apelações e remessa oficial 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, por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento às apelações e à remessa oficial, 
nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de novembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Mineração Dianorte Ltda., Mineração Diafil e 
Natal Industrial S/A propuseram ação de mandado de segurança contra ato do Presidente 
da Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (tendo esta, na condição 
de concessionária, indicado como litisconsorte passivo necessário o Presidente das 
Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS). Objetivam liminar e segurança que 
determine a sustação da cobrança do empréstimo compulsório instituído pela Lei nº 
4.156/62. Oferecem, como depósito judicial, as quantias em deslinde. 
Argúem, em sua inicial, que são consumidoras de mais de 2.000 kwh por mês de energia 
elétrica e, assim, estão sujeitas ao pagamento do E.C. (empréstimo compulsório) 
instituído pela Lei nº 4.156/62 e mantido por suas alterações posteriores. Alegam a 
inconstitucionalidade de tal E.C. por revestir-se do caráter de tributo, da espécie imposto, 
assim considerado na doutrina e jurisprudência, pois ao mesmo se aplicam as normas 
gerais do direito tributário e as disposições constitucionais relativas aos tributos, em 
especial a regra do § 3º do art.155 da CF/88 (que não elencou o E.C. em discussão). 
Portanto, sobre as operações relativas a energia elétrica - que têm como fato gerador o 
consumo -, tão-só se aplica o ICMS (art. 74 do CTN), especialmente a partir da vigência 
do novo CTN (01.03.89)., diz, ainda, que o E.C. não encontra abrigo no inciso II do art.148 
da CF/88; por ser impossível sustentar-se um caráter de urgência pendente por 30 anos. 
Inclusive o próprio STF, no RE 111954-3/PR, assim entendeu, ao ementar a perda de 
validade da Súmula 418, ante o preceituado no art. 21, § 2º, II da C.F. Entendem, por fim, 
apresentar-se ilegal a cobrança do referido empréstimo compulsório, pois eivado de 
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inconstitucionalidade, ao não ser recepcionado pela Carta Magna atual. 
Liminar deferida. 
Nas informações, a COSERN, em preliminar, argúi sua ilegitimidade passiva ad causam, 
posto que mera arrecadadora do E.C., à ordem da ELETROBRÁS. No mérito, diz não Ihe 
competir negar vigência a qualquer lei, por entendê-la inconstitucional. Portanto, continua 
respeitando a vigência da Lei nº 4.156/62 e suas alterações. Filia-se ao parecer da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que nega a natureza tributária do E.C. 
Nas informações, a ELETROBRÁS, em preliminar, argúi a decadência do direito à 
impetração (vigência da CF em outubro/88 e do CTN em 01.03.89). No mérito, diz que o 
consumo das impetrantes, superior a 2.000 kwh, as obriga ao pagamento do E.Ç., 
autorizada que foi a sua criação pelo § 2º do art. 21 da CF/67, Emenda 1/69 e instituído 
pela Lei Complementar 13/72, tendo garantida a continuidade de sua cobrança pelo 
próprio art. 34 do ADCT da CF/88. Assim, constitucional é sua exigência, além de não 
revestir-se de caráter tributário. Esclarece que o retorno dos valores recolhidos está 
garantido ao término da cobrança, no exercício de 1993, nos termos da Lei nº 7.181/83, e 
os que a ele se submetem estão isentos do IUEE (Imposto Único sobre Energia Elétrica, 
art. 5º do DL 1512/76). 
O parecer do Ministério Público foi favorável à concessão da ordem por entender sobre a 
inconstitucionalidade do E.C. a partir da vigência do novo CTN (01.03.89) e por considerá-
lo de natureza tributária, portanto, submetido aos princípios do direito tributário. 
Na sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, o MM. Juiz Monocrático declarou, 
incidenter tantum, a inconstitucionalidade da cobrança do E.C. em discussão. Confirmou a 
liminar deferida e concedeu a segurança, ao entendimento de que: - a concessionária é 
pessoa legítima para responder à impetração; - a preliminar de decadência não se 
configura ante a evidência de ocorrência de prestações continuadas; - o E.C. previsto pela 
Lei nº 4.156/62, com suas alterações, passou a ser inconstitucional a partir da vigência do 
novo CTN (§ 12 do art. 34 do ADCT). 
Sustenta a peça recursal da ELETROBRÁS a reforma da sentença, reportando-se aos 
termos de suas informações e enfatizando a evidente constitucionalidade do E.C., face ao 
disposto no § 12 do art. 34 do ADCT. Junta jurisprudência do TRF -1 ª Região, AC 
890109966-7-MT. 
O apelo da COSERN renova a preliminar de sua ilegitimidade passiva ad causam e, no 
mérito, reportar-se ao contido em suas informações. 
As contra-razões pugnam pela manutenção da sentença. 
O parecer da Procuradoria Regional Federal opinou pela improcedência da preliminar de 
ilegitimidade de parte, argúida pela COSERN, por ser a mesma autoridade delegada da 
ELETROBRÁS, nos termos do art. 2º do DL nº 1.513/76. No mérito, opinou pelo 
improvimento dos recursos necessário e voluntário por entender que, se na vigência da 
Carta anterior a natureza tributária dos empréstimos compulsórios já era defendida, com 
mais razão agora, na CF/88, a tese torna-se irrebatível, por estarem os mesmos incluídos 
no Capítulo I, do Título VI - Sistema Tributário Nacional, cobrável, unicamente, pela União 
Federal, nos casos e condições previstos no art.148. As próprias características do E.C. o 
amoldam à definição de tributo, contida no art. 3º do CTN, e o fato de ser restituível não 
desnatura a exação, face ao disposto no art. 4e, II, também do CTN. Argumenta, ainda, 
que dessume-se do disposto nos arts. 155, § 3º da CF/88 (editado sob condição 
suspensiva) e 34, §§ 1º e 2º do ADCT, que, vigindo o sistema tributário anterior até o 
último dia do 4º mês seguinte à promulgação da Constituição, as normas jurídico-
tributárias não conflitantes com a nova ordem permaneceriam vigentes; que os artigos 
148, 149, 150, 145, I, 156, III e 159, I, c, passaram a viger, não figurando entre eles o art. 
155, § 3º, consoante o disposto no art. 34, § 1º do ADCT. Daí ser insustentável a natureza 
de "urgência", prevista no art. 148, II da CF/88, aplicável ao E.C. em comento, que foi 
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criado há cerca de 30 anos. Em análise ao § 12 do art. 34 do ADCT, que ressalvou que a 
urgência referida no art. 148, II, não prejudicaria o E.C., entende que, não tendo o mesmo 
sido criado por Lei Complementar, sua cobrança tornou-se impossível, após março/89. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Mineração Dianorte Ltda. e outros 
objetivam, via ação mandamental, eximir-se de recolher empréstimo compulsório por 
entender sua não incidência sobre o valor devido pelo uso de energia elétrica. 
Em suas razões, a ora apelante - COSERN - alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade 
para figurar no pólo passivo, por não ter a mesma, competência delegada para cobrar o 
tributo questionado. 
Sobre a questão suscitada em preliminar, esta egrégia Corte de Justiça tem firme posição 
de que, em sede de mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que, mesmo 
no exercício de competência delegada, é incumbida de arrecadar ou suspender o tributo; 
in casu, é o representante da COSERN que exerce este mister. 
Rejeito, pois, as razões da apelante para declarar preliminarmente sua legitimidade 
passiva ad causam. 
 
VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): A questão de mérito foi apreciada por 
esta Corte de Justiça por suas Turmas, tendo nesta 2ª Turma como Relator o Exmo. 
Senhor Juiz Lázaro Guimarães, na AMS 2819, e na 1ª Turma, o Exmo. Senhor Juiz 
Castro Meira, na AMS 3046/PE. Destaco do voto do MM. Juiz Lázaro Guimarães: 
'No mérito, claro é o comando do art. 34, parágrafo 12, ADCT, in verbis: 
'A urgência prevista no art.148, II, não prejudica a cobrança do empréstimo compulsório 
instituído em benefício das Centrais Elétricas S/A (Eletrobrás), pela Lei nº 4.156, de 28 de 
novembro de 1962, com as alterações posteriores. Trata-se de disposição que esclarece 
a persistência do requisito da urgência, que é pressuposto da instituição da sua cobrança 
em benefício da Eletrobrás, para realização de investimentos na construção e expansão 
de usinas de geração e de redes de distribuição de energia elétrica, nos termos da Lei nº 
4.156/62. Inexiste incompatibilidade da cobrança desse empréstimo compulsório com a 
incidência do ICMS sobre operações com energia elétrica, em função do disposto no art. 
5º do Decreto-Lei nº 1.512/76: 'o empréstimo compulsório de que trata este Decreto-Lei 
não será exigido dos consumidores industriais de energia elétrica cujo consumo mensal 
seja igual ou inferior a 2000 kwh.' É que os consumidores industriais estão isentos do 
Imposto único sobre Energia Elétrica, daí porque não há coincidência na cobrança desse 
tributo com o empréstimo compulsório'..." 
Transcrevo por inteiro o voto proferido pelo Exmo. Senhor Juiz Castro Meira na AMS 
3046/PE: 
"A Constituição Federal vigente inclui os empréstimos compulsórios no sistema tributário 
nacional, estabelecendo com rigidez as hipóteses em que podem ser exigidos, entre os 
quais, o requisito da urgência e relevância, no caso dos investimentos públicos. Desse 
modo, parece-me de pouca importância e de interesse apenas acadêmico a discussão 
sobre a natureza jurídica do empréstimo compulsório, uma vez que deve submeter-se ao 
regime jurídico próprio dos tributos. No bem lançado parecer do festejado mestre José 
Souto Maior Borges, depois de acentuar que não se trata de um conceito lógico-jurídico, 
mas jurídico-positivo, ao examinar essa figura no novo ordenamento constitucional, 
conclui com felicidade: '2.6 Sejam quais forem essas dificuldades exegéticas, produto da 
péssima formulação desse preceito constitucional, ele tem uma virtude: a de afastar 
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qualquer dúvida de que o empréstimo compulsório seja tributo. É a CF que Ihe manda 
aplicar norma que integra o regime jurídico tributário. É essa ponderação que, aliada à 
"topografia' do art.148, II, constitucionalmente incluso no 'sistema tributário nacional", 
permite concluir pelo caráter tributário dos empréstimos compulsórios. Não são eles 
prestações pecuniárias compulsórias, instituídas em lei e cobradas mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada (CTN, art. 3º)? Não teria sentido jurídico congruente 
determinar a aplicação de limitação constitucional do poder de tributar a um dispositivo... 
extratributário.' (fls. 210). No que tange ao empréstimo compulsório criado em favor das 
Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobrás, o exame da sua permanência ou não, após 
1 s 03.89, deve considerar algumas premissas. A partir de então entrou em vigor o novo 
sistema constitucional tributário, no qual a competência para a instituição de tributo sobre 
energia elétrica foi deferida aos Estados que, desde essa época, podiam exigir o ICMS 
sobre energia elétrica. A Constituição contemplou de modo especial as operações 
relativas à energia elétrica, criando uma imunidade quanto aos tributos por ela não 
ressalvados, nos seguintes termos: 'Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal 
instituir: § 3º. À exceção dos impostos de que tratam o inciso I, b, do caput deste artigo, e 
os arts.153, I e II, e 156, III, nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas a 
energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e minerais do País.' A 
propósito, escreve o eminente Sacha Calmon Na varro Coelho: 'Previne-se a não-
incidência de "outros tributos' sobre tais mercadorias ou sobre operações quaisquer 
relativamente a elas. Admite-se a incidência dos impostos de importação, exportação, do 
ICMS, e, no caso dos combustíveis, do IWC municipal. Como sabido, estas mercadorias 
(e a energia o é, pois é coisa móvel sujeita a tipificar o crime de furto; subtração de coisa 
alheia móvel) estavam, antes da CF de 1988, sujeitas aos chamados impostos únicos. 
Eram assim chamados porque, além de monofásicos (s6 podiam incidir numa das fases 
do ciclo da circulação, excluídas as demais fases), excluíam a incidência de outros 
tributos sobre os objetos por eles já incididos. Com a subsunção dos impostos únicos no 
título do ICMS; quebrou-se a unicidade e adotou-se a não-cumulatividade. Então, para 
prevenir "outros tributos', foi lavrada a regra de imunidade virtual ora em foco.' 
('Comentários à Constituição Federal de 1988 - Sistema Tributário', Forense, 1990, p. 
407).todavia, o legislador constituinte tratou de modo especial o empréstimo compulsório 
ora focalizado, permitindo sua sobrevivência, ao assim dispor no art. 34, § 12 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias: 'Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em 
vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, 
mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda nº 1, de 
1969, e pelas posteriores. § 12. A urgência prevista no art. 148, II, não prejudica a 
cobrança do empréstimo compulsório instituído, em benefício das Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A (Eletrobrás), pela Lei nº 4.156, de 28 de novembro de 1962, com as 
alterações posteriores.` Para a apelante, tal disposição transitória só teve vigência até 28 
de fevereiro de 1989, pois no dia seguinte entrou em pleno vigor o novo sistema 
constitucional tributário e, com ele, a disposição permanente do art. 153, I, b, § 3º, que 
veda a exigência de tributo por ela não ressalvado sobre a energia elétrica. Nesse ponto, 
parece-me relevante assinalar que, entre as alterações posteriores sofridas pela Lei nº 
4.156, de 28.11.62, está a prevista na Lei nº 7.181, de 20.12.83, que prorrogou a vigência 
do empréstimo, nestes termos: "O empréstimo compulsório estabelecido na legislação em 
vigor em favor das Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS será cobrado até o 
exercício de 1993, inclusive, e será aplicado de acordo com a destinação prevista na Lei 
Complementar nº 13, de 11 de outubro de 1972.' (art. 1º, caput). Sobre esse aspecto, 
assim se expressa a r. sentença: "O empréstimo compulsório instituído em benefício da 
ELETROBRÁS, pela Lei nº 4.156, de 28.11.62, com as alterações posteriores, foi 
expressamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, no artigo 34, § 12, das 
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suas Disposições Transitórias. Tal parágrafo preservou o aludido empréstimo 
compulsório, com todos os elementos que apresentava, na data da vigência da nova 
Constituição Federal, inclusive, o prazo de sua cobrança até o exercício de 1993, nos 
termos da Lei nº 7.181, de 20.12.83. É evidente a intenção da referida norma 
constitucional transitória de evitar que o requisito de urgência exigido no artigo 148, II, da 
parte permanente da Constituição, viesse constituir obstáculo à continuidade da cobrança 
do aludido empréstimo compulsório até o término do prazo estabelecido na referida Lei nº 
7.181/83. O artigo 34, § 12, do ADCT, mantém, expressamente, as leis que alteraram a 
de nº 4.156/62, entre as quais se inclui a de nº 7.183/83, estendendo o prazo de cobrança 
de tal empréstimo até 1993. Caso fosse procedente a interpretação pretendida pela 
Impetrante, haveria menção explícita à vigência da norma excepcionadora tão; somente 
até a implantação do novo sistema tributário nacional. A norma do artigo 34, § 12, do 
ADCT, veio ressalvar a vigência do empréstimo compulsório em causa, tornando, por 
outro lado, definitivo o lapso temporal estabelecido pela Lei nº 7.181/83, que se tornou 
insuscetível de nova prorrogação pelo legislador ordinário." (fls.193/194). Com o devido 
respeito às posições contrárias, parece-me que essa conclusão não merece qualquer 
reparo. Constitui preciosa regra de hermenêutica a de que não há palavras inúteis na 
norma jurídica. A meu ver, como não havia dúvidas sobre a constitucionalidade da 
exigência desse em préstimo compulsório sob as Constituições anteriores, não haveria 
necessidade de dizer-se que o tributo poderia ser exigido até 28.02.89, pois até então 
ainda não estaria produzindo efeitos a legislação estadual, quanto à incidência do ICMS 
sobre energia elétrica. Desse modo, a norma transitória seria vazia de conteúdo porque a 
exigência do empréstimo compulsório até 28.02.89 poderia ocorrer in dependentemente 
da previsão constante no art. 34, § 12 do ADCT. O escopo normativo, portanto, foi o de 
preservar a cobrança do tributo, malgrado a vedação da parte per manente do texto 
constitucional, até o exercício de 1993, sem possibilidade de nova prorrogação, tendo em 
vista a imunidade consagrada no § 3o do art.155 da parte permanente do texto 
constitucional. Concluo, pois, que a regra temporária prevista no § 12 do art. 34 do ADCT 
prevalecerá até o exercício de 1993, inclusive, permitindo-se até lá a cobrança do 
empréstimo compulsório dos consumidores de energia elétrica." 
Assim, em face do ADCT, art. 34, § 12, haver recepcionado a Lei nº 4.156, de 28 de 
novembro de 1962, para cobrança do empréstimo compulsório sobre energia elétrica, dou 
provimento à remessa oficial e aos apelos para, cassando a segurança, modificar a 
sentença. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2.592 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LUNA FREIRE 
Apelante: BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Apelado: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LAPA 
Advogados: DRS. WAGNER TENÓRIO FONTES E OUTROS (APTE.) E  

JOSUÉ COELHO MONTENEGRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. 
Plano Cruzeiro. Competência absoluta e relativa - legitimação para a causa - 
inafastabilidade do controle jurisdicional direito de propriedade - imposto colonial. 
Parcial provimento da remessa: IOF - devolução - matéria não discutida na lide. 
Manutenção da GEF no pólo passivo da relação manda mental. 
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ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação e dar parcial provimento à remessa, nos termos do relatório 
e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 21 de março de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ LUNA FREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LUNA FREIRE: O Banco Central do Brasil recorreu de sentença 
concessiva de segurança impetrada por Antônio Carlos de Oliveira Lapa contra ato do 
Diretor Regional do BACEN e do Gerente da CEF, Agência Pina, visando à liberação de 
aplicação financeira bloqueada e sua conversão de cruzados para cruzeiros, em face dos 
termos da Medida Provisória nº 168/90, convertida na Lei nº 8024/90, a seu pensar, 
inconstitucional. 
A r. sentença, a par de reconhecer a inconstitucionalidade do mencionado diploma, 
determinou a conversão e o desbloqueio pleiteados, sem incidência de IOF, e decidiu pela 
ilegitimidade ad causam passiva da CEF, instituição financeira também indicada como 
impetrada na inicial. 
Recorreu o BACEN argüindo, preliminarmente, a nulidade da sentença a quo por falta de 
citação da União que, no seu entender, é litisconsorte passivo necessário na demanda, e 
por ser extra petita e sem fundamentação, porque, segundo alega, a inicial não 
consubstanciou qualquer pedido que desobrigasse o apelado do pagamento do IOF, de 
modo que a r. sentença não poderia, como fez, autorizar a liberação da mencionada 
aplicação financeira, eximindo o apelado do encargo em tela. 
No mérito, sustenta a inconstitucionalidade dos diplomas legais mencionados, ao 
argumento de que a União, ao editar a Medida Provisória nº 168/90, convertida na Lei nº 
8.024/90, não instituiu qualquer tributo ou confisco nem violou, sob qualquer aspecto, a 
propriedade, pois agiu dentro dos estritos limites de sua competência legal. 
Ao final, pede o provimento do apelo para reformar a r. sentença. 
Respondendo ao recurso, diz o apelado que a preliminar de nulidade levantada pelo 
BACEN não merece ser acolhida, porque a sentença a quo foi tecnicamente bem 
fundamentada, não tendo julgado além do pedido, como fora alegado, posto que, embora 
a exordial não contenha requerimento no sentido de desobrigá-lo do IOF, essa era a regra 
que regulamentava as aplicações financeiras, antes da edição da mencionada Medida 
Provisória. 
Aduz ainda que, no tocante à afirmação do recorrente sobre necessidade da citação da 
União como litisconsorte passivo, considera o total descabimento de tal argumentação, 
porquanto a sentença atacada, a despeito de fazer menção a uma apropriação parcial ou 
confisco da diferença do ativo financeiro bloqueado, relativamente à União, não a 
condenou a pagar essa diferença, de forma que não trouxe nenhum ônus ou prejuízo ao 
Estado, além do fato de não ter a demanda natureza fiscal. 
Ao final, pugna pelo improvimento do apelo para manter a r. sentença recorrida. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ LUNA FREIRE (Relator):,O desdobramento lógico da aplicação do 
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princípio do Juiz Natural, para o Órgão do Poder Judiciário em qualquer instância, é 
examinar a sua competência para estar definida a sua jurisdição. 
Desse modo, a pretensão desenvolvida e submetida ao juiz há de caminhar, 
salutarmente, em marco aviventado, de forma exaustiva, no tocante à competência e, no 
mais das vezes, com o exame da legitimatio ad causam, que, em casos como o presente, 
situa-se em linha praticamente indivisível. 
No Mandado de Segurança, remédio constitucional, ação constitucional de cunho 
excepcional, seguir-se-á rito próprio, atendendo-se ao cânone hermenêutico da 
especialidade, sob pena de ferir-se garantias do Juízo Natural e do devido processo legal, 
conforme a Constituição de 1988, que estabelece: 
"Não haverá juízo ou tribunal de exceção" 
'ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal'. 
Alega-se, em refutação à competência do Juízo, ora incompetência absoluta, ora 
incompetência relativa. 
Como visto, a competência, in casu, guarda liame com a legitimatio ad causam dos 
apontados coatores. 
A hipótese versa sobre contrato bancário cujo saldo foi tornado indisponível pelas 
Medidas Provisórias editadas em razão do popularizado Plano Cruzado, cujas virtudes 
econômico-financeiras foram apregoadas como a redenção do País, rumo à modernidade. 
São instituições bancárias nas quais o cidadão, através de operação específica, aplicou 
poupança, salário, inversões financeiras, benefícios previdenciários, indenizações de 
seguro, proventos de aposentadoria, produto de venda de bens, mercadorias e serviços, 
convertendo-se o resultado da economia das pessoas no jargão econômico: ativos 
financeiros. 
razões econômicas, financeiras e de contabilidade pública foram 
apresentadas, através de pacotes, amplamente creditados e acreditados 
por diversos órgãos de comunicação, fazendo opinião pública a opinião 
dos que as publicaram. 
Desse modo, em razão da aplicação das ordens do BACEN, viram-se milhares de 
brasileiros, à saciedade, impossibilitados de usar e gozar do proveito econômico do 
capital de que eram titulares, vez que estabeleceu-se o limite de capital de NCz$ 
50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos) para o teto de saque em moeda nacional. 
O plus de capital tornou-se indisponível à ordem do BACEN, exceção para liberações 
especiais à ordem da ilustre Ministra da Economia e do neobrasileiro titular do BACEN, 
que, em suas recentes declarações, afirmou que a Constituição era inflacionária, 
antevendo-se a proposição lesapátria de revê-la sem autorização do Poder Constituinte 
originário. 
Trocando em miúdos, resultou que as contas bancárias e de poupança, bem assim as 
aplicações, foram bloqueadas, sendo certo que durante meses resultou em caos e 
confusão, com sonegação de informações, extratos, forma de cômputo de juros e, 
inclusive, com taxação manifesta e absurdamente inconstitucional, esmagando outro 
preceito: no taxation without presentation. 
As operações contábeis e financeiras relativas à conversão monetária de cruzados novos 
em cruzeiros desmentem as alegações dos impetrados. É a própria Circular nº 1.868, de 
19 de dezembro de 1990, incumbida de desfazer as negaças e escusas insinceras do 
proceder do Banco Central e das agências bancárias, que servilmente lançaram mão dos 
depósitos e aplicações contratualmente responsabilizados, a impedir a irresignação e livre 
movimentação dos milhares de depositantes. 
A justificativa da citada Circular merece transcrição: 
'PLANO DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA - Estabelece procedimentos a serem 
observados nos casos de conversões de cruzados novos para cruzeiros por determinação 
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judicial. 
Comunicamos que a Diretoria do Banco Central do Brasil, em reunião realizada em 19-
12.90, tendo em vista o disposto no art. 2º da Lei n] 8.024, de 12.04.90, e considerando: 
a - a necessidade de atendimento tempestivo das determinações do Poder Judiciário 
relativas às conversões de cruzados novos para cruzeiros; 
b - que os cruzados novos não convertidos em cruzeiros na forma da Lei nº 8.024, de 
12.04.90, estão mantidos à ordem do Banco Central (grifei); 
c - que, por outro lado, o Banco Central não conhece o saldo individualizado das contas 
em cruzados novos, já que o controle analítico dessas contas é realizado pelas próprias 
instituições financeiras; e 
d - a necessidade de manutenção de controle de todas as conversões de cruzados novos 
para cruzeiros; 
DECIDIU: 
Art.1º - Estabelecer o seguinte roteiro com vistas à obtenção, pelas instituições 
financeiras, de recursos em cruzeiros para a realização de conversão por determinação 
judicial.' 
Como se vê, a agência da instituição financeira privada aprestou-se, incontinenti, a 
bloquear os depósitos dos particulares. 
Para a liberação judicial, a malsinada Circular supra predispõe-se a estabelecer roteiro 
para cumprimento de ordem judicial. 
Inicialmente, depositante e instituição bancária celebraram contrato de depósito, o qual foi 
descumprido unilateralmente por ordem do BACEN, que a pretexto de executar política 
monetária, tornou indisponíveis bens do patrimônio do impetrante. 
Desse modo, despontam as figuras jurídicas contratuais e a apreciação da legalidade do 
exercício do Poder de Polícia Monetária, exercido pelo BACEN através de circulares e 
resoluções e a sua execução unilateral pelas agências bancárias, sem o consentimento 
do depositante e sem a observância do devido processo legal a invalidar os contratos 
(atos jurídicos perfeitos) celebrados. 
Afigura-se a legitimação ad causam dos impetrados para figuração no pólo passivo, 
porquanto, como visto, os próprios estabelecimentos bancários, ao invés de cumprir as 
avenças, fizeram indisponíveis as expressões financeiras e monetárias, em detrimento de 
milhões de poupadores. 
Procedimento este que resulta em repugnação, que não chega a causar surpresa, 
porquanto já apercebido na Idade Média: 
'No momento, gostaria apenas que me fizessem compreender como é possível que tantos 
homens, tantas cidades, tantas nações, às vezes, suportem tudo de um tirano só, que tem 
apenas o poderio que Ihe dão, que não tem o poder de prejudicá-los, senão enquanto 
aceitam suportá-lo, e que não poderia fazer-Ihes mal algum se não preferis sem, a 
contradizê-lo, suportar tudo dele. Coisa realmente surpreendente (e no entanto tão 
comum que se deve mais gemer por ela que surpreender-se) é ver milhões e miIhões de 
homens miseravelmente subjugados e, de cabeça baixa submissos a um jogo deplorável; 
não que a ele sejam obrigados por força maior, mas porque são fascina dos e, por assim 
dizer, enfeitiçados apenas pelo nome de um que não deveriam temer, pois ele é só, nem 
amar, pois é desumano e cruel para com todos eles. Tal é entretanto a fraqueza dos 
homens!" 
("Discurso da Servidão Voluntária," Etienne de La Boétie Séc. XVI) 
Assim, apontada a legitimação ad causam dos impetrados, passo ao exame da 
competência e das argüições de relatividade e absoluta. 
No tocante à incompetência relativa, somente cabível mediante exceção, é a mesma 
infactível. 
Com efeito, a ação mandamental é writ constitucional contra ato de autoridade e não ação 
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de conhecimento, cautelar ou de execução a sujeitar-se a contra-rito e suspensividade, 
diversidade de prazos, dilação probatória e a inversão das regras de hermenêutica 
processual. 
Rege-se o mandamus por norma especialíssima que não cede espaço à incidência de 
regra geral postergatória do alcance e efetividade do remédio heróico. 
Desse modo, a exceção de incompetência é a forma para argüição de incompetência 
relativa, no regime codificado, incabível no rito sumário do Mandado de Segurança, 
devido ao princípio da especialidade. 
Por sua vez, a incompetência absoluta, quando emerge inafastável a legitimação ad 
causam dos impetrados em lesão a direito individual praticada por ambos, que se renova, 
aliás, mês a mês, é apenas exercitar, de forma aética, o espírito de emulação. 
Na hipótese dos autos, a competência seria tanto da Seção Judiciária do Distrito Federal 
como de Pernambuco. Em relação ao BACEN, o domicílio da autoridade coatora é o de 
Pernambuco, podendo ser o do Distrito Federal, caso houvesse sido impetrado contra ato 
do Sr. Presidente da Autarquia, e, em relação ao agente bancário, também o da Seção 
Judiciária deste Estado. 
Configurada a pluralidade de impetrados, possível pelo impetrante a eleição da Seção 
Judiciária. 
Resulta, pois, ser o Juízo competente para processar e julgar o atual writ. 
Como visto, o bloqueio foi efetivado pelo estabelecimento bancário à ordem do BACEN. 
Assim, investiu-se o gerente de função delegada, inclusive com recolhimento de ISOF, o 
qual, por ter expirado o prazo de aprovação da Medida Provisória que instituiu o aludido 
tributo, não foi sequer devolvido. 
'Mandado de Segurança contra ato do Gerente do Banco do Brasil, com o escopo de 
afastar a exigência do IOF. Autoridade, no exercício de atribuição federal delegada. 
Competência da Justiça Federal (Min. PEDRO ACIOLI, CC 5129-AM, DJU 4.8.83, página 
11118) 
(cf. Competência da Justiça Federal, VLADIMIR SOUZA CARVALHO, 1990.122)." 
Argumenta o gerente da instituição financeira como se fora inépcia da inicial o instituto da 
impossibilidade jurídica a ensejar a extinção do processo. 
Colhe-se do argumento que a CEF não teria poderes e meios "para praticar o ato 
ordenado pelo Judiciário, porquanto é inconcebível uma ordem judicial que determine a 
prática de um ato inferior contrário a um ato superior não invalidado' (sic). 
A argüição não resiste, mesmo a análise sucinta. 
Com efeito, não importa que o ato praticado o tenha sido em razão do cumprimento do 
que determinou a Medida Provisória 168, convertida na Lei nº 8.024, de 12.04.90. 
Desse modo, não se limitando a cumprir ou deixar de cumprir a Medida Provisória citada, 
rejeito a preliminar por manifestamente impertinente, na hipótese. 
A inconstitucionalidade é causa de pedir e não objeto da ação. 
Argúi-se a pretensão de que fosse a Exma. Ministra da Economia convocada a figurar no 
pólo passivo da relação processual, porquanto, juntamente com o neobrasileiro titular do 
BACEN, está ditando as normas rumo à modernidade. 
Se é certo, como notoriamente divulgado, apresentaram-se exceções à liberação dos 
cruzados, através de autorizações da citada Ministra - longa manus - do Poder Executivo, 
na presente impetração os atos verberados estão jungidos à atuação do BACEN - 
competência administrativa regional no exercício do poder de polícia - e do Sr. Gerente 
informante. 
Desse modo, é de todo improcedente a assertiva de legitimidade da titular da Pasta 
fazendária ou da União, pois, a contrario sensu, o Congresso Nacional também seria 
guindado à figuração passiva, pela conversão da Medida Provisória em Lei, o que 
resultaria em non sense. 
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Ostenta uma preliminar do BACEN que refoge ao princípio da moralidade e ao dever da 
veracidade, quando se reporta à pretensa ilegitimidade ativa ad causam. 
Manifesta-se que através do contrato de depósito operou-se "a transferência da 
propriedade da coisa depositada para a instituição financeira, carece de legitimação ativa 
todo depositante para ação de mandado de segurança, uma vez que nenhum deles é 
proprietário de qualquer cruzado novo depositado, mas simplesmente detentor de direito 
de crédito contra as instituições sob reporte. 
Admitir tal assertiva, com força jurígena capaz de erigir a ilegitimidade ativa do impetrante 
em reaver, em moeda nacional, os então cruzados novos bloqueados, seria 
descriminalizar o estelionato e a fraude penais. 
A preliminar vislumbra-se injuriosa à função jurisdicional, assoberbada de serviços, mas 
necessariamente pronta, inclusive a fundamentar a rejeição, como consectário do devido 
processo legal. 
Impende transcrever a perpétua lição de DEL VECCHIO: 
"A Moral e o Direito dominam toda a vida humana, salva guardando seus valores 
essenciais: em conseqüência, o Direito domina a Economia, porque esta é uma parte da 
atividade interindividual, e, portanto, um setor da área regulada pelo Direito". 
Converte-se o processo, em razão do que expõem as partes, no: 
"Instrumento da realização da função jurisdicional ou meio ético de efetivação das 
garantias constitucionalmente as seguradas' 
(cf. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, in "Processo Civil na Constituição de 1988", 
AJURIS). 
Com estas considerações, rejeito as preliminares. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2.976 - CE 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE COLARES 
Apelado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS 
Advogados: DRS. ANTÔNIO GUILHERME R. DE OLIVEIRA (APTE.) E  

RAIMUNDO NONATO VIANA E OUTROS (APDO.) 
 

EMENTA 
Mandado de Segurança. Fornecimento de energia elétrica. Suspensão. Perímetro 
agrícola. Direito líquido e certo. 
- A assistência técnica que o DNOCS se obrigou a prestar não abrange a gratuidade da 
utilização dos insumos necessários ao desenvolvimento do projeto. 
- inexistência de direito líquido e certo. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
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, 19 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
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JUIZ MANOEL ERHARDT- Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de apelação em mandado de segurança 
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado por Maria do Socorro 
Alexandre Colares e outro, irrigantes do Projeto de Irrigação Curu-Paraipaba, por 
entender que os impetrantes não tinham direito ao fornecimento de energia elétrica 
gratuita, devendo pagar à COAPI a energia consumida mensalmente em seus lotes. 
É que os impetrantes haviam requerido a segurança no sentido de que o impetrado, o 
gerente do Projeto de Irrigação, prestasse-Ihes assistência técnica necessária para que 
eles desempenhassem, da melhor forma possível, seu trabalho de irrigação. Entendiam 
os impetrantes que o fornecimento de água estava incluído nessa assistência técnica. 
Aduziam que, de quando da comercialização final do produto, haveria a prestação de 
contas. 
A sentença foi proferida ao argumento de não ser possível ao Governo passar a vida toda 
pagando energia para os irrigantes, vez que devem eles produzir e assumir as despesas 
com energia, insulmos agrícolas, etc. 
Diz o apelante, em suas razões, que não pretendeu a gratuidade da energia, não tendo 
seu pleito sido feito nesse sentido, pois o que pretendeu foi que o Governo cumprisse 
com as obrigações assumidas no contrato experimental, fls. 07 a 11 dos autos, tendo em 
vista o que estabelece a cláusula quinta, II, do referido contrato. 
Contra-razões às fls. 129/131, no sentido de que a 'assistência técnica a que se refere o 
contrato não tem relação alguma com a simples suspensão do fornecimento d'água ou de 
energia. E teria pertinência se, e tão-somente, o caso fosse de manipulação da água ou 
da energia, sua utilização ou aplicação no tempo e no espaço. Alegam que eventual corte 
de água ou de energia não fere o invocado direito à assistência técnica, pois são eventos 
distintos, sem nenhuma relação de causa e efeito.' 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Os impetrantes pretenderam que Ihes 
fosse assegurada a continuidade do fornecimento de água utilizada para irrigação dos 
seus lotes no perímetro Curu-Paraipaba, projeto desenvolvido pelo DNOCS. 
O aludido fornecimento foi suspenso, em razão do não pagamento das contas da energia 
elétrica consumida para o bombeamento da água. 
Entendo que a sentença não merece reforma. 
A cláusula terceira do contrato celebrado entre o DNOCS e os impetrantes prevê a 
indenização dos custos da água e da energia elétrica. 
A assistência técnica que o DNOCS se obrigou a prestar não abrange a gratuidade da 
utilização dos insumos necessários ao desenvolvimento do projeto. 
Não está demonstrada, portanto, a existência de direito líquido e certo. 
Em face do exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.524 - PE 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 
Apelados: WILSON SALES SILVA E OUTROS 
Advogados: DRS. ELIZABETH APARECIDA M. SATO E OUTROS (APTE.) E  
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ANTÔNIO WANDERLEY MARTINS (APDOS.) 
 
EMENTA 

Previdenciário e Constitucional. Aposentado ria especial. Eletricitários. Limite de 50 anos 
de idade. Inexistência. Art. 202, II da CF. 
- Inexistindo, por disposição constitucional, o limite de idade de 50 anos, é de conceder-se 
a eletricitários a aposentadoria especial requerida, por contarem com tempo de serviço 
suficiente para tal. 
- Remessa Oficial e Apelação improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
4524 - PE, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial e à apelação, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 28 de novembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Wilson Sales Silva e outros, identificados nos 
autos, impetraram mandado de segurança contra ato do Superintendente Regional do 
Instituto Nacional do Seguro Social INSS -, que indeferiu as aposentadorias especiais 
requeridas por eles, em face da ausência do requisito da idade mínima de 50 anos. 
Alegam que, havendo requerido suas aposentadorias junto ao INSS, este exigiu seus 
desligamentos do empregador, no prazo de 60 dias, a fim de se efetivar a concessão das 
aposentadorias. Satisfeita tal exigência pelos impetrantes, o Instituto demandado, 
posteriormente, enviou comunicado informando-os de que as aposentadorias requeridas 
haviam sido indeferidas, em virtude dos requerentes não satisfazerem o requisito de idade 
mínima, correspondente a 50 (cinqüenta) anos. 
Indeferida a liminar, às fls. 54, ao argumento de que o periculum in mora não se 
vislumbrava na inicial. 
Informações prestadas, às fls. 56/60, argüindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, 
no mérito, a legalidade do ato impugnado, face à exigência da idade mínima de 50 
(cinqüenta) anos respaldar-se no art.1º da Lei nº 5.527/68, Decretos nºs 53.831/64 e 
63.230/68 e o art. 31 da Lei nº 3.807/60, que permanece vigente para a categoria dos 
eletricitários, da qual fazem parte os impetrantes. 
Parecer ministerial, às fls. 68/86, opinando pela concessão da segurança. 
Sentenciando, ao final, o MM. Juiz a quo, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva, 
julgou procedente a ação, concedendo a segurança. 
Irresignado, o Instituto demandado interpôs recurso apelatório às fls. 95/98, reportando-se 
aos argumentos expendidos nas informações. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força 
de distribuição. 
Peço inclusão do feito na Pauta. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de apelação de sentença 
que concedeu a segurança, determinando à autoridade impetrada o deferimento das 
aposentadorias especiais dos impetrantes, a partir da data de seus requerimentos 
administrativos. 
Nada ouso reprovar na sentença do MM. Juiz a quo, ante a sua fundamentação, 
respaldada em dispositivo constitucional, que não deixa margem de dúvida em relação à 
questão suscitada. 
Ora, se a Constituição Federal, Lei maior e suprema, não fixa o limite de 50 anos de idade 
para a obtenção deste tipo de aposentadoria, não é admissível que o Instituto impetrado, 
valendo-se de um entendimento contrário ao mandamento constitucional, indefira as 
aposentadorias requeridas. 
Assim, destaco trecho da respeitável sentença de 1º grau, da qual endosso os 
fundamentos: 
"Todo aquele que trabalha na atividade de eletricitário, como os impetrantes, tem direito à 
aposentadoria especial após 25 (vinte e cinco) anos de trabalho, por força do art. 31 da 
Lei nº 3.807/60 (repristinado pela Lei nº 5.527/66) e do Decreto nó 53.831 /64, em cujo 
Anexo a mencionada atividade se encontra relacionada no código 1.1.8. 
O limite de 50 (cinqüenta) anos de idade para gozo desse tipo de aposentadoria, fixado 
na referida legislação, como bem demonstrado no substancioso Parecer do Ministério' 
Público Federal, não mais subsiste, ante as regras da Constituição Federal de 1988, 
segundo as quais a aposentadoria por tempo de serviço passou a depender apenas do 
exercício da atividade nos períodos fixados no próprio texto constitucional (art. 202- II e 
parágrafo 1º) ou em leis específicas (para os casos de aposentadoria especial, hipótese 
discutida nestes autos). 
Resta incontroverso que os impetrantes trabalharam por mais de 25 (vinte e cinco) anos 
na atividade de eletricitário. 
Portanto, embora não tenham os impetrantes os 50 (cinqüenta) anos de idade previstos 
no art. 31 da Lei nº 3.807/60, fazem jus à aposentadoria especial, em face dos comandos 
constitucionais supra-referidos." 
Diante do exposto, nego provimento à remessa oficial e à apelação para manter a decisão 
de 1 º grau. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.665 - AL 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: ABEL GOMES DE SIQUEIRA TERRES 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. MARCELO SILVA MALTA (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Processo disciplinar. Publicação interna. 
- Não se considera desrespeito ao princípio da publicidade a publicação interna de atos 
referentes a processo disciplinar com o intuito de preservar a imagem do indiciado. 
- Apelo a que se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
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4665 - AL, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 5 de dezembro de 1991 (data do julgamento) 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Abel Gomes de Siqueira Torres, identificado 
nos autos, impetrou mandado de segurança contra ato do Superintendente Regional da 
Polícia Federal em Alagoas pleiteando a nulidade de processo administrativo e das 
punições decorrentes dele, em virtude da transgressão, segundo alega, do princípio da 
publicidade, uma vez que não houve publicação no Diário Oficial, mas apenas em Boletim 
de Serviço, de circulação interna. 
Indeferida a liminar ante a ausência dos requisitos necessários, fls. 58. 
Informações prestadas às fls. 61/64, aduzindo, em síntese, que atos punitivos de 
conseqüências jurídicas e efeitos restritos à Repartição são publicados em Boletim de 
Serviço, a fim de evitar mácula à imagem do funcionário através de publicação na 
imprensa oficial. 
Sentenciando, às fls.103/106, o MM. Juiz a quo denegou a segurança. 
Irresignado, o impetrante apelou às fls.108/118, reportando-se aos argumentos 
expendidos na inicial. 
Sem contra-razões, subiram os autos á esta Corte, sendo-me conclusos por força de 
distribuição. 
Peço inclusão do feito na Pauta de Julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A apelação, que ora é apreciada, 
objetiva a reforma da sentença, a fim de que se proceda à nulidade de processo 
administrativo, sob o argumento de que foi transgredido o princípio da publicidade. 
A douta sentença de 1 º grau não merece reparos por estar em perfeita harmonia com o 
direito vigente. 
Na verdade, o requisito da publicidade tem sua razão de ser na comunicação aos 
interessados do inteiro teor de determinado ato. O que se verifica no caso em tela é que, 
em se tratando de processo disciplinar, evitou-se a publicação no Diário Oficial, 
restringindo-a ao Boletim de Serviço, de circulação interna, suficiente para que o indiciado 
tomasse conhecimento, poupando-o do inconveniente da exposição ao público das 
punições a ele impostas. Ademais, é de se observar que o impetrante, diante da 
publicação interna por ele combatida, inteirou-se de todos os atos da sindicância, 
tomando parte em suas fases e se defendendo. 
Muito bem decidiu o MM. Juiz a quo em sua sentença de fls., da qual destaco o seguinte 
trecho: 
"Note-se que o impetrante participou de todas as fases da sindicância, tendo livre acesso 
a seus atos. Defendeu-se com amplitude e nada se fez às escuras ou debaixo de sigilo. 
Sua irresignação é pelo fato da Portaria punitiva não haver sido publicada no Diário 
Oficial. Ora, nenhum interesse tinha o impetrante nesta publicação, ao contrário. 
Publicada que foi em boletim interno, atingiu a Portaria sua finalidade, visto que dela 
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conheceram todos os interessa dos. Note-se que igual sistema adota-se no processo 
judicial criminal, onde não há resenha ou publicação de sentença, exceto nas pessoas 
dos interessados." 
Diante do exposto, nego provimento à apelação para manter a sentença apelada, por 
seus próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.930 - CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelado: ANTÔNIO RODOLFO LIMA 
Advogados: DRS. FRANCISCO DAS CHAGAS A. MARQUES E OUTROS (APTE.) E  

VANZETI LIMA DE ALENCAR (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Lei nº 8.036/90. Preliminares. Impropriedade da 
via processual. Legitimidade da CEF e inexistência de litisconsórcio passivo necessário 
da União Federal. Administrativo. Constitucional. Transferência de servidor público do 
regime celetista para o regime único. FGTS. 
1. Da expressa negação de liberação do FGTS pelo diretor administrativo da CEF e da 
disposição contida na Lei nº 8.036/90, art. 4º, que atribui à CEF competência para operar 
as contas vinculadas, decorrem a propriedade da via processual eleita - coibir ato 
administrativo tido por ilegal - e a legitimidade da CEF para figurar no pólo passivo da 
ação. 
2. Não há interesse da União a ensejar litisconsórcio passivo necessário na hipótese de 
movimentação das contas vinculadas do FGTS. 
3. Preliminares rejeitadas. 
4. Não se identificando no regime único a que foi levado o servidor público, por força de 
lei, uma relação contratual empregatícia, pois nela o poder público, unilateral mente, 
estabelece as condições de exercício das funções públicas, prescreve os direitos dos 
servidores e impõe requisitos de eficiência, capacidade, sanidade e moralidade, entre 
outras, tem-se como estatutária tal relação. 
5. Resultando a transferência do servidor público do regime celetista para o estatutário 
tão-só da vontade da Administração Pública "factum principis", tem-se, no caso, a 
hipótese permissiva de levantamento de FGTS em razão de força maior (art. 20, I da Lei 
nº 8.036/91 ). 
6. Nos termos do art. 5º, XXXVI da CF/88, inadmissível seja o direito adquirido dos 
autores ao levantamento do FGTS alcançado por proibição ínsita em lei posterior 
(8.162/91) à vigência da Lei que modificou seu regime jurídico. 
7. Remessa oficial 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 maioria, rejeitar 
as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam da Caixa Econômica Federal e de 
litisconsórcio necessário da União Federal e, ainda, da inadequação da ação de Mandado 
de Segurança para decidir a lide, vencido o Exmo. Sr. Juiz Nereu Santos, que acata a 
preliminar de litisconsórcio necessário da União votando, inclusive, pela anulação da 
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sentença, no mérito, por maioria, negar provimento à Remessa Oficial e 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, 04 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Antônio Rodolfo Lima propôs ação de 
mandado de segurança contra ato do Gerente Administrativo do FGTS da Caixa 
Econômica Federal - CEF/CE objetivando liminar e segurança que determine a liberação 
dos recursos que possui depositados em sua conta individualizada do FGTS. 
Argúi, em sua inicial, que detinha contrato de trabalho com a Universidade Federal do 
Ceará, sendo optante pelo F.G.T.S.. Ocorre que com a edição da Lei 8.112/90 - Regime 
Jurídico Único - operou-se automática rescisão contratual celetista e inclusão, também 
imediata, no novo regime estatutário, conforme preceituado no art. 7º da Lei nº 8.162/91. 
Porquanto, exsurge ao impetrante direito líquido e certo de resgatar o quantum 
depositado em sua conta vinculada do FGTS, nos termos da Súmula 178 do extinto TFR, 
e ao albergue de permissivos constitucionais. 
Liminar indeferida. 
Nas informações, a CEF alega preliminares de: 1) impropriedade da via processual eleita, 
ante a inexistência de requisitos justificadores da segurança bem como não configuração 
de ato violador; 2) ilegitimidade passiva ad causam (atua, tão-só, como agente operador e 
a gestão do FGTS é da competência do Ministério da Ação Social); 3) litisconsórcio 
passivo necessário da União Federal, da qual o Ministério da Ação Social é órgão. No 
mérito, diz que a movimentação do FGTS está adstrita às hipóteses previstas no art. 20 
da Lei nº 8.036/90, que revogou todas as disposições anteriores e que não contempla a 
mudança de regime jurídico com a liberação do Fundo (hipótese que era prevista na 
revogada Lei 5.107/66. Diz, também, que a mudança do regime jurídico determinada pela 
Lei nº 8.112/90, significa conversão de regime e não rescisão (que é o afastamento do 
empregado), posto que os empregados continuam vinculados aos seus órgãos, provando, 
assim, que não houve resolução contratual ou perda de emprego ou mesmo do vínculo 
laboral. Diz, por fim, que a Lei nº 8.162/91, em seu art. 6º, autoriza o saque, tão-só nas 
hipóteses previstas nos incisos III a VI do art. 20 da Lei nº 8.036/90 e o § 1º veda o saque 
do FGTS pela conversão de regime, apresentando-se inaplicável a invocada Súmula 178-
TFR, editada na vigência da revogada Lei nº 5.107/66. 
O parecer do Ministério Público opinou pela denegação da segurança. Entendeu 
improcedentes as preliminares suscitadas pela autoridade coatora e, no entanto, 
considerou inaplicável a Súmula 178 do extinto TFR, editada na vigência da revogada Lei 
5.107/66, bem como a vedação ao pretendido na inicial, nos termos da Lei nº 8.036/90, 
art. 20, VIII que resguarda um triênio estagnatário para o Fundo, assim como a Lei nº 
8.162/91 que expressamente veta o saque pela mudança de regime. 
Na sentença submetida ao duplo grau, o MM. Juiz monocrático superou as preliminares 
argüidas e, no mérito, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 
6º da Lei 8.162/91 (por afrontar o art. 5º, XXXVI da CF/88), e entendendo omissa a Lei nº 
8.036/90 - que regula o FGTS e vigente à época da conversão de regime jurídico -, 
concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora providências quanto ao 
imediato levantamento do saldo do FGTS existente em nome do impetrante, transferindo 
ao banco depositário, com os acréscimos de juros e correção monetária, a ser 
imediatamente sacado via alvará. 
Sustenta a peça recursal da CEF a reforma da sentença, trazendo como preliminar o 
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descumprimento da Lei nº 8.076/90, que em seu art.1º, parágrafo único, tanto veda a 
concessão de liminares em ações que especifica como submete a execução da sentença 
favorável à prévia apreciação recursal. Renova as preliminares argüidas e reporta-se aos 
termos das informações prestadas. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): A Caixa Econômica Federal, em seu 
apelo, renovou em preliminar a impropriedade da via processual eleita e sua ilegitimidade 
para figurar no pólo passivo e litisconsórcio passivo necessário da União Federal. 
Trata a hipótese de expressa negação de liberação de FGTS pelo diretor administrativo 
da Caixa Econômica Federal, em obediência a determinação legal. 
Ora, de acordo com a Lei nº 8.036/90, art. 4º, o Ministério da Ação Social é gestor de 
aplicação do FGTS, enquanto a CEF, seu agente operador, competindo-Ihe, além de 
centralizar os recursos do Fundo, manter e controlar as contas vinculadas, corrigir 
monetariamente os depósitos e capitalizar os juros efetuados das referidas contas. 
Dos fatos, aqui narrados, e da lei decorre a propriedade de ação de mandado de 
segurança para corrigir ato de autoridade administrativa havido como coator e o interesse 
da Caixa Econômica Federal para figurar no pólo passivo da Ação. 
Por outro lado, não vislumbro, na hipótese, o litisconsórcio passivo necessário da União, 
alegado pela CEF, sob o fundamento de que o órgão gestor do FGTS é o Ministério da 
Ação Social, como prevê o art. 4º da Lei 8.036/90 e, em sendo assim, a sentença de 
mérito atingiria as suas tarefas originárias. 
No que atine ao litisconsórcio necessário, o CPC, em seu art. 47, assim estabelece: 
"Art. 47 - Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da 
relação jurídica, o juiz tiver  de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, caso 
em que a eficácia da sentença dependerá de citação de todos os litisconsortes no 
processo." 
Depreende-se, daí, que o litisconsórcio necessário, segundo o código, se verifica quando 
há comunhão de direitos e obrigações. É o que doutrina o ilustre Pontes de Miranda, em 
sua obra "Comentários ao Código de Processo Civil", págs.18 e 19, adiante transcrita: 
"Nada mais perigoso do que o uso desatento da expressão "litisconsórcio necessário". 
Vejamos o conceito de litisconsórcio sensu lato, o de litisconsórcio impróprio, o de litis 
consórcio segundo o código ... d) No entanto preferiu-se considerar necessários todos os 
litisconsórcios baseados na comunhão de direitos e obrigações. Quer dizer: a lei 
processual considera-os indispensáveis sempre que a pretensão dos litisconsortes se 
funde na mesma relação jurídica. O direito material, portanto, é que mostra a comunhão 
de direitos e obrigações." 
Desta forma, passemos a uma análise do direito material para identificar ou não a 
existência do litisconsórcio passivo necessário alegado pela recorrente. 
O Fundo de Garantia por tempo de Serviço foi criado com duas finalidades: a primeira, 
instituir um regime de trabalho (art. 1º, Lei nº 5.107/66) substituindo o direito do 
trabalhador de estabilidade no emprego, após 10 anos de seu exercício, por uma garantia 
econômica, vez que dita estabilidade estava fadada a se transformar em letra morta, pois 
freqüentes eram as demissões obstativas da aquisição do referido direito. 
Inicialmente, conforme o estabelecido na Lei 5.107/66, instituidora do referido regime, 
cabia ao empregado o direito de fazer opção pelo regime criado, quando eram abertas as 
contas vinculadas em seu nome. Hoje, á Constituição Federal, no art. 7º, III, o prevê como 
direito de todos trabalhadores rurais e urbanos. Assim, o regime FGTS passou a ser o 
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único regime, respeitado o direito adquirido à estabilidade. 
É evidente que o constituinte, além de tornar obrigatório o regime FGTS para 
trabalhadores rurais e urbanos, visando ao bem estar social face ao grande benefício 
trazido, também observou o critério prático, pois, em verdade, a opção que era dada ao 
trabalhador passou a ser uma imposição, pois Ihe era apresentada no ato de assinatura 
do contrato, como condição sine qua non do mesmo. 
A outra finalidade da criação do FGTS foi proporcionar recursos para investimento na 
construção de habitações populares, isto com a administração de recursos advindos dos 
depósitos de todas as contas vinculadas dos trabalhadores. Assim, a Lei nº 5.107/66, 
instituidora do aludido regime, em seu art.11, criou o FUNDO DE GARANTIA POR 
TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), constituído pelo conjunto das contas vinculadas, e atribuiu 
a sua gestão ao extinto BNH. Hoje, tal gestão cabe ao Ministério da Ação Social, cabendo 
à CEF o papel de agente operador, conforme estabelece o art. 4º, da Lei nº 8.036/90. 
Quanto à finalidade a que se destinam tais recursos, está devidamente explicitada no 
Decreto nº 99.684/90, regulamentador da Lei nº 8.036/90, assim seu art. 61, § 2º 
determina: 
"Os recursos do FGTS deverão ser aplicados em habitação, saneamento básico e infra-
estrutura...". 
Pela análise acima, cumpre visualizar o FGTS sob dois ângulos, ou seja: 1 - como uma 
garantia econômica para o empregado, ante uma demissão, assegurada por depósitos 
efetuados pelo empregador em sua conta vinculada; neste caso, tal fundo integra o seu 
patrimônio; 2 - como um fundo constituído pelo somatório de todas as contas vinculadas, 
com administração própria e finalidade eminentemente social. É partindo desta análise 
que se podem identificar os integrantes de cada relação jurídica decorrente. 
A lei distinguiu as relações jurídicas, dando incumbência diversificada à CEF e ao 
Ministério da Ação Social. Senão vejamos: 
Cabe à CEF, como agente operador do FGTS, entre outras atribuições, 'centralizar os 
recursos do FGTS, participar da rede incumbida de sua arrecadação, manter e controlar 
as contas vinculadas e emitir regularmente os extratos individuais correspondentes". 
(Decreto nº 99.684/90, art. 67, I). 
Tendo em vista as suas atribuições de agente operador do FGTS, vem a CEF 
disciplinando os procedimentos operacionais para liberação dos depósitos das contas 
vinculadas, a serem observados pelas entidades depositárias. Assim o fez na Circular nº 
05, de 21.12.90, e no Ofício-Circular DEFUS, nº 005/91. Isto face à movimentação da 
conta vinculada, que é feita por seu titular, ante a verificação de uma das hipóteses 
permissivas previstas em lei. 
Ao Ministério da Ação Social, na qualidade de gestor do FGTS, compete assistir o 
Conselho Curador, órgão que rege o mesmo (art. 3º da Lei 8.036/90), na elaboração das 
diretrizes a serem traçadas para aplicação do fundo e primar pela observância das 
mesmas, é o que se infere do art. 6º da Lei nº 8.036/90: 
"Art. 6º. Ao Ministério da Ação Social, na qualidade de gestor da aplicação do FGTS, 
compete: I - praticar todos os atos necessários à gestão da aplicação do Fundo, de 
acordo com as diretrizes e programas estabelecidos pelo Conselho Curador; II - expedir 
atos normativos relativos à alocação dos recursos para implementação dos programas 
pelo Conselho Curador; III - elaborar orçamentos anuais e planos plurianuais de aplicação 
dos recursos, discriminando-os por Unidade da Federação, submetendo-os até 31 de 
julho ao Conselho Curador do Fundo; IV - acompanhar a execução dos programas de 
habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana, de correntes de aplicação 
de recursos do FGTS, implementa dos pela CFF; V - submeter à apreciação do Conselho 
Curador as contas do FGTS; VI - subsidiar o Conselho Curador com estudos técnicos 
necessários ao aprimora mento operacional dos programas de habitação popular, 
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saneamento básico e infra-estrutura urbana; VII - definir as metas a serem alcançadas 
nos programas de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana." 
Inexiste assim, na liberação ou saque das contas vinculadas, qualquer comunhão de 
direitos ou obrigações da CEF com o Ministério da Ação Social, ou mesmo com o 
Conselho Curador do FGTS, que dê ensejo, na presente lide, ao litisconsórcio necessário 
passivo da União, pois, como ficou demonstrado, a CEF é que tem a obrigação legal de 
controlar as contas individuais vinculadas. Portanto, a relação jurídica entre os titulares 
das contas vinculadas, no caso de liberação, é entre o sacador e a CEF. 
Dessarte, a União não tem qualquer direito sobre as contas individuais em si, vez que é, 
tão-só, aplicadora, através dos órgãos próprios, dos recursos delas provenientes, como 
um todo. Por tais razões, rejeito as preliminares. 
É o meu voto. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Servidores públicos, que tiveram seu 
regime jurídico de trabalho transmudado de celetista para estatutário, pleiteiam, 
presentemente, a liberação de seus FGTS, pretensão esta contestada pela CEF que, 
além de vislumbrar sérios prejuízos para o FUNDO, atenta para o fato de que não se 
encontra elencado em lei, como hipótese que autorize o levantamento do FGTS, o caso 
apresentado pelos requerentes. 
Apesar de acirrada discussão doutrinária sobre a natureza jurídica do FGTS, de onde 
emergiram teorias como: a do tributo; da contribuição previdenciária; da indenização; da 
natureza dupla; do salário diferido e da obrigação dualista, ainda não se chegou a um 
consenso sobre tal natureza. Sendo, porém, inconteste, que os depósitos na conta 
individualizada integram o patrimônio do empregado, o que se observa na própria criação 
do FGTS. 
Esta egrégia Turma firmou entendimento de que é direito adquirido dos autores o 
levantamento do FGTS, vez que a proibição ínsita está em lei posterior (8.162/91) à 
vigência da lei que modificou vínculo empregatício. 
Destaco o voto proferido na AMS 4470/91-CE: 
"Questiona-se, nestes autos, a legitimidade do levanta mento de depósito do FGTS, por 
servidores públicos que, por força de lei, passaram do regime celetista para o atual 
regime único. O Fundo de Garantia por tempo de Serviço, instituído e protegido pelo 
Governo Federal, representa, sem via de dúvidas, garantia de indenização para o 
trabalhador, instituído pela Lei nº 5.107, de 13.09.66, hoje regulamentado pela Lei nº 
8.036 de 11.05.90, com alteração, quanto à vedação ao saque, pela Lei nº 8.162, de 08 
de janeiro de 1991. Tal direito é direito social, ao abrigo do art. 7º III, CF, que estabelece: 
'Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: I - omissis. II - omissis - III - Fundo de Garantia do tempo 
de Serviço;" 
Por seu turno, a Lei nº 8.036/90 traz como hipóteses para o saque: 
'Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas 
seguintes situações: I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa 
recíproca e de força maior, comprovada com pagamento dos valores de que trata o art. 
18; II - extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, 
filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades, ou ainda, falecimento do 
empregador individual sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão de 
contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita da em presa, suprida, quando for 
o caso, por decisão judicial transitada em julgado; ... VII - pagamento total ou parcial do 
preço da aquisição de moradia própria, observadas as seguintes condições: a) o mutuário 
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deverá contar com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na 
mesma empresa ou empresas diferentes; b) seja a operação financiável nas condições 
vigentes para o SFH; VIII - quando permanecer 3 (três) anos ininterruptos, a partir da 
vigência desta Lei, sem crédito de depósitos; IX - extinção normal do contrato a termo, 
inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 
1974". 
Dir-se-ia que, já editada a Lei nº 8.112/90, a Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991, 
estabeleceu limites ao art. 20 da Lei nº 8.036/90, determinando: 
'Art. 6º - O saldo da conta vinculada ao Fundo de Garantia do tempo de Serviço - FGTS 
do servidor a que se aplique o regime da Lei nº 8.112, de 1990, poderá ser sacado nas 
hipóteses previstas nos incisos III a VII do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. 
§ 1º É vedado o saque pela conversão de regime. § 2º O saldo da conta individualizada 
do FGTS, de servidor não optante, reverterá em favor da União ou da entidade 
depositante." 
Na AMS 106060/RS, o extinto TFR já se posicionou no sentido de aceitar a 
disponibilidade do FGTS, da parte do empregado, desde que as hipóteses sejam as 
previstas de movimentação de tal fundo, pelo mesmo. Assim, se atente ao voto da lavra 
do Eminente Ministro Gueiros Leite, do qual destaco: 
'Não é concebível, porém, que as contas vinculadas dos antigos servidores celetistas 
fiquem paralisadas, tanto mais porque a mudança de regime importaria em rescisão 
contratual. Por isso, o próprio Conselho Curador do FGTS admitiu o levantamento. Toda 
celeuma giraria em torno da ampla movimentação das contas o que, segundo os gestores 
do Fundo, poderia levar ao seu esvaziamento. Mas esse não se pode considerar como 
motivo jurídico, capaz de evitar a solução judicial favorável ao empregado que passou a 
funcionário público, mesmo que tais mudanças de regime se revistam de lesividade, 
passível de cobro através de ações populares, que parece estariam sendo utilizadas. À 
falta de medidas legais imediatas, a criatividade dos administradores poderia levá-los a 
soluções práticas, a exemplo da simples transferência do saldo da conta do FGTS para a 
conta PASEP.' 
Atente-se a que, sob o fundamento de evitar-se o esvaziamento do FGTS, se vetou o art. 
246 da Lei nº 8.112/90: 
'Em sintonia com as recomendações do Conselho Curador do FGTS, impõe-se o veto a 
este dispositivo, tendo em conta que a liberação imediata dos recursos do FGTS provoca 
abrupta redução na disponibilidade de recursos daquele fundo, prejudicando as 
aplicações nos programas habitacionais. O assunto deve ser objeto de tempestiva 
regulamentação legal.' 
Importa mais uma vez voltar ao julgamento da AMS 105.975/RS, onde o Exmo. Sr. 
Ministro José Dantas assim se houve: 
"O Senhor Ministro José Dantas: Sr. Presidente, ao que tenho da lei constitutiva do 
Regime do Fundo de Garantia, a despedida sem justa causa abre vez a que o obreiro 
encerre a sua conta do FGTS, com maior vantagem aí devida pelo empregador (art. 6º da 
Lei nº 5.107/66). Doutro lado, quando a rescisão se dá com justa causa assim definida 
pelo art. 482 da CLT, igualmente assiste ao obreiro encerrar a sua conta, com 
desvantagens que o próprio art. 7º daquela lei relaciona. Por sua vez, porque as duas 
situações litigiosas da despedida foram tratadas com especificidade por estes artigos, o 
artigo 8º, I - não se referindo à despedida por fás ou por nefas, com ou sem justa causa 
passa a tratar da cessação de vínculo trabalhista, figura conceituada mais genericamente 
do que os marcos da despedida. Compreende-se aí, a estilo numerurs apertu, a listagem 
mais ampla das causas resolutórias das relações de emprego, dentre os quais, decerto, 
devem-se inserir os incidentes anômalos ocorridos à margem das concepções estruturais 
do Direito do Trabalho. De fato, a defrontar-se incidente inominado mas decisivo da 
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cessação do liame trabalhista, cumpre atentar-se para os fins da lei, no caso, 
evidentemente destinada à proteção do trabalhador e para a qual o Fundo é mero 
consectário, sem merecimento para sobrepor sua capitalização aos interesses 
econômicos do obreiro, seu associado compulsório. Por via desse exercício de 
hermenêutica é que tiro dos textos da lei examinada, com a devida vênia, a conclusão, 
que me parece lógica, de que, qualquer que seja o fator de cessação do vínculo 
empregatício, o empregado se desobriga o Regime do Fundo de Garantia e, 
conseqüentemente, levanta a sua conta, com ou sem restrições. E, se essa é a diretriz 
legal, não me parece que a transposição do empregado para o regime estatutário 
implique numa situação diversa de qualquer das que configuram a cessação do vínculo 
trabalhista em resilição do contrato de trabalho. Há se dizer que a mudança de regime 
não rescindiria o contrato. Faço, contudo, uma indagação prejudicial às filigranas 
estruturais da rescisão; indago: que obrigação trabalhista remanesce daquele contrato? 
Nenhuma, certamente; nem a própria contribuição para o Fundo, porque deste ali a 
próprio empregado se desvinculou do regime e, obviamente, desvinculada ficou a 
empresa da obrigação de recolhê-la. Portanto, Sr. Presidente, adiro aos fundamentos do 
voto do Sr. Ministro Costa Lima, com a devida vênia, desde o dizer que a questão é muito 
simples. Gostaria, porém, de acrescentar, a título da experiência de meu posto de 
antigüidade no Tribunal, um exemplar precedente administrativo. Durante a minha gestão 
na Presidência, o Tribunal decidiu transpor, do regime trabalhista para o estatutário, se 
me parece, a classe dos atendentes, ou que outra seja; e não causou perplexidade 
nenhuma o levantamento do Fundo de Garantia daqueles ex-empregados, que viram 
resolvido o seu contrato de trabalho, que viram extirpado o nexo trabalhista, sem 
indagação da despedida, porque, não só a despedida libera a conta, mas, segundo as 
práticas administrativas, isso acontece em qualquer caso da definitiva desvinculação do 
servidor para com o FGTS, a exemplo do que estabelece o art. 8º, I, da referenciada lei. 
Nessa linha de entendimento, a meu pensar, é correta a sentença de que se trata, posta 
na verificação de que, por força de lei, os impetrantes, servidores do Município de Porto 
Alegre, foram removidos de um regime legal a outro, no seu relacionamento com a 
administração, sem resíduo algum da relação de emprego que os vinculava ao FGTS. Daí 
o direito da livre movimentação da sua conta, por si mesma encerrada por carência do 
fator básico que legalmente autorizava a sua constituição compulsória. Desta maneira, 
Senhor Presidente, com a devida vênia do Sr. Ministro Relator, sempre brilhante nas suas 
proposições, acompanho a conclusão do voto do Sr. Ministro José Cândido, em negando 
provimento à apelação, para confirmar a sentença." 
O extinto TFR, na Súmula 178, corporificou entendimento jurisprudencial no sentido de: 
"Resolvido o contrato de trabalho com a transferência do servidor do regime da CLT para 
o estatutário em decorrência de lei, assiste-Ihe o direito de movimentar a conta vinculada." 
Volta, hoje, o tema aos debates Pretorianos, em face de, em obediência à nova Ordem 
Constitucional, os entes públicos em suas respectivas competências haverem 
transformado os contratos de trabalho de seus servidores em regime único. O Prof. Celso 
Antônio Bandeira de Melo, estudando a nova natureza jurídico-administrativa dos 
servidores públicos, em sua obra "Regime Constitucional dos Servidores da 
Administração Direta e Indireta", assim doutrina: 
"74. O sobredito art. 39 estatui que nas distintas esferas de Governo, cada qual dispondo 
para si, haverá "um regime jurídico único... para os servidores da administração direta, 
autarquias e fundações públicas". Ou seja, o regime de  pessoal que adotarem será o 
mesmo, igual - por isto se disse único - para estas organizações administrativas. Há 
lógica nisto: se os seus servidores são, em quaisquer delas, agentes de pessoas jurídicas 
de direito público, por que razão adotaria cada uma um regime distinto para atividades da 
mesma natureza? Note-se: o que o texto veio coibir foi que existisse dada disciplina de 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

servidores para a administração direta, outra para a autarquia tal, mais outra para 
autarquia qual e outras, ainda, para suas fundações públicas. Este é o sentido da 
exigência de "regime jurídico único".. "Regime jurídico único e planos de carreira", no 
plural, deixando claro que não se propôs a reduzi-las a uma só. Antes mesmo de 
aprofundar as razões que compelem inelutavelmente a entender que a exigência de 
regime jurídico único tem o sentido e alcance indicados - isto é, o de uniformizar o 
tratamento de pessoal entre administração direta, autarquias e fundações públicas - cabe 
indagar: Em face de exigências defluentes do sistema constitucional, haverá, dentre os 
regimes abstratamente concebíeis - o estatutário e o trabalhista -, um que 
obrigatoriamente deva ser o regime normal, o regime básico, a ser aplicado aos 
servidores públicos civis? Acaso poderá ser adotado, indiferentemente, quer o regime de 
cargo, quer o regime de emprego, ou um deles se impõe como o regime normal, 
obrigatório, ainda que possa, em certa medida, conviver com alguns casos em que se 
adote o outro, como exceção? Não cabe a menor hesitação em concluir que o regime 
previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, o de emprego - embora sem 
estar proscrito de modo absoluto - é radical e definitivamente incompatível com a regência 
da generalidade dos servidores públicos civis, servidores que são das pessoas jurídicas 
de direito público. Desde logo, a disciplina trabalhista foi concebida para dispor sobre 
relações entre particulares, em atenção, pois, a interesses desta ordem, perfeitamente 
estranhos à problemática que está em causa quando se trata de proteger e resguardar 
interesses públicos. Assim, conquanto nela se busque proteger o empregado, parte mais 
fraca na relação de trabalho, nem por isso deixa de respeitar, embora com atenuações, a 
"autonomia da vontade" do empregador e da senhoria que tem sobre o que Ihe pertence; 
a dizer: sobre a empresa, que é propriedade sua. Daí que este pode dispensar o 
empregado a seu talante, bastando que pague indenização compensatória, a teor do art. 
7º, I, da Lei Magna. Dispõe, então, de uma liberdade que seria inconcebível nas relações 
de direito público, em que o administrador não é um dominus, um senhor dos interesses, 
negócios ou bens, coloca dos sob sua cura, mas simples gestor de interesses alheios, os 
da coletividade. De modo ainda mais acentua do, a legislação trabalhista protege e 
assegura a autonomia da vontade do empregado. Então, este pode, exempli gratia, 
desligar-se da relação de emprego quando queira, de imediato, desde que responda pelo 
pagamento de aviso prévio. É evidente que tal liberdade seria incompatível na esfera 
pública, por força do princípio da continuidade do serviço público, tanto que o abandono 
de cargo é tipificado como crime. A própria proteção dispensada pela legislação 
trabalhista ao empregado Ihe é conferida em vista de interesses especificamente seus, 
pessoais, privados. Já a proteção ao servidor público civil, como logo se dirá, lhe é 
outorgada também e sobretudo em atenção a interesses públicos. Garantindo-se o 
servidor, garante-se, indiretamente, mas com este propósito fundamental, a necessária 
impessoalidade e lisura na condução administrativa da coisa pública. É induvidosamente 
certo que o regime comum, normal, dos servidores públicos civis terá de ser um regime 
de direito público; o regime de cargo, de funcionário público - não o de emprego. Portanto, 
terá de ser regime designado, entre nós, como ESTATUTÁRIO. (destaquei). E isto por 
duas razões: uma principiológica; outra colhida em disposições explícitas da Constituição, 
por força das quais pode-se depreender que, ali mesmo, já está feita a referida opção 
quanto ao regime normal aplicável ao servidor público civil. A razão principiológica é a de 
que o regime tradicionalmente aplicado a cargos na medida em que dá ao servidor 
maiores garantias - é o que verdadeiramente se afina com as exigências do Esta do de 
Direito. Veja-se: a estabilidade, o direito à reintegração, à disponibilidade, à aposentadoria 
com proventos integrais ou calculados proporcionalmente sobre a integralidade dos 
vencimentos em função do tempo de serviço, operam como garantias da neutralidade e 
impessoalidade da Administração. Colocam o servidor mais a salvo das pressões e 
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injunções que Ihe queiram impor os eventuais detentores do Poder. De outra sorte, estes 
poderiam manejar o aparelho administrativo em proveito de interesses partidários ou 
pessoais e em detrimento dos adversários políticos ou inimigos, anulando ou deprimindo 
a indispensável isenção requerida na gestão dos negócios públicos. Sobretudo no atual 
período histórico, do Estado intervencionista, interferente em todos os setores da vida 
econômica e social, os governantes detêm 
 poderes imensos sobre a sociedade como um todo e sobre cada membro do corpo 
social. Se a máquina estatal pudesse converter-se em fonte de benesses para os favo 
ritos e de discriminação ou malefícios para os oponentes dos governantes, estes teriam 
em suas mãos um poderosíssimo instrumento para perpetuar-se no Poder. Revezarse-
iam os homens, mas preservar-se-ia a indefinida continuidade do grupo dominante, em 
contradita com a noção de República, cuja essência postula a "temporariedade dos 
mandados`, como possibilidade real, efetiva, de alternância no poder das distintas facções 
políticas, na dependência apenas da vontade popular e sem interferências espúrias que 
Ihe comprometam a possibilidade de livre expressão. Para que o aparelho governamental 
não se desvie de seus fins e não se transforme em um organismo a serviço dos 
ocupantes transitórios dos cargos de direção da coisa pública é indispensável que o corpo 
administrativo do Estado (servidores) disponha de um regi me propiciador de uma 
razoável independência, para poder sempre agir tecnicamente, orientado para finalidades 
públicas e, portanto, impessoais. É isto que o regime de cargo, de "funcionário público", 
proporciona e que o regime de empregado não teria como proporcionar em igual medida. 
Na verdade, as disposições constitucionais sobre os funcionários representavam no 
passado - como hoje representam as que se referem aos titulares de cargo garantias para 
o agente administrativo. Correspondem, nesta esfera (da Administração), ao que os 
"predicamentos" representam para a independência da magistratura e as "imunidades" 
representam para os legisladores. Uns, quanto outras, não são instituídos em benefício 
das pessoas que ocupam estas respectivas funções, mas em benefício da coletividade 
como um todo. O cidadão tem interesse em que a magistratura seja independente, que o 
Legislativo fique a salvo de pressões e que os agentes da administração não se curvem a 
interesses partidários, sectários ou pessoais dos governantes de turno. Os servidores 
administrativos devem seguir-Ihes a orientação de política administrativa, mas de modo 
imparcial, neutro, em relação a toda a sociedade e a todos os cidadãos. Devem poder 
fazer as obtemperações técnicas ou de ciência da Administração perante diretrizes 
descabidas ou inconsistentes sob o ângulo da eficiência condução dares publica, 
sem temerem retaliações irresistíveis. Por tudo isto resulta que para bem cumprir-se o 
disposto no art. 37, que enumera os princípios da Administração Pública - e entre eles o 
da impessoalidade, da, finalidade e da moralidade - regime normal da Administração 
Pública é o regime próprio de quem exerce cargo público, isto é, o regime de funcionário. 
Ademais, desta razão principiológica e que se reforça ante o art. 37 pré-citado, outra 
razão diretamente extraída do texto Constitucional concorre para exigir esta conclusão. É 
a seguinte: o art. 41 da Lei Magna sempre se refere a cargo público, tanto no que respeita 
à estabilidade ("Servidor estável só perderá o cargo..."), quanto no que respeita à 
reintegração ;. . e o eventual ocupante da vaga será reconduzido ao cargo...) como no 
que concerne à disponibilidade (extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o 
servidor estável ficará em disponibilidade remunerada"). Assim também, conquanto não 
haja menção à palavra cargo, é de se concluir que o art. 40, nas disposições sobre 
aposentadoria (itens I, II e III), também está reportado aos titulares de cargo, posto que o 
regime previdenciário comum, ou seja, o de empregos em geral, não é o de proventos 
integrais ou calculados sobre a integralidade da retribuição na proporção do tempo de 
serviço. Logo, a quase totalidade das disposições da Seção "Dos Servidores Públicos 
Civis" está reportada unicamente aos titulares de cargo, isto é, a funcionários. A única 
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exceção radica-se na parte final do § 3o, onde se prevê lei que regule aposentadoria em 
cargos ou empregos temporários. Pois bem, seria um contra-senso que o texto 
Constitucional houvesse estabelecido disposições básicas sobre o regime dos 
funcionários, ou seja, dos ocupantes de cargos -, revelando nisto o empenho em Ihes dar 
um esquema de garantias, a bem do serviço público administrativo - e ao depois pudesse 
o Poder Público deixar de adotar tal regime como regra, como modelo normal de regência 
dos seus agentes. Acresça-se e este é o argumento definitivo - que o § 2º do art. 39 
determina que se aplicam aos servidores da administração direta, autarquias e fundações 
públicas diversos incisos do art. 7o, onde estão arrolados direitos e garantias dos 
trabalhadores urbanos e rurais. Portanto, o § 2º do art. 39 estendeu obrigatoriamente aos 
referidos servidores públicos determinadas proteções. Ora, só se estende uma norma a 
alguém que não esteja de antemão colhido por ela. Logo, se os servidores públicos civis 
fossem disciplináveis pela legislação trabaIhista não haveria porque atribuir-Ihes direitos 
que já de correriam do art. 7a. Por outro lado, como o § 2º do art. 39 só estendeu alguns 
dos incisos, é evidente que encampou a diretriz de que os servidores em causa não são 
regidos pela legislação trabalhista, pois, se o fossem, todos os incisos do art. 7o (e não 
apenas alguns)teriam de Ihes ser aplicáveis. Assim, aparece como inequívoco que o 
regime constitucionalmente previsto como o idôneo para a genérica regência normal, 
ordinária, dos servidores públicos é o regime dito ESTATUTÁRIO (destaquei): regime de 
cargo público... Em suma, o regime das três (destaco: administração direta, autarquias e 
fundações) será único, inobstante comporte, em todas elas, na medida indicada, igual 
variante: a de cargo como regra e a de emprego para as aludidas atividades materiais de 
modesto relevo. É forçoso concluir, também, que: a regra no serviço público é o regi me 
de cargo, não o de emprego. 
Nada obriga, entretanto, que coexistam estas duas espécies de vínculos. Obrigatório é 
apenas que exista, como regime normal, o regime estatutário, próprio de cargos". 
Por seu turno, Maurício Godinho Delgado, Professor da Universidade Federal de Minas 
Gerais e Juiz do Trabalho, com trabalho publicado na revista 'Legislação do Trabalho e 
Previdência Social' (LTR), agosto de 1991, ano 55, fls. 940/946, sob o título "FGTS e 
Regime Jurídico Único: Liberação de Depósitos", assim se posiciona: 
'No caso em análise (extinção do contrato em virtude da implantação do Regime Jurídico 
Único), existem três situações jurídicas que podem ser colocadas a cotejo para se 
verificar a possibilidade analógica: dispensa injusta; força maior; supressão de parte das 
atividades do empregador; todas essas situações presentes quer na Lei nº 7.839/89, quer 
na Lei nº 8.036/90. A dispensa injusta emerge, dentre as três situações fático-jurídicas 
aventadas, como a de menor potencial analógico, mesmo quando rompido o contrato com 
entidade paraestatal, para subseqüente estabelecimento de novo e automático vínculo, 
sob o Regime Jurídico Único, com a entidade estatal mesma. A favor da semelhança há 
apenas a extinção do contrato de em prego, fato jurídico percebido, contudo, 
identicamente, em todas as demais situações figuradas. Surgem, porém, distinções de 
grave relevância, tornando inviável a analogia jurídica. A extinção do contrato não 
resultou, nesse caso, definitivamente, de resilição unilateral por exercício de ato 
potestativo franqueado a todo empregador, pela ordem jurídica do País (art. 7º, I, CF/88 e 
art. 10, I, ADCT), a quem se equipara o empregador estatal (art. 173, § 1º, CF/88). Sequer 
se pode dizer, tecnicamente, que a extinção deveu-se a exercício de vontade específica 
de um empregador. Ao contrário, a ruptura do vínculo empregatício derivou de ato de 
imperium: na verdade, típico ato político-jurídico do Estado federado (ou do Município), 
afastando o rompimento, radicalmente, da injusta e desmotivada dispensa. Do ponto de 
vista jurídico, foi plena e legítima a motivação do ato de extinção do contrato decorrente 
de ato de imperium e em obediência a comando expresso da Constituição da República 
(art. 39, caput, CF/88). Grotesca, portanto, a aproximação de situações. Inaplicável, pois, 
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a analogia à dispensa injusta. Em conseqüência, incabível a liberação do FGTS pelo 
Código 01, por ato do próprio empregador: semelhante fórmula emerge como nítido 
tangenciamento à legislação, fraude trabaIhista (art. 9º, CLT), por expediente simulatório 
(art.102, II, Código Civil). A hipótese jurídica da força maior, autorizativa do saque do 
FGTS (art. 20, I, Lei nº 8.036/90; art.18, I, Lei nº 7.839/89), incide sobre suporte fático 
aproximável, analogicamente, com razoabilidade, às situações de extinção do contrato de 
emprego por implantação do Regime Jurídico Único. Não se trata, é claro, da força maior, 
em sua multiplicidade figurativa, mas de uma modalidade específica e típica dessa figura 
jurídica: o factum principis. O ato de imperium que conduziu à expedição das legislações 
implantadoras do Regime Jurídico Único, no âmbito das entidades estatais, extinguindo, 
conseqüentemente, os respectivos contratos de trabalho, configura-se como inegável 
factum principis, impondo-se às relações firmadas pelas entidades públicas e vinculadas. 
Atos político-jurídicos dos Municípios, Estados Federados e da própria União, essas 
legislações, a par disso, decorreram de determinação político-jurídica maior, insculpida na 
Constituição da República (art. 39, caput, CF/88). Irrelevante que a extinção contratual 
fosse prevista, no horizonte político, já há algum tempo, face à sua inserção no texto 
constitucional de outubro de 1988. O factum principis não traz consigo essa característica 
(imprevisão), que é mais pertinente ao conceito de caso fortuito. Assim, a desapropriação 
ou o fechamento de um estabelecimento, pela autoridade administrativa, v.g., pode se 
maturar no debate 
politico-administrativo por longos anos, sem que, ocorrido o fato, deixe de poder ensejar, 
conforme a hipótese, a emergência do factum principis. Pertinente o processo analógico 
no caso do factum principis, incidira o disposto na legislação fundiária mencionada, 
garantindo-se o saque do FGTS, pelo Código 02, com multa de 20%, a ser quitada pelo 
antigo empregador. Essa configuração jurídica resultaria exclusivamente de decisão 
judicial. Entretanto, o resultado normativo acima exposto decorre de procedimento 
analógico que peca por uma falha relevante: a não consideração da especificidade da 
situação fático-jurídica criada pelo Regime Jurídico Único, hábil a exigir certa mediação e 
adequação na aplicação do dispositivo legal cotejado. De fato, emerge importante 
distinção, no caso em exame, capaz de elidir, ao menos, a incidência da multa de 20% 
sobre os depósitos fundiários prevista na legislação. A força maior e sua modalidade, 
factum principis, necessariamente provocaram prejuízo às partes e, em especial, ao 
trabalhador. A idéia de dano, prejuízo, está presente no art.1.058, Código Civil, onde se 
isenta o devedor de qualquer ressarcimento. No Direito do Trabalho, à luz da assunção 
dos riscos pelo empregador (art. 2º, caput, CLT), há normas deferindo a esse algemas 
responsabilidades pela reparação dos prejuízos laboriais de correntes, sempre de modo 
reduzido, como ocorre nas leis fundiárias (na força maior incide apenas metade da multa 
aplicável no caso de injusta dispensa). Há situações em que a autoridade produtora do 
factum principis é que é legalmente responsabilizada pelo ressarcimento (art. 486, CLT, 
tratando de paralisação temporária ou definitiva do Trabalho). A noção de ressarcimento, 
reparação, resulta, por imperativo Iógico, da noção anterior de dano, prejuízo. Nessas 
hipóteses jus-laborais, o prejuízo deriva da paralisação do trabalho ou, mais grave, da 
extinção do trabalho e do fim do respectivo contrato de emprego. É fundamental à 
integralidade da figura da força maior (ou do factum principis) a ocorrência do prejuízo: a 
solução normativa encontrada, penalizando, parcialmente, o em pregador, supõe a 
verificação do prejuízo, em sua acepção trabalhista (extinção do trabalho e extinção do 
contrato). Como já se indicou, não há, na hipótese das repercussões do Regime Jurídico 
Único, qualquer ruptura da prestação do trabalho. Ao contrário, o trabalho anterior mente 
prestado mantém-se em contínua prestação, formado pelo novo regime. Não apenas se 
preserva a prestação de serviços, como se Ihe confere uma tecitura jurídica nova, mais 
consistente e perene, como é típico à Administração Pública. Sob esse ponto de vista, 
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não há o elemento central da noção de prejuízo aventada pela lei trabalhista: a cassação 
da prestação do trabalho e de seus efeitos econômico-financeiros para o prestador. 
Inexiste, também, prejuízo sob um segundo ponto de vista sócio-jurídico: ao contrário, o 
Regime Jurídico Único instaura um virtual privilégio ao prestador de serviços, 
consubstanciado em sua inserção mais orgânica e permanente aos quadros da 
Administração Pública, em contraposição aos demais trabalhadores do País que só 
poderiam ingressar na Administração mediante concurso público (art. 37, II, CF/88). A 
ruptura do contrato de emprego, com a continuidade da prestação de trabalho ao anterior 
tomador e beneficiário dos serviços, consumou-se como mecanismo hábil a instaurar um 
privilégio para o trabalhador, não um prejuízo. Ausente, na situação fático-jurídica 
aventada, o elemento do dano, do prejuízo, como falar-se em ressarcimento, em 
reparação? Como se aplicar, assim, a multa prevista pela lei para casos de força maior, 
em que transparece grave e flagrante prejuízo ao obreiro? Faltaria à solução normativa da 
força maior (factum principis) o patamar mínimo de alteridade, fundamental à mais rasa 
noção do Direito, caso acompanhada, também, da aludida multa de 20%. Como o 
processo analógico impõe a observância às especificidades do caso comparado, inclusive 
no tocante à adequação da norma jurídica a ser aplicada, conclui-se ser pertinente a 
liberação do FGTS, em decorrência do factum principis ("força maior"), sem incidência da 
multa fundiária prevista para os casos normativos regulares. Não obstante a suficiência 
técnico-jurídica (e lógica) do procedimento analógico aplicado à hipótese de factum 
principis (força maior), pode-se perceber certa aproximação entre a situação extintiva 
propiciada pela emergência do Regime Jurídico Único e o enunciado legal referente à 
"supressão de parte das atividades da empresa" (art. 20, II, Lei nº 8.036/90; art. 18, II, Lei 
nº 7.839/89).toda uma genérica e relevante forma de arregimentação de força de trabalho 
foi suprimida, em decorrência do Regime Jurídico Único, resultando na rescisão dos 
contratos de trabalho anteriores (esse último efeito-rescisão é expressamente exigido 
pelos dois mencionados prescritos das leis fundiárias). Em tal hipótese normativa, o FGTS 
é liberado (Código 03), sem qualquer penalização sobre o conjunto dos depósitos, como 
sói acontecer com a aplicação analógica correta da força maior (factum principis). A 
presente e derradeira aproximação analógica, embora sem o necessário grau de 
identificação de situações fático-jurídicas (razão por que fica relegada, em detrimento da 
anteriormente exposta), tem a virtude de evidenciar que toda a legislação fundiária 
elabora-se em torno da idéia central de coerência e correlação entre extinção do contrato 
de emprego e liberação dos depósitos de FGTS. Apenas quando o empregado pode ser 
responsabilizado pela ruptura do vínculo é que não se Ihe autoriza o levantamento dos 
respectivos depósitos, que se constituem, definitoriamente, como direito do trabalhador 
mesmo (art. 7º, III, CF/88).' 
Em tal trabalho se traz ainda à colação jurisprudência do T.R.T. da 10ª Região, proferida 
no RO 2.166/88 e cujo Relator, o Eminente Juiz Sebastião Machado Filho assim se 
houve: 'FGTS - Absorção de celetista como estatutário - Levantamento. AM Cód. 87 - A 
transferência ou aproveitamento de celetista como estatutário, em decorrência de norma 
jurídica, dá direito ao servidor de movimentar a conta vinculada do FGTS, autorizado o 
saque pelo procedimento administrativo previsto na Ordem de Serviço FGTS-POS-N 02, 
de 21.12.78, item 87, ou seja, no Código (item 871.' 
Tenho, pois, que a situação de todos os servidores públicos que, por força das Leis 
Especiais ditadas sob o comando da Lei Maior, foram levados a um Regime Único, 
indubitavelmente, o Regime Estatutário, onde não se identifica, em hipótese alguma, entre 
o servidor e o próprio Estado relação contratual empregatícia alguma, e, sim, estatutária, 
pois, o Poder Público, nas lições de Hely Lopes Meirelles em seu "Direito Administrativo 
Brasileiro", como dantes fazia tão-só em relação aos servidores públicos estatutários, o 
faz agora em relação a todo e qualquer servidor público, estabelecendo "unilateralmente 
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em leis e regulamentos, as condições de exercício das funções públicas; prescrevendo os 
direitos dos mesmos, impondo requisitos de eficiência, capacidade, sanidade e 
moralidade; fixando e alterando vencimentos e tudo o mais que"., julgar conveniente para 
a investidura no cargo e desempenho de suas funções, constituindo-se, assim, tais 
preceitos, exatamente no estatuto, em sentido amplo, que nascendo, não da vontade das 
partes (Poder Público e Servidores), mas do Estado (Administração Pública, em termos 
da própria finalidade pública), realiza uma das modalidades do jus imperii do Estado'. 
Claro que tal posição se abranda hodiernamente em razão da Administração Pública, por 
força de dispositivo constitucional, passar a abrigar em seu seio, os chamados órgãos de 
Classe a serem formados por seus servidores que terão voz em defesa dos seus direitos, 
também com abrigo na Constituição Federal. Assim é que, no art.13 da Lei nº 8.112/90, 
se colocou como norma a proibição de qualquer alteração de responsabilidades e direitos 
inerentes ao cargo público a ser feita unilateralmente por qualquer das partes, exceção 
esta, no entanto, que não autoriza a identificar-se na relação Servidor Público - 
Administração Pública, relação contratual de trabalho. Sobre o tema, Danilo Augusto 
Abreu de Carvalho, em estudando os aspectos da competência material da Justiça do 
Trabalho e Servidores Estatutários - in Revista da Legislação do Trabalho e Previdência 
Social, vol. 55 de agosto/91, v. 08, pág. 947 a 953, em comentando o supracitado art.13 
diz: 
"A lei, além de mencionar haverem "direitos", estabelece a proibição de ater ação 
unilateral destes, guardando certa similitude com o art. 468 da CLT. Evidentemente, a 
relação não se torna contratual, nem a Administração perde de todo o seu jus imperii. 
Este, contudo, não é mais monárquico, absoluto, vertical e incontrastável, já que os 
direitos do servidor não podem ser alterados unilateralmente." 
Por outro lado, importa observar que a alteração do contrato de trabalho do servidor 
publico, aqui nominado como apelado, ocorreu antes da proibição trazida pela Lei nº 
8.162/91. Por força, pois, do art. 5º, XXXVI da CF o direito dos autores ao levantamento 
do FGTS, ao abrigo do art. 20, I da Lei nº 8.036/90, vez que, indubitavelmente a 
transferência de regime celetista para estatutário, dos mesmos, ex vi legis, se constitui em 
força maior, não pode ser alcançada pela proibição ínsita em lei posterior, no caso a Lei 
nº 8.162 de janeiro de 1991. Celso Ribeiro Bastos, em estudando o direito adquirido na 
obra que assina com Ives Gandra Martins intitulada "Comentários à Constituição do 
Brasil", doutrina: 
'O direito adquirido consiste na faculdade de continuar a extraírem-se efeitos de um ato 
contrário aos previstos pela lei atualmente em vigor, ou, se preferirmos, continuar-se a 
gozar dos efeitos de uma lei pretérita mesmo depois deter ela sido revogada. Portanto, o 
direito adquirido envolve sempre uma dimensão prospectiva, vale dizer, voltada para o 
futuro. Se se trata de ato já praticado no passado, tendo aí produzido todos os seus 
efeitos, é ato na verdade consumado, que não coloca nenhum problema de direito 
adquirido... O que o direito adquirido infringe é o princípio da imediata entrada da lei em 
vigor. É normal que a lei passe a produzir efeitos a partir da sua publicação. O caráter, 
contudo, de adquirido de um direito, o imuniza contra a lei nova, afastando-a, portanto." 
Por tais razões, nego provimento ao recurso voluntário e à remessa oficial. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.946 - AL 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelante: TRANSPORTADORA PADRE CÍCERO LTDA. 
Apelados: UNIÃO FEDERAL E DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E 
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RODAGEM - DNER 
Advogados: DRS. LUCIANO AMÉRICO GALVÃO FILHO (APTE.) E  

ADOLFO LAGE DE OLIVEIRA E OUTROS (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Mandado de Segurança. Em presas transportadoras de combustível. 
Aferição do peso da carga transportada para confrontação com o máximo permitido. 
Exame da nota fiscal da mercadoria. Dispensa da pesagem nas balanças rodoviárias. 
1. A preliminar de nulidade de sentença, por contradição e carência de fundamento, não 
tem pertinência. A contradição é tema a ser discutido em sede de embargos declaratórios, 
e não de apelação. O "decisum" encontra se adequadamente fundamentado. 
2. Não é necessária a pesagem dos veículos de transporte de combustível nas balanças 
rodoviárias para fiscalizar se o peso da mercadoria está compatível com o máximo 
permitido, sendo suficiente o exame da nota fiscal que a acompanha, diante da fé de que 
tal documento está revestido. 
3. Preliminar rejeitada. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os 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 relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 18 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Transportadora Padre Cícero Ltda. impetrou Mandado 
de Segurança Preventivo com o fito de se acautelar da prática de ato reputado como 
abusivo ou ilegal, por parte do Chefe do 20º Distrito rodoviário Federal. 
Argumenta que diversas empresas transportadoras de combustível têm sido vítimas de 
ação da Polícia rodoviária Federal, que reputa ilegal, consistente na autuação, multa e 
descarregamento de seus veículos, sob a alegação de que estão com excesso de peso, 
aferido através do mero exame da nota fiscal. 
Assevera a impetrante que tem licença para o transporte do aludido produto. Além do 
mais, fixa a lei o peso máximo permitido por veículo, e margem de tolerância, tudo a ser 
conferido através da indispensável pesagem em balança rodoviária. 
Concedida liminar para que a circulação dos veículos da impetrante não fosse 
obstaculizada, exceto se verificado o excesso de peso através das balanças rodoviárias. 
Ao prestar as informações necessárias, a autoridade impetrada sustenta não ter 
legitimidade para figurar no pólo passivo da contenda. No mérito, defende a justeza dos 
critérios adotados pelo Distrito, pugnando pela denegação da segurança. 
Parecer do Ministério Público Federal sugere sejam intimados os autores a emendar a 
inicial para que seja apontada como autoridade coatora o Inspetor-Chefe do 20º SPRF. 
Atendendo à opinião do Parquet, o Juízo impetrado determinou que se intimasse o autor 
para sanear a irregularidade, o que foi feito às fls. 95. 
A nova autoridade indicada sustenta que não foi sanada a irregularidade na ocasião 
oportuna; ausente, pois, pressuposto da constituição regular do processo. No mérito, 
pede a denegação da segurança. 
O Ministério Público Federal opina pela concessão da segurança. O MM. Juiz 
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monocrático, não se manifestando sobre a preliminar levantada nos autos, denegou a 
segurança, cassando a liminar. A autora pede, em seu apelo, a nulidade da sentença, por 
se ter considerado irrelevantes os fundamentos por ela expendidos, sem se justificar tal 
posicionamento, estando contraditória. Pugna pela sua reforma, com base nos 
argumentos já expendidos na peça exordial. 
Contra-razões pugnam pela manutenção da sentença atacada. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): A apelante suscita, preliminarmente, a 
nulidade da sentença, por apresentar contradições e carecer de fundamentos. Quando o 
ato decisório afigura-se contraditório, há um remédio processual para corrigir tal 
irregularidade. Cuida-se dos embargos declaratórios. 0 recurso apelatório não é sede 
para tal tipo de alegativa. Não se opondo os embargos de declaração no prazo oportuno, 
precluiu o direito do apelante de submeter a questão à discussão judicial. 
Também não tem qualquer pertinência a alegação da carência de fundamento. O 
decisório foi redigido de conformidade com as exigências legais. O ilustre magistrado a 
quo defendeu seu ponto de vista com argumentos bem tecidos. Não se limitou, como 
pretende induzir o apelante, a rejeitar os fundamentos da autora, por julgá-los 
irrelevantes. 
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade por inexistir a situação de fato mencionada 
quanto à carência de fundamento e por descaber a discussão, em sede de apelação, da 
ocorrência de contradição. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): Merecem acolhida os argumentos elencados 
pelo douto julgador monocrático, em defesa de sua tese. Destaco, neste particular, 
significativo trecho do referido decisório: 
"A legislação há... judiciais pertinentes." 
Os valores constantes em nota fiscal devem corresponder ao peso real do produto 
transportado. Deve ser rechaçada qualquer tentativa de indicar valor superior ou inferior 
ao efetivo, com o intuito de fraude. Daí, presume-se verdadeiro o quantum identificado no 
documento. Se uma empresa, fraudulentamente, consigna um valor errado, deve arcar 
com as conseqüências de seu ato, entre elas a de que se cuida nos presentes autos. 
A nota fiscal é documento representativo da mercadoria. Daí deve consignar as suas 
características e, entre elas, o seu peso. Portanto, não há nenhum empecilho para que se 
utilize tal documento para aferir o peso da mercadoria transportada pela impetrante. 
Merece fé o registro indicado na nota fiscal. De fato, o ideal é que se efetue a pesagem 
em balanças rodoviárias. Mas nada impede que se fiscalizem os veículos transportadores 
de combustível, com base nas notas fiscais. 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.997 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelado: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO DE REGENERAÇÃO E 

CONSERTO DE PNEUMÁTICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINREP 
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Advogados: DRS. MARIA CLEIDE GALVÃO DORNELAS E OUTROS (APTE.) E  
GUILHERME SOARES DE LIMA (APDO.) 

 
EMENTA 

Constitucional. Administrativo. Sindicato. Registro. Código junto à CEF. 
1. Sendo o pedido de arquivo de registro do sindicato, a ser dirigido ao Ministério do 
Trabalho, instruído com a apresentação do código junto à CEF (item II da Instrução 
Normativa nº 09/90 do Ministério do Trabalho e Previdência Social), irreparável a 
sentença que concluiu pela concessão da segurança. 
2. Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indica das. 
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, 18 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Sindicato dos Trabalha dores no Serviço de 
Regeneração e Conserto de Pneus do Estado de Pernambuco- SINREP propôs ação de 
mandado de segurança contra ato do Gerente da Caixa Econômica Federal - CEF, 
objetivando liminar e segurança que autorize abertura, em seu nome, de conta corrente 
para fins de recolhimento das contribuições sindicais. 
Argúi, em suas razões, que foi criado em 30.11.89, nos termos dá IN-MT b 5, do Ministro 
da Economia, e que, apesar deter requerido administrativamente a liberação de código 
para abertura de conta corrente, tal Ihe vem sendo negado pela autoridade coatora, sem 
qualquer justificativa. Referida atitude está causando sérios prejuízos ao impetrante, vez 
que os valores recolhidos estão sendo depositados na conta da Federação. 
Liminar indeferida. 
Nas informações, a autoridade coatora esclarece que, na condição de mera executora de 
ordens e diretrizes do Ministério do Trabalho e Previdência Social, negou o pleito do 
impetrante, atendendo à orientação do Órgão Ministerial de que "os sindicatos novos, 
criados com registro em cartório, não podem ser cadastrados no Sistema de Arrecadação 
de Contribuição Sindical sem que haja requerimento de arquivo de entidade sindical, 
dirigido ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social." Faz anexar informações já 
prestadas em mandado de segurança, em tudo idêntico ao dos autos. Informa que, a teor 
da Instrução Normativa 9 - MTPS, publicada em 22.03.90, o controle ao atendimento do 
art. 8º, II da CF/88, fica afeto ao referido Ministério e ali terá curso o processamento dos 
pedidos das entidades sindicais. Pugna pela extinção do processo, vez que com o 
advento da referida IN 9/90 o impetrante pode, a qualquer tempo, dirigir seu pedido de 
arquivo àquele órgão. 
O parecer do Ministério Público opinou pela concessão do mandamus, ao entendimento 
de que o único registro legal para a criação de sindicatos é o elaborado pelo Cartório de 
Registro de Pessoas Jurídicas e a determinação contida na IN 9/90 MTPS é ilegal e 
desnecessária. Inclusive, a negativa da CEF impede o cumprimento de um dos requisitos 
do arquivamento, que é, exatamente, a apresentação do código junto à CEF. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático concedeu a segurança nos termos do pedido, 
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fundamentando seu decisum no art. 8º, I da CF/88, e ao entendimento de ser defeso ao 
Executivo normatizar, por instrução ministerial, matéria que a norma constitucional 
reservou à lei. Ademais, legalmente constituído na órbita civil (art.1º e 114 da Lei nº 
6.015/73, c/c art.16, § 1 e do Código Civil), o impetrante faz jus a obter a codificação 
pretendida junto à impetrada. 
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença, trazendo como preliminar prejudicial a 
sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo do feito, vez que, sendo empresa publica 
com personalidade jurídica de direito privado, só pode praticar ato de autoridade no 
exercício de função delegada do Poder Público. No caso específico, não praticou ato 
qualquer de autoridade, descaracterizando, assim, a ilegalidade ou abuso de poder. 
Transcreve em suporte ao seu entendimento decisões jurisprudenciais do TRF-1ª Região 
(AMS 91.01.08178-9-DF, Rel. Juiz Aldir Passarinho) e deste egrégio Tribunal (AMS 1889-
PE, Rel. Juiz José Delgado). Entende, também, que, carecendo a matéria de 
regulamentação, a impetração se dirigiu contra lei em tese, o que afronta a Súmula 266-
STF. 
Contra-razões 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): O MM. Juiz a quo concedeu a 
segurança pleiteada pelo SINREP - Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de 
Regeneração e Conserto de Pneumáticos do Estado de Pernambuco, determinando à 
impetrada, CEF - Caixa Econômica Federal, que forneça o código necessário para 
abertura da conta, onde se efetivarão os recolhimentos das contribuições sindicais, 
baseando seu decisum no art. 8º da CF, que estatui a livre associação profissional ou 
sindical sem a prévia autorização do Estado e, por estar o referido sindicato constituído de 
conformidade com o registro das pessoas jurídicas civis, detectou o direito líquido e certo 
a ser amparado pelo writ. 
A CEF se insurge de tal decisum, alegando não ser parte legítima, pois não praticou, no 
caso sub judice, nenhum ato delegado, sendo operacionalizadora da conta bancária, tão-
só, após a regularização do sindicato perante o Ministério do Trabalho. No mérito, insiste 
pela necessidade deste registro. 
A questão tem merecido de parte da doutrina e da jurisprudência interesse todo especial. 
Neste sentido, atente-se para as lições de Otávio Bueno Magano-" O Enquadramento 
Sindical à Luz da Nova Constituição"; Oliveira Viana - Problemas de Direito Sindical"; 
José Cretella Júnior "Comentários à Constituição de 1988"; e José Afonso da Silva - 
"Curso de Direito Constitucional Positivo". 
A posição jurisprudencial adotada pelo STJ se encontra bem definida no MS 190-DF, cujo 
Relator foi o Sr. Ministro Miguel Ferrante, onde restou vencido o então Ministro José 
Delgado. Em tal julgamento, aquela Egrégia Corte assim se houve: 
'EMENTA: Mandado de Segurança. Organização sindical. Registro de entidade sindical. 
Atribuição. Constituição Federal. Art. 8º incisos I e II. A Constituição Federal erigiu como 
postulado a livre associação profissional e sindical, estabelecendo que a lei não pode 
exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão 
competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização 
sindical. Persistência, no campo da legislação de regência, das regras legais anteriores 
que não discrepem da nova realidade constitucional, antes dão-Ihe embasamento e 
operatividade. Atribuição residual do Ministério do Trabalho para pro mover o registro 
sindical, enquanto lei ordinária não vier dispor de outra forma. Atuação restrita, no caso, à 
verificação da observância ou não da ressalva constitucional que veda a existência de 
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organização sindical da mesma categoria profissional em idêntica base territorial. 
Segurança em parte concedida". 
Na Remessa Oficial 2.297/90-PE, da qual fui Relator, esta Egrégia Turma acostou-se à 
oposição do STJ no referido Mandado de Segurança e, à unanimidade, assim se 
posicionou: 
'EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SINDICATO. REGISTRO. Ao 
Delegado Regional do Trabalho e à Caixa Econômica Federal cabe, respectivamente, o 
exame do pedido de registro dos sindicatos que Ihes forem submetidos com vista ao 
contido, em atendimento ao disposto no art. 8º, inciso I da Constituição Federal, e a 
abertura da conta junto à Caixa Econômica Federal em face da arrecadação sindical. 
Remessa improvida". 
Destaco do meu voto ali prolatado: 
"Não comungando com a posição brilhantemente defendida pelo ilustre e nobre Dr. José 
Delgado, mas entendendo que o ditame constitucional em respeito, o mais fiel à voluntas 
legis, há de ser atendido no tocante à livre associação profissional ou sindical, não vejo, 
por outro lado, como se negar ao impetrante o direito, também constitucional, deter seu 
registro como entidade sindical junto ao órgão competente do Trabalho, o qual, no caso, o 
Ministério, nos termos do inciso I do art. 8º da Carta Magna, não poderá ir além de levar a 
efeito tal registro, razão por que, mantendo a sentença em todos os seus termos, nego 
provimento à remessa de ofício". 
No caso presente, o impetrante, para efeito de cumprimento da resolução Normativa nº 
09/90, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, que, em seu inciso II, f, 
estabelece que o pedido de arquivo a ser dirigido ao Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social há de ser instruído com a apresentação do código junto à CEF, 
peticionou no sentido de que se Ihe concedesse a ordem para obter, junto à CEF, o 
referido código. 
Atente-se que a obtenção de tal código, no momento em que se estabelece na resolução 
supracitada que sua apresentação deve ser feita no pedido de arquivo, constitui-se em 
um verdadeiro pré-requisito ao próprio procedimento do pedido de arquivo. 
Assim ocorrendo, dentro do posicionamento que adotei na REO 2297-PE, onde, 
comungando com a posição adotada pelo STJ no MS 1190-DF, entendi afigurar-se 
induvidoso que, na conjuntura, persiste a atribuição do Ministério do Trabalho de 
promover o registro sindical enquanto lei ordinária não vier dispor de outra forma. O 
próprio dispositivo constitucional leva a tal conclusão, quando dispõe, em seu art. 8º, I, 
sobre a ressalva de registro no órgão competente, fazendo alusão a um determinado e 
específico órgão que, em não se criando um novo órgão, é de entender-se ter subsistido a 
competência do órgão governamental preexistente - Ministério do Trabalho - para 
desincumbir-se de tal encargo. 
Neste ponto, reporto-me às observações contidas no voto do Ministro Miguel Ferrante, 
quando o mesmo, textualmente, registrou: 
"Vale notar que ao efetuar essa verificação e ao promover o registro questionado, se for o 
caso, não está o Ministério do Trabalho interferindo na vida sindical. Cuidando-se de 
simples controle da criação de sindicato, que obviamente não poderá ser exercido, ao 
menos atualmente, pelos Cartórios de Registro das Pessoas Jurídicas. O Ministério do 
Trabalho, com isso, não está autorizando o funcionamento do sindicato, não está 
obrigado a expedir carta sindical, apenas, ao exame do pedido de registro, irá deferi-lo ou 
indeferi-lo, segundo atenda ou não a entidade à ressalva constitucional que veda a 
existência de organização da mesma categoria profissional em idêntica base territorial. 
Essa atribuição, que tem respaldo legal, como resultado, não interfere - enfatize-se - na 
liberdade da organização sindical que a Constituição vigente consagra". 
Por tais razões, mas sob o fundamento aqui exposto, mantenho a sentença, negando, 
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assim, provimento à apelação e à remessa oficial. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.014 - CE 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelante: MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA P. FURTADO 
Apelados: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 

CEF 
Advogados: DRS. JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA (APTE.) E  

JOÃO BEZERRA DE FREITAS E OUTROS E FRANCISCO DAS CHAGAS A. 
MARQUES E OUTROS (APDOS.) 

 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Decadência. Art.18, Lei nº 1.533/51. Lei nº 8.177/91. 
- Não se concebe que um prazo criado por lei, que não encontrou até hoje uma natureza 
jurídica que o justificasse e cujo fim seja exclusivamente restringir um direito 
constitucional, possa subsistir em nosso sistema jurídico. 
- Reconhecimento da inconstitucionalidade do prazo decadência. 
- Apelação a que se dá provimento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria 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, 18 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Maria Solange de Oliveira Pinheiro e outros impetraram 
mandado de segurança junto à 2ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária do Ceará 
contra ato do Delegado Regional do Banco Central, na qualidade de litisconsorte passivo 
necessário, e do gerente da Caixa Econômica Federal, visando à liberação dos cruzados 
novos convertidos em cruzeiros, devidamente corrigidos de acordo com o índice que 
media a inflação, quando sobreveio a Medida Provisória nº 294/91, art. 6º, § 2º, hoje Lei 
nº 8.177/91, art. 7º, que extinguiu a correção monetária do período e retirou dos 
impetrantes o direito deterem os seus valores regularmente reajustados. 
Alegam os impetrantes que com a edição da Medida Provisória nº 294, de 31.01.91., 
convertida na Lei nº 8.177, de 01.03.91., viram-se desprovidos da totalidade de seus 
valores, pois estes não seriam reajustados pela correção monetária e sim por um outro 
índice, a T.R. (Taxa Referencial). 
A sentença de fls. 27 extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Entendeu o MM. Juiz 
prolator que a matéria em comento fosse desbloqueio de cruzados novos, em face da 
Medida Provisória nº 168/90, transformada na Lei nº 8.024/90. Assim, por força do art.18 
da Lei nº 1533/51, decretou a decadência do mandamus, já que o prazo para sua 
interposição supera, há muito, o previsto naquele dispositivo mandamental. 
Em seu apelo de fls. 28/35, os recorrentes argumentam que a sentença não se limitara ao 
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pedido, referindo-se a matéria não formulada na inicial. 
Renovam, ao final, o pedido já aduzido para verem satisfeitos seus pleitos. 
Regularmente intimado para as contra-razões, o BACEN, às fls. 39/44, reconheceu a 
justiça da sentença e pugna por sua confirmação. 
Em resposta ao recurso, a Caixa Econômica Federal argúiu, às fls. 49/56, as preliminares 
de: 
- Inépcia da petição inicial; 
- ilegitimidade passiva ad causam; 
- carência da ação. 
Requer, por fim, sua exclusão do feito, no caso de não serem acolhidas as preliminares; 
pede seja improcedente o pedido e improvido o apelo. 
Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos, por força de distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): Em face do que preceitua o art.18, da Lei nº 
1.533/51, firmou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que o mandado de 
segurança, após o decurso de prazo de 120 (cento e vinte) dias da prática ou do 
conhecimento do ato, não pode mais ser postulado, por ter havido decadência do direito. 
Essa posição encontra apoio unânime de nossos Tribunais e pouca divergência da 
doutrina. Por isso, pouco se tem falado ou quase nada se tem feito para demonstrar o 
equívoco em que está se incorrendo, sem que pesem o respeito e admiração dos órgãos 
e pessoas responsáveis por esse engano. 
O primeiro equívoco é se afirmar que o prazo previsto naquele dispositivo legal é 
decadência e por isso está subordinado ao regramento desse instituto. 
Ora, a se entender dessa forma, não haveria condições para se ingressar com outro 
remédio legal visando a corrigir o ato ilegal. Isto porque as primeiras lições de direito que 
aprendemos nos ensinam que a decadência "é a extinção do direito pela inércia de seu 
titular...", conforme nos tem transmitido Antônio Luís da Câmara Leal, em seu clássico "Da 
Prescrição e da Decadência", Forense, 4ª edição, 1982, pág.101. 
O mesmo autor informa ainda que os efeitos da decadência são arrasadores pois, além 
de extinguir o direito, não se suspende nem se interrompe o seu prazo, além de correr 
contra todos e ter "efeitos extintivos de modo absoluto, pelo que o direito decadente não 
pode ser utilmente invocado, nem mesmo por via de exceção". (Ob. cit., pág.115). 
Ora, a ser verdadeira a afirmativa de que o direito de pleitear mandado de segurança 
decai em 120 dias, não poderia, em hipótese alguma, ser discutido esse direito em outro 
tipo de ação. Pois bem, a jurisprudência uníssona trilha esse caminho. 
Poder-se-ia argumentar que a decadência que aqui se fala reflete apenas uma corrente 
de nosso pensamento jurídico nacional, pois há divergência nesse campo e se sabe que 
uma outra parcela de juristas reconhece que se trata de prescrição. 
Afigura-se-nos, mais uma vez, equivocada essa posição, pois o saudoso Ministro 
ALFREDO BUZAID legou-nos o seguinte ensinamento: 
"Sem entrar no mérito dos conceitos de prescrição e de decadência e dos elementos que 
os distinguem, admitamos, apenas para argumentar, a orientação da doutrina brasileira, 
segundo a qual a prescrição tem por objeto a ação, enquanto que a decadência extingue 
o direito, ou acolhendo a fórmula de Câmara Leal, 'a decadência extingue diretamente o 
direito e, com ele, a ação que o protege; ao passo que a prescrição extingue diretamente 
a ação e, com ela, o direito que protege.' 
Essa distinção, por mais respeitável que seja, dada a importância dos autores que a 
perfilharam, já não condiz com as tendências do direito moderno europeu e tampouco 
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com o sistema processual vigente no Brasil, que colocou o problema em outros termos. 
Com efeito, diversamente do que estatui o Código Civil Brasileiro, que fala 
sistematicamente em prescrição da ação (art. 177 usque 179), outros Códigos Civis (da 
Itália, art. 2.934; da República Federal da Alemanha, § 194; da Áustria, § 1.451; de 
Portugal, art. 304) dizem que são os direitos que prescrevem" (in "DO PRAZO PARA 
IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA Revista de Processo, RT, vol. 53, pág.101 ). 
Verifica-se do ensinamento que a prescrição também extingue o direito e, por isso, não 
poderia o mérito do mandado de segurança ser discutido em outra ação. 
Assim, temos a convicção de que o prazo do art.18 já nasceu com vício de origem, pois 
não se tem sua natureza definida. Vulnerada está qualquer tentativa que se faça para 
defender sua validade no mundo jurídico. 
Não se diga que trata-se de preclusão como quer uma parte da doutrina, pois como diz o 
Ministro BUZAID, "a preclusão tem lugar dentro do processo e supõe, portanto, seu 
nascimento e sua natural evolução". 
(Ob. cit., pág.103). Hoje, esse pensamento não encontra maiores resistências. 
A dificuldade em encontrar a natureza jurídica desse prazo obrigou o eminente Ministro 
BUZAID a se filiar ao ponto de vista de que ele é simplesmente extintivo como quer o 
texto legal. 
A nosso ver, esse prazo é, antes de tudo, inconstitucional, como demonstraremos 
adiante. 
Encontra-se assente nos dias atuais (aqui não há divergência) que o mandado de 
segurança é uma ação, seja condenatória, declaratória ou constitutiva, dependendo dos 
efeitos constitucionais, pois tem berço na própria Constituição. 
Argumentar-se-ia que toda ação é constitucional, em razão do princípio da 
inafastabilidade do controle jurisdicional previsto na Constituição. E verdade. No entanto, 
há de se distinguir o direito genérico da ação embutido nesse princípio, e as ações que se 
poderiam denominar de típicas, nominadas ou especiais que a Carta Magna oferece. 
Dentre elas são perfeitamente identificáveis o Mandado de Segurança, o Mandado: de 
Injunção, o Habeas corpus, o Habeas Data, a Ação Popular, e assim por diante. 
Como se trata de uma ação especial de categoria constitucional, por que a lei 
infraconstitucional que a disciplinou restringiu o seu alcance? Como entender que uma 
ação que tem a natureza da ação ordinária de nulidade de ato administrativo, por 
exemplo, só possa vir a ser proposta no prazo de cento e vinte dias, enquanto a outra 
pode ser promovida em até cinco anos? Podem dois institutos da mesma natureza (os 
dois são ação), sendo um eminentemente constitucional, sofrer restrições por lei 
infraconstitucional? 
Entendo que já é chegada a hora de se fazer uma revisão crítica do art.18 da Lei nº 
1.533/51. Esse dispositivo não se compadece com o direito de ação que impregna o 
mandado de segurança. No mínimo, o prazo deve ser equiparado ao da ação ordinária, 
com um lapso de tempo de cinco anos, como é previsto para a nulidade dos atos 
administrativos em geral. Assim, estar-se-ia assegurando, na pior das hipóteses, um 
tratamento igual para situações iguais e evitando o que se põe como obstáculo, a 
indefinição de prazo para se impetrar mandado de segurança. 
Data venia da corrente contrária, não estou só nessa encruzilhada pois, em trabalho 
contundente sobre a inconstitucionalidade desse prazo, escreveu o eminente Procurador 
da República do Rio Grande do Sul, AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI, "Para quem 
conhece a longa e penosa história da evolução do instituto, a regra do art.18, da Lei nº 
1.533/51, desde logo parece constituir-se em verdadeira burla aos princípios e ideais que 
presidiram a estruturação do mandado de segurança como remédio jurídico 
constitucional." 
Depois, acrescenta: "De que vale erigir-se um instrumento jurídico à magnitude de 
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garantia constitucional se uma simples lei ordinária tem o poder de fulminá-lo, 
literalmente, pelo decurso de um breve lapso de tempo?" 
"O remédio jurídico ótimo, constitucionalmente intangível, destinado à proteção sumária 
do cidadão contra os desmandos da autoridade, passados apenas alguns dias, 
simplesmente deixa de existir, inevitavelmente aniquilado! O interessado, então, vê-se 
novamente devolvido à mesma situação de impotência que afligia e angustiava o seu 
antepassado, naqueles tempos de antanho, atropelado pelos abusos do Poder, não 
dispunha o indivíduo de outros recursos senão os frágeis remédios ordinários, com os 
quais era obrigado a resignar-se para postular a tutela jurisdicional de seus direitos, nem 
sempre eficazmente, como se sabe." 
Em seguida, arremata: "Em suma: nada parece justificar o estranho preceito do art.18, da 
Lei nº 1.533, seja do ponto de vista lógico, histórico, doutrinário ou meramente 
pragmático." 
Após uma análise da doutrina contra e a favor desse prazo, conclui de forma fulminante 
'O conflito entre o preceito do art. 153, § 21, da Constituição Federal (hoje art. 5º, inciso 
LXIX), e a limitação estabelecida pela regra do art. 18, da Lei nº 1.533/51, é manifesto e 
inconciliável. E, nessas condições, não há motivo para qualquer hesitação: a lei menor 
deve ceder passo àquela que Ihe é superior. Cumpre seja recusado cumprimento à lei 
inconstitucional, fazendo-se prevalecer em toda inteireza o comando da Constituição 
Federal. 
A regra do art.18, da Lei nº 1.533/51, contrasta com a garantia do art.153, § 21, da 
Constituição Federal; é inconstitucional e, por isso, não deve merecer acatamento." (in "o 
Prazo Preclusivo para a Impetração do Mandado de Segurança", Revista de Processo, 
vol. 28, 1982, RT, págs.116 a 122). 
O eminente Ministro CARLOS MÁRIO VELLOSO, do Supremo Tribunal Federal, em 
conferência intitulada 'Conceito de Direito Líquido e Certo", no Curso de Mandado de 
Segurança em comemoração ao cinqüentenário do instituto, promovida pela Associação 
dos Juízes Federais, em co-patrocínio com o Instituto dos Advogados do Brasil e de São 
Paulo e Associação dos Advogados de São Paulo, em 1984, já se manifestava pela 
inconstitucionalidade desse prazo, nos seguintes termos: 
'Nós todos, advogados, professores, juízes, temos aplicado o prazo de decadência do 
direito à ação de segurança sem maiores considerações. Parece-me, entretanto, que 
chegou a hora de indagar: Por que esse prazo de decadência de 120 dias? Qual a sua 
justificativa? Ora, se o legislador ordinário poderia fixá-lo em 120 dias, poderia fazê-lo, 
evidentemente, em prazo menor. De outro lado, indaga-se: se a Constituição institui o 
mandado de segurança, assentado em pressupostos, seria lícito ao legislador ordinário 
estabelecer um prazo para o exercício da ação? 
Parece-me que é hora de darmos resposta às indagações que ora venho a fazer. Parece-
me que é hora de indagarmos, numa palavra, se não seria o art.18, da Lei nº 1.533/51, 
inconstitucional. 
Em seguida, indaga o eminente Ministro: 'Esse prazo assenta-se numa razão científica? 
Penso que não. Ele veio através dos anos, nos projetos e nas leis, pelo gosto de copiar 
coisas, sem se indagar da razão de sua existência.' (in "Curso de Mandado de 
Segurança", RT, São Paulo 1986, págs. 86 a 87). 
A falta de natureza jurídica desse prazo, antes demonstrada, comprova, quantum satis, 
que o mesmo não encontra qualquer embasamento científico, como afirma o Ministro 
MÁRIO VELLOSO. 
Nessa conferência, informa o Ministro MÁRIO VELLOSO que além dos doutrinadores 
citados por AMIR SARTI, outros, tantos já haviam aderido a essa tese, como o 'mestre de 
todos nós", Ministro SEABRA FAGUNDES, e o professor TORQUATO LORENA JARDIM, 
da UnB. 
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O jovem e brilhante Procurador da República, neste Estado, MARCELO NAVARRO 
RIBEIRO DANTAS, em seu livro "Apontamentos sobre o Mandado de Segurança", 
também se manifestou pela inconstitucionalidade da norma, com base em lições de 
CELSO AGRÍCOLA BARBI, AMIR SARTI e ALFREDO GUIMARÃES CHAVES (CERN -
Cia. Editora, Natal, 1984, págs. 83 a 86). O mesmo se deu por outro não menos ilustre e 
Jovem Procurador, WALTER NUNES DA SILVA JR., em seu 'Mandado de Segurança 
contra Ato Judicial, Nordeste Gráfica Ltda., Natal, 1990 págs. 21 a 24. 
Na atualidade, atese vem reforçada pelo fato da nova Constituição Federal ter incluído o 
Mandado de Segurança dentre aqueles direitos fundamentais intangíveis, que não sofrem 
maculação, sequer, por emenda constitucional. 
Diante desses ensinamentos, vale a pena relembrar lição imorredoura de ELIEZER 
ROSA, em 'A Voz da Toga": 
"E aqui vai um conselho da experiência: não tenha o juiz a lei de cor. Se, à força de 
manejar seu código, chegar a decorar seus textos, busque esquecer. Sempre que tiver de 
aplicar uma lei, abra o código e leia o texto que entende aplicável. Leia-o em momentos 
diversos, em horas diferentes. Dessa leitura pode surgir inesperadamente uma nova 
interpretação benéfica. Durante mais de meio século, os tribunais franceses leram o art. 
1.382, do Código de Napoleão, e o aplicavam tal como Ihes soava sua letra. Um grave 
acidente que vitimou um grande número de operários que ficariam ao desamparo de uma 
necessária indenização, segundo a doutrina tirada do dito texto, levou um juiz estudioso a 
uma leitura do revelho artigo. E, sem mu dar uma só palavra no anoso texto, levou ao seu 
tribunal uma leitura nova, uma inteligência nova daquele versículo legal. Nesse dia, 
nasceu para o mundo ocidental a teoria da responsabilidade sem culpa. (apud AGAPITO 
MACHADO - "Delito de Sonegação Fiscal - Primariedade Prescrição", Revista Trimestral 
de Jurisprudência dos Esta dos, vol. 80, pág. 73). 
Na espécie, não é preciso se chegar a tanto, pois reconheço que a mera forma é que está 
em discussão. Não está o julgador aqui criando ou revolucionando o direito. Apenas 
atendendo um ditame constitucional que clama pela sua integral aplicação. 
Não posso conceber que um prazo criado por lei que não encontrou até hoje uma 
natureza jurídica que o justifique, com fim exclusivamente de restringir um direito 
constitucional, possa subsistir em nosso sistema jurídico. Esse raciocínio leva ao absurdo 
de que o mandado de segurança não seria possível, porém a ação ordinária seria o 
caminho correto, mesmo não havendo dilação probatória por ser a matéria 
eminentemente de direito. 
Resta, tão-somente, reconhecer a inconstitucionalidade do prazo decadência, deixando 
de aplicar o dispositivo legal para, em conseqüência, dar provimento à apelação. 
E como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.212 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
Apelada: VANDA FERREIRA DOS SANTOS 
Advogados: DRS. NÍLTON WANDERLEY DE SIQUEIRA E OUTROS (APTE.) E  

NADEJE DE SOUZA DOMINGUES (APDA.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Inquérito administrativo disciplinar. Nulidade. 
Se o indiciado não é encontrado ou evita receber a citação pessoal, deve ser citado por 
edital. 
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Omissão que importa em nulidade do inquérito e da punição. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 26 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Vanda Ferreira dos Santos impetrou mandado de 
segurança contra ato do Reitor da Universidade Federal de Pernambuco que Ihe aplicou a 
pena de suspensão por 30 dias, sustentando a nulidade do inquérito administrativo por 
falta de ampla defesa. 
O MM. Juiz a quo concedeu a liminar e, após as informações da autoridade coatora e o 
Parecer do Ministério Público Federal, julgou sem objeto a segurança, decretando a sua 
extinção sem exame do mérito, por entender que com a liminar estaria satisfeita a 
demanda. 
Inconformada, recorreu a impetrante, argumentando que impetrara o mandado de 
segurança com o objetivo de anular o processo administrativo disciplinar, em face do 
flagrante cerceamento de defesa, e que a liminar requerida fora apenas para suspender 
os efeitos do ato administrativo e possibilitar-Ihe o acesso às aulas e aos exames 
escolares. 
Esta Turma, ao julgar a AMS nº 2.258-PE, da qual fui Relator, anulou a sentença, 
determinando a baixa dos autos para que outra fosse proferida com o julgamento do 
pedido. 
O MM. Juiz a quo proferiu nova sentença, concedendo a segurança para anular a pena de 
suspensão imposta à impetrante, embora entendesse ocioso novo julgamento. 
A UFPE apela da sentença, argüindo, em preliminar, a impossibilidade do exame da 
motivação da penalidade' disciplinar pelo Judiciário e, no mérito, sustenta a legalidade do 
processo administrativo disciplinar. Pugna pela reforma da sentença e pela denegação da 
segurança. 
Com a resposta, o processo subiu a este Tribunal, sendo-me concluso por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A impetrante foi indiciada em inquérito 
administrativo disciplinar por haver participado, juntamente com outros estudantes, de 
invasão do restaurante Universitário, da qual resultou desvio de gêneros alimentícios e 
arrombamentos de portas da despensa e da câmara frigorífica - fls. 21 /26. 
Punida com 30 dias de suspensão, ingressara em juízo com a presente ação 
mandamental, requerendo a nulidade do inquérito e liminar para freqüentar as atividades 
escolares. " 
Deferida a liminar, restou sem decisão o pedido de anular o Processo Administrativo 
Disciplinar nº 23.076" - fls. O8. 
Assim, o julgamento do pedido que remanesceu, com todo respeito à sentença, não deve 
ser interpretado como imposição hierárquica, mas porque ao juiz compete dar solução à 
lide, nos limites do pedido. Parece-me, data venia, ser obrigação funcional do juiz a não 
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imposição hierárquica, que não existe no ato de julgar. 
Só por exceção, admite-se mandado de segurança em matéria disciplinar, em face do que 
preceitua o art. 5º, III, da Lei nº 1.533/51, mais precisamente quando a autoridade que 
aplicou a pena for incompetente ou se não tiverem sido obedecidas as formalidades 
legais. 
Celso Agrícola Barbi, com a segurança do especialista, argumenta: 
"Exclui-se, porém, expressamente, do âmbito do mandado de segurança o ato disciplinar, 
salvo quando praticado por autoridade incompetente ou com inobservância de 
formalidade essencial. Esse princípio, aliás, não é peculiar ao mandado, pois não se 
refere à forma processual adotada para o controle da Administração. A restrição legal é 
devi da à natureza discricionária do ato disciplinar, que não se coaduna com o exame do 
mérito da pena, seja qual for a via processual escolhida. A intervenção do Poder 
Judiciário é, assim, limitada ao exame apenas da legalidade do ato disciplinar e não de 
sua justiça." 
("Do Mandado de Segurança" - 3ª edição - págs. 122/123) 
Rejeito a preliminar de não cabimento da ação. 
A impetrante apelada, embora tenha prestado depoimento à Comissão, não foi citada 
para oferecer defesa no processo administrativo disciplinar. É o que se conclui da leitura 
da certidão de fls.16. 
A ampla defesa constitui princípio constitucionalmente assegurado e o seu cerceamento 
invalida todo e qualquer processo punitivo, seja ele administrativo ou penal. 
Se não foi encontrada a indiciada, caberia à Comissão utilizar-se dos meios legais para 
cumprir o mandado citatório, mas não prosseguir no andamento do inquérito 
administrativo, à revelia da aluna acusada. 
O relatório final da Comissão designada para apurar os fatos concluiu: 
"... Os nomes dos responsáveis por essas atropelias constam dos autos. Para esta 
Comissão, impossível seria enumerá-los um a um pois, segundo depoimentos constantes 
destes autos, presentes a estes acontecimentos estiveram todas as residentes da Casa 
Feminina, além do Presidente do DCE, Sávio Assis de Oliveira, Presidente da Casa 
Universitária Masculina, José Eólo de Melo e a Vice-Presidente da Casa Feminina, Vanda 
Lúcia. Assim, com base em tudo quanto consta dos presentes autos, e como dúvida 
inexiste em relação à invasão do R.U. e o desvio de gêneros alimentícios em grande 
quantidade, com arrombamento de várias portas da dispensa e câmaras frigoríficas do 
R.U., na impossibilidade de nominar todos os participantes dessas irregularidades, cabe a 
esta Comissão apontar como principais mentores e responsáveis os seguintes alunos: 
- O Presidente do Diretório Central dos Estudantes-DCE 
- SÁVIO ASSIS DE OLIVEIRA 
- O Presidente da Casa Universitária Masculina - JOSÉ EÓLO DE MELO 
- O estudante mais conhecido por XAMPU 
- A Vice-Presidente da Casa Universitária Feminina VANDA FERREIRA DOS SANTOS 
- A estudante - CASSANDRA LOPES (Diretoria do DCE) 
- A estudante residente - ÁUREA ROSANE VIEIRA 
- A estudante residente - MARIE MÔNICA VALADARES 
- O estudante - MARCELO DE MELO CARVALHO (Diretoria do DCE)". 
Sem que a apelada tenha sido citada para exercitar a sua defesa, nulo restou o 
procedimento e, em conseqüência, a penalidade que adveio do procedimento nulo. 
A nomeação do defensor só poderia ocorrer após a citação pessoal ou editalícia da 
indiciada. Não como ocorreu. 
Nego provimento à apelação e à remessa. 
É o meu voto. 
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APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nó 5.214 - PB 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: NILSON LUIZ DE MAIA MACEDO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. JOSÉ MÁRIO PORTO JÚNIOR E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Ato administrativo desprovido de fundamentação. Anulação de 
licitação. 
Ainda que sintética a anulação, não pode ser declarada a legalidade de licitação para 
alienação de imóvel da União, não autorizada por lei - art.15, I, do Decreto-Lei nº 
2.300/86. 
Manutenção da sentença pelos seus fundamentos. 
 
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, 12 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Nilson Luiz de Maia Macedo, vencedor em processo 
de licitação, impetrou mandado de segurança contra ato do Sr. Capitão dos Portos do 
Estado da Paraíba, que anulou a licitação nº 001/90, sem qualquer justificativa. 
Processada regularmente a ação, o MM. Juiz Federal, em exercício na 3a Vara da Seção 
Judiciária da Paraíba, Dr. Alexandre Costa de Luna Freire, denegou a segurança. 
Inconformado, recorre o impetrante, renovando os termos da inicial e sustentando que ao 
juiz cabe decidir a lide nos termos em que foi proposta, sendo-Ihe defeso conhecer de 
questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte, e o MM. Juiz a 
quo foi além das informações dos autos. Pugna pelo provimento do recurso e pela 
concessão da segurança. 
Em resposta, pela manutenção da sentença, disse o ilustre Procurador da República, Dr. 
Luciano Maia - fls. 69: 
"Não se pode afirmar, em sede de mandado de segurança, ser defeso ao juiz conhecer de 
norma legal, aplicável à espécie, e recusar-Ihe aplicação, por não ter havido menção 
expressa nas informações da autoridade apontada como coatora. Ora, a autoridade 
coatora, tecnicamente não apresenta argumentos jurídicos ao Juízo, mas esclarece a 
situação de fato, que configure o ato de autoridade. O exame e controle da legalidade é 
indeclinável do juiz. Aplica-se, com rigor, o princípio jura novit curia." 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Para a concessão da segurança, é 
necessário que o direito apresentado pela parte seja líquido e certo, estando apto a ser 
exercido. 
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No caso presente, a segurança pretendida pelo apelante visa à adjudicação de bem 
próprio da União licitado. 
Todavia, questões de ordem pública levaram o MM. Juiz a quo a denegar a segurança. 
É que o procedimento licitatório apresenta nulidades insanáveis. 
Primeiro, a falta de autorização legislativa para alienação de bem próprio da União. 
Dispõe o Decreto-Lei nº 2.300/86: 
"Art. 15 - A alienação de bens da União e de suas autarquias, subordinada à existência de 
interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e 
obedecerá às seguintes normas: 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa, avaliação prévia e concorrência, 
..." 
Não havendo autorização legislativa, é ilegal e nulo o procedimento licitatório. 
Segundo, a ausência de publicidade completa a respeito. 
Estabelece, ainda, o referido Decreto-Lei: 
 Art.19 - As concorrências e tomadas de preços, embora realizadas no local da repartição 
interessada, deverão ser publicadas com a antecedência referida no § 5º do art. 32 no 
Diário Oficial local e, contemporaneamente, noticiadas no Diário Oficial da União." 
Apesar da disposição expressa em lei, o edital da concorrência só foi publicado no Diário 
Oficial local. 
É certo que a anulação sintética da licitação poderia conduzir à repetição daquele ato 
(anulação), mas, data venia, não ao reconhecimento da legalidade da licitação como foi 
requerido na inicial - fls. 05. 
Em sede mandamental, não é defeso ao juiz conhecer de questões prejudiciais à liquidez 
e certeza do direito pretendido, ainda que não alega das pela autoridade impetrada. 
Isto posto, nego provimento à apelação, confirmando a sentença pelos seus próprios 
fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nó 5.253 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: CIA. AGROINDUSTRIAL NOSSA SENHORA DO CARMO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. EDUARDO JOSÉ PINTO DE CAMPOS (APTE.) E  

MARIA DE FÁTIMA LIMA VALENÇA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Prorural. Não inclusão do valor relativo ao ICMS, quando se trate de 
movimentação de cana produzida em área mantida peia própria usina. Precedentes. 
Apelo parcialmente 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 
parcial 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, 10 de março de 1922 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
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JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
denegou segurança postulada com o objetivo de anular ato administrativo que exige a 
incidência do ICM na base de cálculo do PRORURAL, mesmo quando se trate de 
movimentação de cana própria. 
Com contra-razões, vieram os autos, distribuídos por dependência. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A impetrante comprovou que a 
autarquia previdenciária exige a inclusão, na base de cálculo do PRORURAL, do valor 
referente ao ICMS, em qualquer hipótese, e aí reside o ato coativo. Não se irá impedir a 
fiscalização sobre os registros da empresa, mas não se Ihe poderá deixar de reconhecer 
direito a recolher a contribuição em conformidade com critérios já acolhidos pelo antigo 
Tribunal Federal de Recursos e pelo Supremo Tribunal Federal. 
É que não incidia o ICM, nem incide o atual ICMS, sobre a movimentação de cana própria 
dentro do complexo agroindustrial álcool-açucareiro. Por isso, e desde que guarde a 
documentação adequada, a impetrante pode calcular e recolher o PRORURAL ou o 
FUNRURAL de modo ajustado à orientação jurisprudencial mencionada. 
Por essas razões, dou provimento parcial à apelação para conceder em parte a 
segurança, assegurando à autora o direito de excluir do cálculo do PRORURAL a parcela 
correspondente ao valor do ICMS, na hipótese, devidamente comprovada, de 
movimentação de cana própria e sem prejuízo da fiscalização do órgão competente. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.366 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE 
Apelados: INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA. E OUTRO 
Advogados: DRS. JOÃO BOSCO URBANO E OUTROS (APTE.) E  

RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Tributário. Isenção do Imposto de Renda e Adicionais. Decreto-Lei nº 1.564/77 e Lei nº 
7.450/85. 
Indústria instalada na área da SUDENE. Prorrogação. A isenção sob condição não pode 
ser revogada unilateralmente. Direito da impetrante à apreciação do pedido formulado à 
SUDENE. Apelo e remessa improvidos. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, tida como interposta, nos termos do 
voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de março de 1992 (data do julgamento). 
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JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
concedeu segurança impetrada preventivamente para que o Superintendente da 
SUDENE apreciasse pedido de prorrogação de isenção do imposto de renda para as 
indústrias instaladas no Nordeste. 
Alega que a imposição unilateral prevista no art. 59, parágrafo 1 º da Lei nº 7.450/85 é 
válida. 
Com contra-razões pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. Dispensei a abertura de nova vista ao Ministério Público, em razão do 
disposto no art.17 da Lei nº 1.533/51 e no art. 207, RITRF/5ª. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A matéria está sumulada por este 
Tribunal, ao resolver o incidente de uniformização de jurisprudência na Apelação Cível nº 
9.441-PE. 
Reporto-me ao voto que proferi na AMS 2.077-PE, que versou sobre questão idêntica: 
"Na AC 5.114-PE, assim decidiu esta Turma: 
"Tributário. Isenção do Imposto de Renda e Adicionais. Decreto-Lei nº 1.564/77 e 
Decreto-Lei nº 7.450/85. Indústria instalada na área da SUDENE. Prorrogação. A isenção 
sob condição não pode ser revogada unilateralmente. Comprovado o atendimento dos 
requisitos legais, faz jus autora à renovação do benefício. Apelações improvidas. 
Recurso adesivo provido.'" 
No meu voto, afirmei: 
"Esta Turma assim decidiu caso idêntico, ao julgar a AC 157, sendo Relator o eminente 
Juiz Petrúcio Ferreira: 
'Ementa: Tributário. Imposto de Renda. Isenção. Decreto Lei 1.564/77 e Lei 7.450/85. 
Prorrogação. SUDENE. A isenção sob condição não pode ser revogada unilateralmente. 
Satisfeitas as condições estabelecidas no art. 3º do Decreto-Lei nº 1.564/77, apresenta-se 
a autora com o direito a prorrogação da isenção tributária. Republicada a sentença, 
renova-se o prazo para apelação, daí rejeitada a preliminar de intempestividade da 
apelação da SUDENE. Negado provimento à apelação da SUDENE e à remessa oficial. 
Provida a apelação da SALGEMA INDÚSTRIAS S/A."' 
O Relator reportou-se então a Acórdão do antigo TFR, da lavra do Ministro SEBASTIÃO 
REIS, assim ementado: 
"Tributário. Incentivo Fiscal. Isenção do Imposto de Renda. D. L.1.564/77 (art. 3º) - D. L. 
nº 7.450/85 (art. 59 parágrafo 1º) - Direito à prorrogação. SUDENE. 
Em se tratando de isenção sob condição, o direito à prorrogação respectiva por prazo 
certo, outorgado na legislação contemporânea à sua concessão individualizada, não pode 
ser revogada unilateralmente, por inserido no estatuto do contribuinte. 
Interpretação que se consona à legislação pertinente, ao direito intertemporal e ao 
instituto da isenção, outrossim a incentivos fiscais que autorizam interpretação sistemática 
e teleológica. 
Direito da impetrante de ver seu pedido de prorrogação apreciado pela SUDENE, se 
comprovado o atendimento das condições estabelecidas no art. 3º do D.L. nº 1.564/77, 
obter a ampliação pretendida. 
Deu-se provimento à apelação, nos termos acima mencionados." 
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No caso sob exame, a empresa POLIPROPOLENO S/A comprovou preencher os 
requisitos legais para a prorrogação (fls. 33 a 45), daí ajustar-se à hipótese o raciocínio 
desenvolvido pelo Juiz Petrúcio Ferreira. 
Não vejo como apresente-se ao Judiciário obstáculo no exercício de sua atividade 
jurisdicional o esgotamento da instância administrativa, principalmente se a hipótese é 
daquelas, como ocorre nestes autos, onde presentes os elementos indispensáveis ao 
deslinde da questão, em termos do exigido no Decreto-lei nº 1.564/77, art. 3º, a, 
considerando a localização da empresa autora em região conceituada, a critério da 
própria SUDENE, como microrregião menos desenvolvida do Nordeste, fato não 
contestarão por tal autarquia, na resposta à inicial, ou em qualquer momento, nos autos 
em apreço, vez que tal decorreu de disposição da Portaria nº 400/84, art. 12, 1º da própria 
SUDENE. 
Por tais razões, meu voto é no sentido de negar provimento à Apelação da Sudene e dar 
provida a Apelação da Salgema Indústrias Químicas S.A. para, reformando a veneranda 
sentença recorrida, julgar inteiramente procedente a ação, nos termos do, pedido inicial, 
declarando, igualmente, o direito da apelante a isenção do imposto sobre a renda e 
adicionais não restituíveis, incidentes sobre seus resultados operacionais, pelo período de 
5 anos. 
A situação é idêntica. Comprovada que está a satisfação dos requisitos legais para a 
prorrogação, nego provimento às apelações da SUDENE e da UNIÃO FEDERAL e dou 
provimento ao recurso adesivo da autora para julgar inteiramente procedente a demanda. 
Há, nesta apelação, um dado novo a considerar. É que a outorga da isenção, mediante 
Portaria nº 192, é de junho de 1986, e a Lei nº 7.450 é de 1985, daí porque não haveria 
como invocar-se direito adquirido. 
Acontece que a Portaria que concede isenção às empresas que satisfazem os requisitos 
legais tem natureza eminentemente declaratória. Não cria o direito, mas apenas 
reconhece o direito existente. E, assim, retroagindo a sua eficácia a 1979, é de se aplicar 
a legislação que previa a prorrogação do benefício. 
Ademais, o parágrafo 1º do art. 59 da Lei nó 7.450/85 não autoriza a interpretação de que 
as isenções concedidas anteriormente não poderiam ter, quando condicionadas, prazo 
prorrogado. Diz, simplesmente, o dispositivo: 
"Ficam alterados para até dez anos os prazos de que tratam o art.13 da Lei nº 4.239, de 
27 de junho de 1963, e o  art. 23 do Decreto-Lei nº 756, de 11 de agosto de 1969, com as 
alterações posteriormente introduzidas, inclusive pelo art. 3º do Decreto-Lei na 1.564, de 
29 de julho de 1977". 
Concluo, portanto, pela caracterização do direito subjetivo da impetrante a ver apreciado 
pela SUDENE o seu pedido de prorrogação". 
Por essas razões, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.420 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP 
Apelados: ADRIANA GOMES VASCONCELOS DE ALENCAR E OUTROS 
Advogados: DRS. DIOVAL SPENCER HOLANDA BARROS E OUTROS (APTE.) E  

LAURA CÂNDIDA DUBOURCQ DE BARROS E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Programa de crédito educativo. Pedido voltado exclusivamente 
contra a entidade educacional. Litisconsórcio necessário da União Federal. Processo 
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nulo. Apelo e remessa 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, por 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. 
Custas, como de lei. 
Recife, 24 de março de 1922 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
concedeu segurança a alunos da UNICAP inscritos no programa de crédito educativo, 
para que permanecessem matriculados, independentemente do pagamento direto das 
mensalidades, apesar do atraso no repasse das quantias devidas pela Caixa Econômica 
Federal. Alega, em resumo, nulidade da sentença, por falta de integração à lide da União 
Federal, ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e impossibilidade 
jurídica do pedido. 
Os recorridos apresentaram contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os 
autos, tocando-me a distribuição. Dispensei nova ouvida do Ministério Público, em razão 
do disposto no artigo 17 da Lei 1.533/51. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Ao julgar o Mandado de Segurança nº 
3.619-PE, afirmei: 
"Tanto há interesse da Caixa Econômica Federal e da União Federal na causa, em que se 
discute a continuidade de estudos de alunos beneficiários do Programa de Crédito 
Educativo, que a impetrante requereu a integração à lide, nesta ação, de ambas as 
entidades, como litisconsortes passivas necessárias. 
Se é assim, no mandado de segurança em que praticado o ato impugnado, a CEF e a 
União têm interesses que serão necessariamente afetados pela sentença, e por isso 
mesmo devem integrar a lide, nos termos do art. 47, CPC. Note-se que não se trata de 
questionar o valor das mensalidades cobrado por estabelecimento particular, como no 
precedente do antigo Tribunal Federal de Recursos, invocado pela douta Procuradoria 
Regional Federal. Discute se, isto sim, o direito de alunos que gozam do crédito educativo 
mantido pelo Ministério da Educação e gerido pela Caixa Econômica Federal, 
prosseguirem os seus estudos, independentemente da liberação dos respectivos recursos 
à instituição educacional. 
Não vislumbro ilegalidade manifesta no ato que concedeu liminar para suspender os 
efeitos de resolução do Conselho Superior da impetrada que exigia de tais estudantes o 
pagamento das mensalidades, até que a CEF normalizas se o recolhimento do crédito 
educativo. 
Há um contrato em execução, envolvendo a UNICAP, a CEF e os estudantes 
beneficiários do crédito educativo. Se a CEF está em mora, cabe à Universidade, em 
primeiro lugar, promover as medidas necessárias para cobrar as prestações que Ihe 
cabem, e não atuar diretamente contra os alunos, antes de rescindir, pela via apropriada, 
o negócio jurídico pelo qual se obriga a oferecer matrícula àqueles alunos inscritos no 
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aludido programa'. 
Há, como visto, litisconsórcio passivo necessário da União e da Caixa Econômica Federal 
no feito em que se postula a continuidade dos estudos de alunos inscritos no programa de 
crédito educativo. 
A inicial não formulou pedido de citação da União Federal, daí porque o Juiz deveria 
determinar promoção nesse sentido, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 
mérito. 
A sentença é nula, dado o vício de que padece o processo. 
Por essa razão, dou provimento ao apelo à remessa, para anular o feito, a partir do 
despacho de recebimento das informações, a fim de que os impetrantes sejam intimados 
a promover a citação da União Federal, em dez dias, sob pena de extinção. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.714 - PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: ALCAN ALUMÍNIO DO BRASIL S/A 
Apelada: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO SUNAB 
Advogados: DRS. SÉRGIO VARELLA BRUNA E OUTROS (APTE.) E  

FRANCISCO MONTEIRO DE SALES E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. SUNAB. Lei Delegada nº 04/62 e Lei nº 8.178/91. Denegação da 
segurança. 
- A Lei Delegada nº 04/62 não foi revogada pelo art. 25 do ADCT. Precedentes. 
- A Lei nº 8.178/91 foi expedida em harmonia com o art. 173, § 4º, da Constituição 
Federal. 
- Não havendo demonstração de direito líquido e certo nem ocorrência de ilegalidade ou 
abuso de poder na lavratura de auto de infração que descreve de modo circunstanciado 
diversos casos de elevação de preços em aberta afronta ao congelamento determinado 
em lei, cabia denegar-se a segurança. 
- A unidade da pessoa jurídica não obriga a fiscalização da SUNAB a examinar a situação 
de todos os seus estabelecimentos. 
- 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, 26 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Alcan Alumínio do Brasil S.A., devidamente 
qualificada, interpõe recurso de apelação a fim de obter a reforma da r. sentença que Ihe 
denegou a segurança impetrada contra ato do Sr. Delegado Regional da SUNAB em 
Pernambuco, em razão da lavratura de auto de infração em seu depósito localizado nesta 
Capital. 
Em suas razões, repete os mesmos argumentos já rechaçados na r. sentença, alegando 
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ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, ao que determina 
ser o planejamento estatal meramente indicativo, ao do devido processo legal e ao art. 25 
do ADCT, tendo em vista que a Lei Delegada nº 04/62 não teria sido recepcionada pela 
atual Constituição Federal. Acrescenta que a Lei nº 8.178/91 é inepta para embasar as 
atividades da SUNAB, pois deve ser interpretada restritivamente por tratar-se de lei 
proibitiva. Conclui dizendo que se constitui em única pessoa jurídica, pelo que a pesquisa 
dos fiscais da SUNAB deveria abranger seus demais estabelecimentos, sob pena de 
descumprimento da lei em tela. 
Oferecidas contra-razões pela apelada e efetuado o preparo recursal, subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença apelada assim fundamentou a 
denegação da segurança: 
"Efetivamente, os fatos são incontroversos. Praticou a impetrante preços acima do 
tabelamento e não o nega. Apenas e unicamente tenta justificar sua conduta com  
argumentos de ordem constitucional e infraconstitucional. Entretanto, os argumentos 
utilizados não convencem. Com efeito, fiscalizar A ou B não atenta contra o princípio 
 da isonomia. Inclusive porque a fiscalização é geral e, ainda que não atinja todos os 
contribuintes simultaneamente, o que é impossível em termos práticos, potencialmente se 
dirige contra todos eles. Igualmente não vai de encontro aos princípios da livre 
concorrência e da restrição ao planejamento estatal, pois apenas configuram exercício do 
poder de polícia, que será mais adiante explicitado. Também não está demonstrada 
qualquer ofensa ao princípio do devido processo legal. Pelo contrário, no procedimento 
administrativo, cuja cópia se encontra nos autos, está sen do assegurado à impetrante o 
contraditório e todo o due process of law." 
Ademais, nas sociedades civilizadas, o Estado busca preservar a paz social, a ordem 
pública e o sadio relaciona mento entre os seus súditos através de um conjunto de 
atribuições enfeixadas sob o nome de Poder de Polícia (police power). CAIO TÁCITO 
explica-o como "o conjunto de atribuições concedidas à Administração para disciplinar e 
restringir, em favor do interesse público adequado, direitos e liberdades individuais" 
("PODER DE POLICIA E SEUS LIMITES", In RDA 27/1). HELY LOPES MEIRELLES, por 
sua vez, define o Poder de Polícia como "a faculdade de que dispõe a Administração 
Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos 
individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado" (DIREITO 
ADMINISTRATIVO' BRASILEIRO, 14ª ed., pág. 110). E o próprio legislador brasileiro, em 
longo texto normativo, o do art. 78 do CTN, dispõe: Art. 78 - Considera se Poder de 
Polícia a atividade da Administração Pública que, limitando ou disciplinando direito, 
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de 
interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina 
de produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas de pendentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos." 
A atuação da SUNAB, desde que realizada nos termos e na forma da lei, fiscalizando e 
impondo multa aos desrespeitadores das normas de comercialização ou de tabela mento 
de preços, configura-se exercício legítimo do Poder de Polícia. Não consubstanciará nem 
ilegalidade nem abuso de poder. 
Ora, o mandado de segurança, conforme reza o próprio texto da Lei Maior, destina-se a 
proteger direito líquido e certo ante ato abusivo ou ilegal de autoridade pública no sentido 
amplo do termo. Isto significa que é imprescindível para a concessão do mandamus que o 
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direito a par de líquido e certo esteja violado ou ameaçado de violação por ato abusivo ou 
ilegal. Sem isso, não é cabível a segurança. 
In casu, não existe demonstrado nem direito líquido e certo nem ato abusivo ou ilegal. A 
SUNAB agiu secundum legem. 
E os impetrantes não fizeram prova de qualquer direito. 
Apenas para que não se alegue omissão, no decisum, quanto às informações da 
Impetrada, prestadas a destempo, entendo que o instituto da revelia não se aplica à 
Fazenda Pública, ou às suas autarquias, posto que em jogo o interesse público." (fls. 
86/87) 
No tocante à tese de que a Lei Delegada nº 04/62 não foi recepcionada pela nova ordem 
constitucional, esta Turma vem adotando posicionamento contrário, como se vê na 
ementa da AC 8070/CE, em que foi Relator o eminente Juiz RIDALVO COSTA, in verbis: 
"EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DA SUNAB. 
- Elevação de preços. Infração à Lei Delegada 4/62, recepcionada pela constituição de 
1988. 
- Presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa não comprometida por 
qualquer outra prova." (DJU 04.02.91 ) 
A simples leitura do texto do art. 25 do ADCT desautoriza a conclusão perseguida pela 
apelante, uma vez que a revogação referida nesse dispositivo é restrita à ação normativa 
em que haja atribuição ou delegação 'a órgão do Poder Executivo competência 
assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional'. Não é o caso da Lei Delegada nº 
04/62, em que a delegação conferida ao Poder Executivo, em harmonia com a 
Constituição Federal de 1946, então vigente, foi esgotada com a própria edição da norma 
legal. 
É intuitivo que uma regra de natureza transitória não tem o condão de desautorizar a 
expedição de leis de intervenção no domínio econômico, como é o caso da Lei nº 
8.178/91, cujo escopo fundamental foi o de reprimir os abusos do Poder Econômico, 
especialmente quanto ao aumento arbitrário dos lucros, em estrita observância ao que 
está preconizado no art.173, § 4º, da Constituição Federal. 
Quanto aos demais aspectos, cabe observar os limites de via eleita. A única prova 
documental sobre os fatos restringe-se ao auto de infração que descreve de modo 
suficiente os ilícitos praticados pela impetrante. 
Desse modo, acha-se inibido o Judiciário de examinar a ofensa ao princípio da livre 
concorrência, à míngua de elementos fáticos induvidosos, eis que a existência de tal 
princípio não impede que a Administração Pública possa lavrar auto de infração sempre 
que os agentes do poder econômico incidirem nas proibições legalmente estabelecidas. 
De referência ao tópico sob a rubrica 4, O Devido Processo Legal -'procedural" - quanto à 
pena de interdição do estabelecimento, padece da mesma insuficiência. Alega-se o temor. 
Mas, onde está a prova documental? 
Afirma-se, ainda, ter havido ofensa ao devido processo legal porque ao mesmo tempo em 
que a Lei nº 8.178/91 determinou a proibição do aumento dos preços, também foi 
autorizada a elevação dos preços da energia elétrica, que seria o principal insumo 
industrial da impetrante, e dos derivados de petróleo. Argumenta-se que seria necessário 
levar em conta o impacto do tarifaço' nos custos das empresas, dizendo-se que a lei em 
exame teria aprovado uma arbitrariedade e teria inspiração irracional. Diz a impetrante 
que essa faceta do princípio do devido processo legal não foi percebida pelo MM. Juiz a 
quo. 
Assinale-se, inicialmente, que se a apelante entende que a sentença foi omissa nesse 
ponto deveria ter pedido o pronunciamento judicial mediante a interposição oportuna de 
embargos de declaração, todavia, trata-se de argumento que, embora bem engendrado, 
não tem a menor consistência. Mais uma vez, é necessário repetir-se, com o ilustre 
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sentenciante, que o mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e 
certo. Ora, não há qualquer prova das alegações do apelante e, além disso, a autoridade 
impetrada não pode responder por atos que não 
foram por ela praticados. 
O aumento dos insumos referentes à energia elétrica e dos derivados de petróleo não 
autoriza que a impetrante possa aumentar seus preços de modo arbitrário, em afronta 
aberta ao congelamento de preços determinado pela Lei nº 8.178/91. Se entendeu a 
impetrante que os aumentos autorizados eram indevidos, cabia-Ihe discuti-los pelo meio 
adequado e em face de quem pudesse responder pelo abuso exprobrado. 
Alega-se, por fim, que a SUNAB deveria ter fiscalizado todos os estabelecimentos que 
constituem a empresa, uma vez que a lei faz referência à sociedade anônima como um 
todo. A impetrante não esclarece qual o dispositivo legal que autorizaria tal raciocínio que 
levaria ao absurdo de somente poder-se autuar uma empresa com estabelecimentos 
espalhados por todo o Brasil se os fiscais visitassem todos eles. A infração configura-se 
pela simples adequação da conduta ao tipo legal quando, por exemplo, constatou-se 
através do exame de notas fiscais, que o produto com o preço congelado em Cr$ 604,00 
foi vendido por Cr$ 650,00 no dia 21.03.91 em um só estabelecimento. A falta, por si só, é 
subsistente, sem necessidade de verificar quanto aos preços praticados nos demais 
estabelecimentos da empresa. 
Ressalte-se que, em face da presunção de legitimidade gozada pelos atos 
administrativos, o ônus da prova quanto à inocorrência do ilícito pertenceria à autuada. Se 
fosse o caso, caber-Ihe-ia demonstrar que o preço dos produtos discriminados no auto de 
infração seriam de valor igual ou inferior aos que teriam sido praticados nos demais 
estabelecimentos à data prevista na lei. 
Em suma, indemonstrado a existência de direito líquido e certo bem como de ilegalidade 
ou abuso de poder, seria de denegar-se a segurança como bem decidiu o MM. Juiz a quo. 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES NA AC Nº 9.943 - PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Embargante: UNIÃO FEDERAL 
Embargado: PAULO VIEIRA DE SOUZA 
Advogado: DR. PAULO VIEIRA DE SOUZA (EMBDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos Infringentes. Direito superveniente. Administrativo. Militar. 
Reserva remunerada. Proventos integrais. 
- Os Embargos Infringentes são restritos à matéria objeto da divergência. Assim, não é 
possível o exame quanto à prescrição qüinqüenal que não foi decidida no Acórdão 
embargado. 
- Nos termos do art. 462 do Código de Processo Civil, aplicável ao segundo grau, deve-se 
considerar direito superveniente à prolação da sentença. 
- O militar transferido para a reserva remunerada "ex officio", por haver atingido a idade 
limite de permanência em atividade, no posto ou graduação, tem direito ao soldo integral 
apenas a partir de 1º de outubro de 1991. Interpretação do art. 40 e 42, § 10, da C.F., c/c 
arts. 66, § 3º, 98 e 103 da Lei nº 8.237, de 30.09.91. 
- Embargos parcialmente providos. 
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ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de votos, dar 
parcial provimento aos embargos, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 11 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Paulo Vieira de Souza, qualificado nos autos, 3º 
Sargento R/1 RM 00/112 da reserva Remunerada do Exército, para a qual foi transferido 
com soldo de 18/30, em 1976, ajuizou a presente ação contra a União Federal, invocando 
os §§ 4º e 5º do art. 40 e § 10 do art. 42 da Constituição Federal, art. 20 do ADCT e art. 
50, III, da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), pedindo a revisão de seus proventos 
com base no soldo integral do seu posto, assim como as vantagens daí decorrentes. 
A União Federal contestou a ação, argüindo a prescrição qüinqüenal e o óbice 
representado pelo art.157 da Lei nº 6.880/80. 
A r. sentença rejeitou a ocorrência, mas julgou a ação improcedente, condenando o autor 
nas verbas da sucumbência. 
O apelo do autor foi acolhido por maioria pela Eg. 2a Turma, através, do Ven. Acórdão de 
fls. 80, com esta ementa: 
'EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITAR -RESERVA REMUNERADA - PROVENTOS 
INTEGRAIS. 
1. A remuneração será calculada com base no soldo integral do posto de graduação - Lei 
nº 6.880/80 art. 50 II, inclusive aqueles que foram para inatividade antes da edição de lei, 
por força do § 4º da C.F.; 
2. Apelo provido." 
Ingressa a União Federal com embargos infringentes para fazer prevalecer o voto do em. 
Juiz NEREU SANTOS, cujas razões não se acham nos autos. Pede a modificação do 
julgado alegando: prescrição qüinqüenal; tratar-se de militar reformado por ter sido 
julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, sem incidência da regra do art. 40, I 
da Constituição Federal; ter o Acórdão dado aplicação retroativa à Lei nº 6.880/80, contra 
expressa disposição desse diploma legal. 
Em contra-razões, diz o embargado que não foi reformado por incapacidade física, mas 
transferido para a reserva remunerada por haver atingido a idade-limite com menos de 30 
anos de serviço. 
Argumenta que o Ven. Acórdão ora embargado está em consonância com a Portaria nº 
3.359-SC-5, de 07.11.89, e deu interpretação correta aos dispositivos constitucionais e 
legais ali referidos. Acrescenta que a Lei n 8.237, de 30.09.91, nos seus arts. 66, § 3º, e 
98 reforça e ampara as razões já invocadas. 
Pauta sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Pleiteia a embargante a reforma do Ven. 
Acórdão embargado, prevalecendo o voto-vencido do em. Juiz NEREU SANTOS. 
Ante a omissão das razões do voto-vencido, deve entender-se que a divergência foi total, 
autorizando-se a interposição do recurso para que seja mantida a decisão de primeiro 
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grau que julgou improcedente o pedido. 
Passo ao exame dos argumentos da embargante. 
O primeiro é de que o Ven. Acórdão teria negado a existência do instituto da prescrição. 
Na verdade, essa matéria não foi apreciada no julgamento de segundo grau. Ainda que se 
entenda tratar-se de questão suscitada e discutida no processo que deveria ter sido 
objeto de exame em grau de apelação, por força do que dispõe o art. 515, § 1º, do Código 
de Processo Civil, a possível omissão deveria ter sido impugnada através de embargos 
de declaração, o que inocorreu. 
Sobre sua invocação no âmbito do presente recurso, anota Theotonio Negrão: 
"A despeito do art. 162 do CC autorizar a alegação de prescrição 'em qualquer instância', 
tal não significa que possa ser alegada em embargos infringentes, uma vez que estes são 
restritos à matéria objeto da divergência." 
(JTA 103/344) 
(CPC e Legislação Processual em Vigor, 21 ª Ed. pág. 316) 
Afasto, pois, esse fundamento. 
Argumenta-se, ainda, que o autor foi reformado por ter sido julgado incapaz 
definitivamente para o serviço militar. 
A afirmação é equivocada. 
A hipótese não é de reforma, mas de transferência para a reserva, como se vê no doc.1- 
ofício da Seção de Inativos e Pensionistas, que assim inicia: 
'Comunico-vos que foi transferido para a reserva o 3º Sgt (7G-89.359) PAULO VIEIRA DE 
SOUZA, com os proventos da mesma graduação. (Port. nº 122-S3-DIP, de 09 Abr 76 - 
DO nº 99, de 26 de Maio 76." 
Resta examinar o último argumento articulado pela embargante, de que o Ven. Acórdão 
embargado aplicara retroativamente a Lei nº 6.880/80, precisamente o art. 50, III, contra 
expressa disposição no art.157 da própria lei. 
Depois de transcrever os fundamentos da sentença que embasaram a improcedência da 
ação, consta no voto do em. Juiz PETRUCIO FERREIRA: 
'Há, entretanto, a beneficiar o ora apelante o § 4º do art.  40 da C.F. 
'Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, 
sempre que se modificar  a remuneração dos servidores em atividade, sendo também 
estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos 
aos servidores em  atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da Lei." 
Aplicando-se tal dispositivo aos servidores militares por força do §10 art. 42 da C.F.: 
'Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo, e a seus pensionistas, o disposto no 
art. 40, § 4º e 5º." 
Atente-se que o fato constitutivo ao direito do autor sobre veio com a edição da Lei nº 
6.880 art. 50, III, c/c o § 4º do art. 40 e § 10 do art. 42 da C.F. a partir da promulgação da 
C.F. ora vigente. Devendo a atualização da dívida ocorrer nos termos da Lei nº 6.899/81, 
juros de mora a base de 12o% ao ano a partir da citação, devolução das custas 
processuais, invertendo-se o ônus da sucumbência. É meu voto. (fls. 65/66) 
Adotou, assim, a interpretação de que as normas constitucionais em exame teriam 
aplicação imediata, entendendo que a expressão "na forma da lei" faz referência à Lei nº 
6.880/80, que assegura ao autor o direito pleiteado, nestes termos: 
"Art. 50 - São direitos dos militares: 
I - ... 
II - ... 
III - A remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, quando, 
não contando 30 (trinta) anos de serviço, for transferido para a reserva remunera da, ex 
officio, por ter atingido a idade-limite de permanência em atividade no posto ou 
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graduação, ou ter sido abrangido pela quota compulsória; e..." 
Essa mesma compreensão foi adotada pelo Estado Maior das Forças Armadas, ao baixar 
a Portaria nº 3.359/SC-5, de 07.11.89. Todavia, após sua expedição, veio a lume a Nota 
Ministerial nº 04, cujo item 9 dispôs: 
" 9. Sobre o direito previsto no Art. 50, III, da Lei nº 6.880, de 09 Dez 80, considerado 
auto-aplicável pelo art. 2º da mencionada Portaria nº 3.359/SC-5, de 07 Nov 89, o assunto 
está sendo apreciado pelos órgãos competentes para oportuna solução." 
Assinalo que o embargado foi transferido para a reserva remunerada através de ato 
administrativo publicado em 26 de maio de 1976, portanto muito antes do advento da Lei 
nº 6.880, de 1980, cujo art.157 é explícito em vedar qualquer aplicação retroativa, ao 
dispor: 
'Art. 157. As disposições deste Estatuto não retroagem para alcançar situações definidas 
anteriormente à data de sua vigência." 
A meu ver, atese adotada pela maioria da E. 2ª Turma não pode prevalecer porque 
implicaria em admitir-se que a Constituição de 1988 recepcionou apenas parcialmente a 
Lei nº 6.880.80, fazendo-o quanto ao art. 50, mas não quanto ao art 157. Data venia, 
atese não pode subsistir. 
A matéria ora questionada foi objeto de regulamentação seis meses após a prolação da 
sentença e poucos dias antes da sessão de julgamento da Turma, com o advento da Lei 
nº 8.237, de 30.09.91, que assim dispôs sobre a espécie: 
'Art. 66. O soldo constitui o valor básico do cálculo da remuneração a que faz jus o militar 
na inatividade. 
§ 1º 
§ 2º : 
§ 3º O militar transferido para a reserva remunerada ex officio, por haver atingido a idade 
limite de permanência, em atividade, no posto ou graduação, ou não haver preenchido as 
condições de escolha para acesso ao generalato, tem direito ao soldo integral." 
'Art. 98. Ao militar na inatividade fica assegurada a aplicação do disposto no § 3º do art. 
66, desde que tenha passado para a inatividade nas condições ali previstas." 
 'Art. 103. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a 
partir do primeiro dia do mês subseqüente." 
Portanto, a melhor interpretação do texto constitucional é de que se trata de norma que 
dependia de regulamentação, hoje implementada pelo diploma legal ora referido. 
 Cabe atentar, assim, para a regra do art. 462 do Código de Processo Civil, que soa: 
"Art. 462. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou 
extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, 
de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.' (CPC e 
Legislação Processual em Vigor, 20ª Ed. pág. 239). 
Sobre a aplicação desse dispositivo ao juízo de segundo grau, anota Theotonio Negrão: 
'Art. 462:6. "A regra do art. 462 do CPC não se dirige apenas ao juiz de primeiro grau", 
mas também ao Tribunal, se o fato é superveniente à sentença (JTA 98/338)." (CPC e 
Legislação Processual em Vigor, 20ª Ed. pág. 239) 
Quanto ao seu alcance, é o magistério de Moacyr Amaral Santos: 
'Atende o art. 462 a hipótese de surgimento, no curso do processo, de fatos constitutivos, 
modificativos ou extintivos do direito, capazes de influir no julgamento da lide. Fatos 
constitutivos têm a eficácia de constituir a relação Iitigiosa; os extintivos acarretam a 
extinção dessa relação; os modificativos Ihe dão nova feição. Em razão de tais fatos 
supervenientes à propositura da ação, e que na fase postulatória não podiam ser 
formulados, a lide se alterou, cumprindo ao juiz tomá-los em consideração, quer para 
julgar a ação procedente, quer improcedente, ou, ainda, apenas tomar em consideração a 
condenação em custas. Requisitos para o juiz tomar em consideração tais fatos são: 1s, 
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que tenham ocorrido depois da propositura da ação; 2º, que influam no julgamento da lide, 
isto é, que a lei material diga que o fato novo constituiu, modificou ou extinguiu o direito 
controvertido." ('CPC nos Tribunais", pág. 2192) 
Ante tais considerações, cabe o reconhecimento do direito pleiteado, devendo-se fazê-lo, 
porém, apenas a partir de 1 º de outubro de 1991. 
Isto posto, dou parcial provimento aos embargos. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0103 - CE 

Relator: O SR. JUIZ LUNA FREIRE 
Impetrante: DR. PÁDUA BARROSO 
Impetrados: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - CE E PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CE 
Pacientes: JOSÉ LIMA DE CARVALHO ROCHA E OUTROS 
 
EMENTA 

Habeas corpus. Competência. Prova. Afigura se infactível o exame dos atos apontados ao 
Ministério Público, em face da incompetência desta Corte, e incabível o "writ" quanto aos 
atos indicados ao Magistrado, em face da necessidade de produção probatória extensa e 
difusa. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
denegar o HC, no tocante à autoridade judiciária, e não conhecê-lo, em relação ao 
Ministério Público, de acordo com o relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 07 de fevereiro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ LUNA FREIRE - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LUNA FREIRE: Pádua Barroso impetrou habeas corpus preventivo em 
favor de José Lima de CarvaIho Rocha e outros, já qualificados às fls. 02, porque 
estariam ameaçados em sua liberdade de ir e vir por atos que consideram ilegais e 
abusivos do MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Ceará e do 
Representante do Ministério Público Federal, em face de possível descumprimento de 
ordem judicial. 
Sustenta, em síntese, o impetrante que não existe por parte dos pacientes qualquer 
intenção de descumprimento da liminar concedida em ação civil pública, que impôs aos 
estabelecimentos de ensino absterem-se de praticar qualquer medida restritiva contra 
alunos cujos pais tenham consignado judicialmente o valor da mensalidade escolar que 
julgarem devida. Assim, no seu entender, as autoridades apontadas como coatoras não 
podem injustamente Ihes dirigir as intimações que vêm sofrendo, consubstanciadas em 
ameaças de medidas privativas de liberdade, inquérito policial, dentre outras 
determinações. 
A autoridade impetrada, às fls. 20, prestou as informações que Ihe foram solicitadas pelo 
Exmo. Presidente desta eg. Corte. 
O MPF, em seu parecer, opinou no sentido de denegação da ordem, por não vislumbrar 
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qualquer ameaça na liberdade de locomoção dos pacientes, vez que o próprio impetrante 
assegurou em sua exordial a não intenção de descumprimento da decisão judicial inserta 
na ação civil pública mencionada. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LUNA FREIRE (Relator): Cuida-se de habeas corpus impetrado por 
Pádua Barroso em favor de José Lima de Carvalho Rocha, José Milton de Cerqueira, Enio 
Ney de Menezes Silveira, Francisco Coelho Sampaio, Oto Brasil de Sá Cavalcante, 
Thales Montano de Sá Cavalcante, Ednilton Gomes de Soarez, Iva da Paz Monteiro e 
Ailton dos Santos Arruda e figurando como impetrados o MM. Juiz Federal da 3ª Vara da 
Seção Judiciária do Ceará e o Representante do Ministério Público Federal, no Estado 
que patrocina a ação civil pública em comento. 
Evidencia-se, de plano, a incompetência desta Corte para processar e julgar o habeas 
corpus, no tocante aos atos acenados como ilegais ou abusivos que possam ser 
atribuídos ao parquet. 
Com efeito, o habeas corpus contra ato de autoridade deveria ter curso perante o Juízo 
Federal, i.e., em 1ª instância. 
Entretanto, elegeu o impetrante a duplicidade de pedidos e diferentes causas de pedir, 
acenando como pressuposto do exame da impetração a liminar concedida na ação civil 
pública promovida pelo órgão do Ministério Público, cuja inicial se encontra às fls. 21/27, 
ofertada pela autoridade judiciária, eis que a impetração dela não se fez instruir. 
Comportando a matéria extensa dilação probatória quanto aos fatos apenas remota e 
mediatamente acenados na prefacial do writ, até mesmo para exame da conexão de 
matérias relativas à duplicidade de impetração, eis que afigura-se inviável o remédio 
buscado. 
Nos autos encontra-se, como dito, cópia da inicial e despachos proferidos no 1 a grau, 
relativos à concessão de liminar na ação civil pública, bem assim requisição de 
instauração de inquérito policial e recortes de jornais a emitir, ora notícias, ora juízos de 
valor sobre providências administrativas e judiciais adventícias. 
De todo o exposto, resta infactível o exame sobre os atos praticados pelo órgão do 
Ministério Público em razão da incompetência desta Corte e, quanto aos atos apontados 
ao digno Magistrado, igualmente incabível na via eleita do writ a prospecção probatória 
extensa e difusa como apresentada na impetração. 
Desse modo, tal como apresentada a impetração, não há como dar-Ihe trânsito, eis 
porque a denego, no tocante à autoridade judiciária, e não a conheço, em relação ao 
Ministério Público. 
É o meu voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0186 - RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Impetrante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - RN 
Paciente: JOSÉ ARNALDO ROSSI 
Advogados: DRS. JORGE HAJNAL E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 
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Processual Penal. Habeas corpus. Sentença em ação civil pública determinando o 
pagamento de diferenças de reajuste de benefícios previdenciários. Execução provisória 
de dívida de dinheiro que deveria obedecer ao devido procedimento. Ilegalidade 
manifesta. Descaracterização da desobediência. Ordem deferida. 
 
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, por maioria de 
votos, deferir a ordem, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A impetrante postula ordem de salvo conduto 
em favor do paciente, diante ordem de prisão emitida pelo MM. Juiz Federal da 3ª Vara do 
Rio Grande do Norte, Dr. Francisco Barros Dias, no curso de ação civil pública, com a 
finalidade de reajuste de benefícios previdenciários em 147%. 
Alega, em resumo, que somente poderia efetuar o pagamento determinado mediante 
expedição de precatório. 
O Presidente desta Corte, Juiz Hugo Machado, deferiu parcialmente liminar, assegurando 
a prestação de fiança. 
Em suas informações, o ilustre Juiz Federal Magnus Augusto Delgado transcreve o 
decreto de prisão e afirma que deferiu fiança ao paciente. 
Dada a urgência da matéria, solicito pronunciamento oral da douta Procuradoria Regional 
Federal. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A prestação de fiança, comunicada 
pelo MM. Juiz Federal no exercício da 3ª Vara-RN, não prejudica a impetração, pois 
decorreu da parcial concessão de liminar, neste habeas corpus, cabendo a esta Turma 
confirmar a medida provisória, cassá-la ou ampliá-la. 
O arbitramento da fiança e a expedição de alvará de soltura revelam, neste caso, a 
situação esdrúxula provocada pelo decreto de prisão proferido em ação civil pública. Tal 
providência briga com os conceitos mais elementares do Processo Civil, onde só a ação 
de alimentos e a ação de depósito comportam ordem de prisão e o relaxamento 
decorrente da posterior sujeição do réu ao comando da sentença de conhecimento. 
No mais, reporto-me aos fundamentos do voto que proferi no HC 182-RN, verbis: 
Trouxe, na última sessão desta Turma, caso semelhante e fiquei vencido. Apresento 
novos argumentos à reflexão dos meus pares sobre a ilegalidade do decreto de prisão 
emanado de decisão em processo civil, fora as hipóteses de devedor de alimentos e do 
depositário infiel. 
Admito - e essa é a orientação jurisprudencial dominante - a caracterização do crime de 
desobediência à ordem judicial. Se o Juiz emite, ordem legal e é desobedecido, incide, 
em tese, a regra do art. 330 do Código Penal. 
Trata-se de delito cuja apuração se faz, como qualquer outro, mediante instauração de 
inquérito policial, devidamente processado e remetido à autoridade judiciária competente, 
onde será encaminhado ao Ministério Público, titular da ação penal. 
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É possível, também, a prisão em flagrante por crime de desobediência. Uma vez emitida a 
ordem e descumprida, qualquer do povo poderá e a autoridade policial deverá dar voz de 
prisão ao infrator, lavrando-se, então, o flagrante. 
Não compreendo, porém, como possa ser decretada antes do fato uma prisão em 
flagrante, nem na forma condicional prevista na respeitável sentença impugnada, sujeita a 
recurso, ou mesmo após o possível ato de descumprimento, pela própria autoridade 
ofendida. 
Lembro, a propósito, despacho do eminente Juiz Hugo Machado, no HC 178-AL, no qual 
afirma ter "séria dúvida quanto à validade do decreto de prisão por desobediência, 
emanado do Juiz autor da ordem tida como desobedecida, porque: (a) o Juiz, autor da 
ordem, não é necessariamente o competente para o processo e julgamento do delito que 
afirma cometido, e(b) não tem ele a isenção que se exige da autoridade judiciária que 
ordena a prisão de alguém'. 
Falta, portanto, competência para o Juiz da ação civil decretar a prisão de alguém, fora 
das hipóteses constitucionalmente permitidas (art. 5º, LXVII). 
Evidencia-se, no caso dos autos, uma espécie de condenação pré-constituída. O Juiz, na 
sentença civil, estabelece que se o réu não cumprir o dispositivo será preso em flagrante 
de desobediência. Já se apurou o futuro fato, já se apurou a culpa e já se concretizou a 
pena ex ante. Não há qualquer necessidade de execução, e de nada adianta a 
interposição de recurso. Para que processo de execução? 
E para que Justiça Criminal? Para que a Polícia, para que o Ministério Público, para que a 
Constituição? O Juiz pode tudo, é o senhor absoluto da liberdade dos indivíduos. Ai de 
quem não cumprir imediatamente as suas determinações. 
Que sentido teria o procedimento da execução das obrigações de fazer e de não fazer 
(arts. 632 a 643, CPC), no qual, desatendida a citação para cumprimento do julgado, 
converte-se a obrigação em indenização por perdas e danos? 
Se o descumprimento da obrigação de fazer autorizasse a prisão do devedor, para que a 
Constituição e a lei abririam as hipóteses excepcionais da prisão do depositário infiel e do 
devedor de alimentos? Tudo seria tão simples, com o juiz da ação civil mandando para a 
cadeia, sem processo criminal, o devedor relapso! 
Outra questão relevante é a de saber se os pacientes têm competência para cumprir a 
ordem de pagamento de reajuste de benefícios previdenciários. Como poderiam fazê-lo 
sem afrontar a regra do art.100 da Constituição Federal? ' 
No mais, reporto-me ao voto que proferi no HC 181- PB: 
"A liminar (f. 7) concedida na ação civil pública ordena o atendimento do pedido com 
motivação que remete a "princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, da 
cidadania, da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho`, 
acrescentando que 'a aposentadoria é a garantia da sobrevivência quando se exaure a 
força do trabalho. 
Não tem base em qualquer dispositivo legal que preveja o imediato pagamento de quantia 
em dinheiro por entidade pública, nem poderia ter, já que, na hipótese de causa em que 
se discute benefício previdenciário de valor até Cr$ 1.000.000,00 (posteriormente 
reajustado para Cr$ 2.470.000,00), a vantagem estabelecida na Lei 8.213/91, art. 128, diz 
respeito a demandas nas quais ocorreu o trânsito em julgado e a liquidação do débito, 
dispensando a observância do rito do art. 730, CPC, mas não a adequação ao devido 
processo legal. 
Note-se que esta é uma forma privilegiada de tratamento de crédito contra a Fazenda 
Pública, porquanto, nos demais casos, há sempre necessidade de expedir-se precatório, 
inclusive quando se trate de dívida alimentar, conforme entendimento expresso na 
Súmula nº 1 deste Tribunal. 
Ora, em primeiro lugar, não se cuida de dívida certificada em sentença transitada em 
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julgado, mas de simples medida liminar; em segundo, não há qualquer indicação de que a 
soma dos créditos dos diversos beneficiários seja inferior ao limite que dispensaria o 
precatório; e, por último, o não pagamento não autorizaria jamais a ordem de prisão, dada 
a garantia do art. 5º, LXVII, verbis: 
"não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário 
e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel". 
Será que se está diante de uma das duas hipóteses excepcionais de prisão civil por 
dívida? 
De modo algum, pois a expressão obrigação alimentar, contida no dispositivo 
constitucional, diz respeito ao direito oriundo dos arts. 396 a 405 do Código Civil, de 
natureza familiar. 
Trata-se de típica obrigação legal em sentido estrito, distinguindo-se das obrigações 
delituais e quase contratuais, daí a explicação dos MAZEAUD: 
"En cas d'obligation légale, stricto sensu, non seulement le débiteur n'a pas voulu devenir 
débiteur, mais il n'a ac compli fait sur lequel puisse être fondée son obligation. Ainsi le 
débiteur d'une obligation alimentaire; c'est la loi seule qui, directment crée I'obligation. Au 
contraire, en cas de délit ou de quasi-contrat, sans doute, la loi intervient dans la création 
de I'obligation, mais indirectement; c'est du fait du debiteur (délit, réception d'un paiment 
indu, etc.) qui nait directement I'obligation; c'est ce fait qui est lé source de I'obligation." 
in "leçons de Droit Civil" t. 2e., Obligations, Paris, 1973 
É claro que a dívida decorrente da obrigação do INPS de pagar benefícios previdenciários 
tem natureza alimentar, ou seja, visa a permitir a subsistência dos segurados e seus 
dependentes, mas isso não significa que seja uma obrigação alimentar, no sentido estrito 
e que é o único alcançado pelo excepcional permissivo do art. 5º, LVII, CF. 
Aquela é também uma obrigação ex lege, decorrendo da situação prevista na 
Consolidação das Leis da Previdência Social e da habilitação do beneficiário, mas tem 
sede própria, que se não confunde com a obrigação alimentar. 
Tivesse a dívida civil de alimentos a extensão que fizesse admitir a prisão de toda pessoa 
ou o representante de entidade cujo débito tivesse caráter alimentar, como os 
vencimentos, salários, soldos, pensões, etc., ruiria a garantia que vem do antigo direito 
anglo-saxão e permite distinguir-se claramente a sanção penal da sanção civil. Uma 
cinge-se aos limites da persecução criminal do Estado e resolve-se com a privação da 
liberdade ou com a aplicação de outra medida punitiva; enquanto a outra resulta na 
execução forçada. Só há duas hipóteses de a sanção civil abrigar a prisão: a do 
depositário infiel que desatende a intimação para devolver a coisa; ou a do devedor de 
alimentos, na forma estabelecida nos arts. 732 a 735, CPC. 
Justamente por existir diferença entre obrigação alimentar e a dívida de natureza 
alimentar, o Código de Processo Civil disciplina separadamente tais espécies, a primeira 
nos dispositivos referidos, e a segunda no art. 602 e seus parágrafos. 
Assim, quando se trate de indenização por ato ilícito que inclua prestação de alimentos, "o 
juiz, quanto a esta parte, condenará o devedor a constituir um capital, cuja renda 
assegure o seu cabal cumprimento". 
Cuidando-se de entidade pública, é desnecessário esse procedimento, porque bastará a 
expedição do precatório. Vale lembrar, a propósito, a lição de GOMES CANOTILHO: 
"... a alteração do conteúdo da lei através da interpretação  pode levar a uma usurpação 
de funções, transformando os juízes em legisladores activos. Se a interpretação conforme 
a constituição quiser continuar a ser interpretação, ela não pode ir além dos sentidos 
possíveis, resultantes do texto e do fim da lei. Por outras palavras, a interpretação, 
conforme a Constituição, deve respeitar o texto da norma interpreta da e os fins 
perseguidos através do ato normativo sujeito a controle". 
In "Direito Constitucional", Coimbra, 1991, pág.1.119 
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Nesse sentido a orientação desta Turma, expressa, entre vários outros, em acórdãos da 
lavra do eminente Juiz Petrúcio Ferreira, assim ementados: 
"HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. 
- Não constando, diversamente do que decorre do texto do art. 362 do CPC, ressalva de 
cumulação com a sanção penal, não se cobra da parte, no processo civil, 
responsabilidade por crime de desobediência, quando a mesma, mesmo imotivada ou 
ilegalmente, recusar-se a efetuar a exibição que Ihe foi determinada judicialmente, 
aplicando-se-Ihe, na hipótese, tão-só - se o caso -, a pena processual civil de que cuida o 
art. 359 do CPC (terem-se como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da 
coisa, a parte pretendia provar). 
- Constitui-se, pois, em coação ilegal, ordem judicial que determine à parte exibir em juízo 
documento ou coisa, sob pena de prisão, pelo crime tipificado no art. 330 do Código Penal 
- desobediência. 
- Habeas corpus concedido, passando-se a favor do paciente o competente salvo-
conduto". 
(Habeas corpus Nº 62 - RN, Relator: Juiz Petrúcio Ferreira, julgado em 07 de agosto de 
1990, à unanimidade) 'CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRISÃO CIVIL 
(DECRETOS-LEIS 1.060/69 E 1.104/70 E CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 5º, LXI E 
LXVII). 
1- Admitida como exceção à regra maior, a prisão civil poderá ser decretada por um prazo 
de até 90 dias contra o devedor inadimplente de prestações alimentícias e o depositário 
infiel (art. 5º LVI e LXll da C.F.). 
2 - A prisão civil a ser decretada contra o depositário infiel poderá ter lugar no bojo: a) da 
ação de depósito; b) de uma ação onde, exigindo-se garantia do Juízo, identificou-se o 
responsável pela guarda e preservação do bem trazido ou dado em garantia do Juízo, 
como depositário infiel; c) em um procedimento judicial específico onde a autoridade 
administrativa, em face de elementos conclusivos presentes, em regular processo 
administrativo, motivadamente, a requer à autoridade judiciária (CF art. 5º LXVI); 
3 - Enquanto a prisão civil-administrativa se constitui em um meio intimidativo que visa à 
satisfação do crédito fazendário, a prisão civil visa não mais à satisfação do crédito 
fazendário (colimada pela própria Ação Judicial), e sim a entrega do bem dado ou trazido 
em garantia do Juízo. 
4 - Liquidado o débito fazendário ainda não ajuizarão, embora inscrito na dívida ativa, 
susta-se a decretação da prisão civil-administrativa e se suspende o cumprimento do 
respectivo mandado, inadmitindo-se se renovem tais, medidas judiciais em referência a 
débito cujo pagamento se colima em processo de execução fiscal. 
5 - Ordem de Habeas corpus concedida". 
(Habeas corpus nº 104 - PE, Relator: Juiz Petrúcio Ferreira, julgado em 19 de março de 
1991, à unanimidade) 
Evidencia-se, como visto, a ilegalidade da ordem de prisão e da ameaça de 
responsabilizar criminalmente o Diretor do INSS pelo não cumprimento imediato da 
determinação de pagamento em dinheiro". 
Por essas razões, concedo a ordem, ressalvada a apuração do fato na via adequada. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0195 - PB 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrantes: DRS. JÁDER PIMENTEL E OUTRO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - PB 
Pacientes: ANTÔNIO DE OLIVEIRA FRANÇA E OUTROS 
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EMENTA 

Habeas corpus. Crime contra a fauna. Tipicidade. Erro de proibição. Inépcia da denúncia 
inocorrente. 
- A prática de caçada em terras particulares, mesmo com o consentimento dos 
proprietários, só é possível com autorização do Poder Público, pois os animais da fauna 
silvestre pertencem à União Federal. 
- Descabe o exame da ocorrência de erro de proibição nos limites do remédio heróico. 
- Não é Inepta a denúncia que fornece os elementos suficientes à configuração do ilícito 
penal, descrevendo de modo genérico a participação dos acusados por tratar-se de um 
empreendimento coletivo. 
- Denegação da ordem. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, denegar a ordem, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 26 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Os Beis. Jader Pimentel e Boris Trindade, 
devidamente qualificados, impetram ordem de Habeas corpus em favor de Antônio de 
Oliveira França e mais vinte e sete outros pacientes, devidamente qualificados, contra ato 
do Exmo. Sr. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Estado da Paraíba, 
objetivando o trancamento da ação penal em que foram denunciados como infratores do 
art.1º e art. 27 da Lei nº 5.197/67, com a redação dada pela Lei nº 7.653/88, invocando os 
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e 647, caput, e 648, I, do Código de Processo 
Penal. 
Em síntese, dizem que os pacientes foram presos quando retornavam de uma caçada na 
Fazenda Barra dos Targinos, que é uma propriedade privada, situada na cidade de 
Tacima, no Estado da Paraíba, sendo com eles encontradas espingardas de caça e 458 
rolinhas e outras aves abatidas. 
Argumentam que o § 2º do art.1º da Lei nº 5.197/67 autoriza a caça em terras 
particulares, se com licença do dono, protegendo a lei apenas as reservas biológicas ou 
parques. Invocam, também, a ocorrência de erro de proibição, não se justificando a ação 
penal contra modestos caçadores do interior nordestino que foram à caça acompanhados 
de quatro integrantes da Polícia Militar da Paraíba que não foram autuados ou indiciados. 
Prosseguem dizendo que a lei que considerou a caça como crime é de fevereiro de 1988, 
sem vacatio legis. Além disso, a caça se resumiu a rolinhas, não catalogadas entre os 
animais em extinção. 
Por fim, pedem o trancamento da ação por inépcia da inicial, à míngua de descrição 
individualizada da conduta de cada agente, para que se torne possível o exercício da 
ampla defesa. 
Nas informações, diz a autoridade impetrada que a caça envolveu não apenas rolinhas, 
mas também outros espécimes. Acrescenta que recebeu a denúncia por considerá-la apta 
à instauração da ação penal. 
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Dra. Armanda Figueirêdo, opinou 
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pela denegação da ordem por haver necessidade de dilação probatória quanto aos 
espécimes abatidos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Consta nos autos que os pacientes foram 
denunciados pela prática de caça de animais da fauna silvestre, violando o art.1º da Lei nº 
5.197/67, o que constitui crime punível com a pena de reclusão, nos termos do art. 27 do 
mesmo diploma legal. 
Os impetrantes pretendem a obtenção da ordem de Habeas corpus para trancamento da 
ação penal por falta de justa causa, com base em três fundamentos: 
O primeiro dizrespeito à inexistência de crime porque a atividade venatória se verificou em 
terras particulares e por envolver espécie não catalogada entre as que se acham em 
extinção. 
Lê-se no art.1º e §§ da Lei nº 5.197, de, 3 de janeiro de 1967: 
Art.1º - Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e 
que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus 
ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedades do Estado, sendo proibida a sua 
utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. 
§ 1 º - Se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, a permissão será 
estabelecida em ato regulamentador do Poder Público Federal. 
§ 2º - A utilização, perseguição, caça ou apanha de espécies da fauna silvestre em terras 
de domínio privado, mesmo quando permitidas na forma dó parágrafo anterior, poderão 
ser igualmente proibidas pelos respectivos proprietários, assumindo estes a 
responsabilidade da fiscalização de seus domínios. Nestas áreas, para a prática do ato de 
caça; é necessário o consentimento expresso ou tácito dos proprietários, nos termos dos 
arts. 594, 595, 596, 597 e 598 do Código Civil.' 
O consentimento do particular, como se vê, só pode ser cogitado na hipótese em que a 
caça seja permitida pelo Poder Público, tendo em vista que os espécimes da fauna 
silvestre não são propriedade particular, mas da União Federal. 
Sobre esse aspecto, assim escrevem os irmãos Vladimir e Gilberto Passos de Freitas: 
"Caça em propriedade particular: O § 2º do art. 1ª do  Código de Caça trata da caça em 
propriedade particular. Exige consentimento expresso ou tácito dos proprietários (CC, 
arts. 594 e 598). 
Mas, quando o proprietário pode consentir? Não será sempre e indiscriminadamente, 
pois, afinal, não Ihe pertencem os animais e nem os criadouros, mas sim à União Federal. 
Disto se segue que a interpretação a este dispositivo só pode ser a seguinte: a caça só 
será permitida se o Poder Público a autorizar, conforme o contido no § 1 º deste artigo. 
Existente esta autorização, fica a critério do proprietário admitir, ou não, que terceiros 
ingressem nas suas terras para a prática de atos de caça: Finalmente, o próprio dono do 
imóvel não pode caçar, sem autorização, nas suas terras, pois a ele não pertencem os 
animais. 
Vale aqui lembrar a lição do eminente Hely Lopes Meirelles, que diz a fauna, embora não 
seja bem patrimonial do Estado, fica sob o domínio eminente da Nação e se sujeita a um 
regime administrativo especial, visando à sua preservação, como riqueza nacional que é. 
Contrariando o disposto nos arts. 593, I, e 595 do Código Civil que considerava os 
animais silvestres sem dono (res nullius), a Lei nº 5.197, de 03.01.1967, incorporou a 
fauna silvestre, bem como os ninhos, abrigos e criadores naturais de seus componentes, 
ao domínio da União (art. 1 º)". ("Crimes Contra a Natureza", RT, 1990, p. 73). 
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Quanto à alegação de que as rolinhas não estariam abrangidas pela proteção legal, torna-
se desnecessário o seu exame por envolver a caçada "outras espécies de aves", como se 
lê na denúncia. 
O segundo argumento dos impetrantes é quanto à ocorrência de erro de proibição. Não 
se pode descartar de imediato a sua ocorrência. Entretanto, é necessário o exame do 
conjunto das provas para que o Juiz possa, no momento apropriado, verificar se é o caso 
de erro de proibição, evitável ou inevitável. Desde logo, não é possível o acolhimento da 
tese dos impetrantes na via estreita do remédio heróico. 
Resta, por fim, a alegação da inépcia da inicial por não constar na denúncia a participação 
de cada um dos acusados. 
A exordial, embora resumida, descreve os seguintes fatos: a) os pacientes foram 
surpreendidos em um ônibus, no qual traziam 29 espingardas e 458 animais abatidos; b) 
realizaram a caça de animais silvestres; c) os acusados foram devidamente autuados 
naquela oportunidade, em 26.07.90. 
Portanto, fornece os elementos indicativos da participação dos acusados de modo 
suficiente, em se tratando de um empreendimento coletivo. 
Não é caso de denúncia inepta. 
Portanto, não cabe invocar-se falta de justa causa para a ação penal. 
Com essas considerações, denego a ordem impetrada. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0200 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Impetrados: JUÍZOS FEDERAIS DAS 2ª E 5ª VARAS - PE 
Pacientes: LUIZ CARLOS FONTES BAPTISTA E VALDELUSA DE LIMA FALCÃO 
Advogados: DRS. OTÁVIO GARIBALDI PINTO E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Habeas corpus. Liminar sobre reajuste dos benefícios previdenciários em 147,06%, no 
mês de agosto de 1991. Ameaça. Impetração pelo INSS em favor de seus dirigentes 
regionais. Petição iniciai vazada em termos vagos e genéricos. Informações que 
demonstram a inexistência da alegada ameaça. 
Iminência de constrangimento ilegal não patenteada. Inadmissibilidade do salvo-conduto 
como meio de não se cumprir decisão judicial. 
Denegação da ordem. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
denegar o habeas corpus preventivo, nos termos do relatório e voto anexos, que passam 
a integrar o presente julgamento. 
Recife, 02 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA; O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 
impetra Habeas corpus preventivo em favor de seus servidores Luiz Carlos Fontes 
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Baptista e Valdelusa de Lima Falcão, sob o argumento de que estão na iminência de 
sofrer prisão, por ordem dos MM. Juízes da 2ª e 5ª Varas Federais de Pernambuco, nos 
autos de Ação Civil Pública, de Ação Cautelar e de Ações Ordinárias, nas quais se 
discute o reajuste de 147,06% (cento e quarenta e sete e seis centésimos por cento) nos 
benefícios previdenciários, no mês de agosto de 1991. 
Alega o impetrante que o critério de reajuste dos benefícios deve ser o previsto nas Leis 
nº 8.212 e 8.213/91, pelo que são ilegais as liminares concedidas, inclusive para 
pagamento imediato, sob pena de prisão dos dirigentes da autarquia previdenciária. 
Sustenta que os pacientes não têm competência para efetivar o pagamento determinado, 
além de existir óbice orçamentário. 
Argumentando que o colendo STF, em liminar, já se inclinou pela constitucionalidade, do 
Decreto 430/92, pede sejam expedidos salvo-condutos em favor dos pacientes. 
O MM. Juiz Federal da 5ª Vara da Justiça Federal - PE, Dr. Francisco de Queiroz Bezerra 
Cavalcanti, através do telex nº 025/92, informou que o processo a que se refere a 
impetração fora redistribuído à 10ª Vara deste Estado, para onde remeteu o ofício 
solicitando informações. 
No mesmo sentido as informações do MM. Juiz Federal da 2ª Vara - PE (fls.18). 
O Dr. Edvaldo Batista da Silva Júnior, em exercício na 10ª Vara Federal de Pernambuco, 
enviou o Ofício nº 008/92, informando minuciosamente acerca do andamento de todos os 
processos referidos na inicial do presente writ (fls.19/26). 
A Douta Procuradoria Regional Federal pronunciou-se às fls. 202-v, opinando pela 
prejudicabilidade da impetração com relação ao paciente Luiz Carlos Fontes Baptista, que 
já foi beneficiado por liminar do eminente Juiz Castro Meira, nos autos do HC 206 - PE, e 
pela denegação da ordem, quanto à paciente Valdelusa de Lima Falcão. 
Voltaram-se conclusos em 31/3/92 e fiz juntar cópia da decisão proferida no HC 206 - PE 
(fls. 204/205). 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Inicialmente, entendo não estar 
prejudicada a impetração com relação ao paciente Luiz Carlos Fontes Baptista. 
A decisão do eminente Juiz Castro Meira determinou o arbitramento de fiança em favor 
daquele paciente, que fora efetivamente preso por desobediência à ordem judicial 
exarada pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara- PE, na Ação de restauração de Autos nº 
89.4025-1, não mencionada na petição inicial deste habeas corpus. 
A prisão foi, pois, determinada por descumprimento de decisão proferida em processo do 
qual não trata o presente writ. 
Não vislumbro a prejudicabilidade ventilada pela eminente representante do Parquet. 
A ordem de habeas corpus concedida sob o fundamento da ilegalidade de uma prisão não 
impede que outras prisões sejam determinadas, mesmo que em relação ao mesmo 
paciente. 
Julgar prejudicado o pedido seria subtrair ao cidadão o uso do remédio 
constitucionalmente assegurado. 
Por outro lado, também entendo não haver prevenção, já que, embora trate-se de um 
mesmo paciente, a prisão e a ameaça (agora em apreciação) ocorreram em processos 
distintos. 
Passo a apreciar o pedido. . 
O habeas corpus foi impetrado por petição esteriotipada, deduzida em termos vagos e 
genéricos, sem que indicasse concretamente em que consistiria a ameaça de prisão. 
Tenta demonstrar que o reajuste de 147,06o% (cento e quarenta e sete e seis centésimos 
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por cento) nos benefícios previdenciários, que teria sido assegurado por liminares 
concedidas pelas ilustres autoridades impetradas, seria ilegal. 
Em conseqüência, justa seria a recusa dos pacientes em cumprir a ordem judicial, não se 
caracterizando crime de desobediência. 
Todavia, o impetrante não logrou comprovar a existência de qual quer ameaça de prisão. 
A inicial está instruída simplesmente com um Mandado de Intimação de decisão do MM. 
Juiz Federal da 5ª Vara de Pernambuco e com um Mandado de Prisão subscrito pelo MM. 
Juiz Federal da 1a Vara de Sergipe. 
Com relação ao Mandado de Prisão, não guarda qualquer relação com os processos em 
que teria sido praticada a ameaça de que trata o presente pedido. 
Quanto à determinação do MM. Juiz Federal da 5ª Vara-PE, proferida no Processo nº 
918572-3 (fls. 06/07), não mais prevalece em virtude do Exmo. Sr. Min. Hélio Mosimann, 
do STJ, ter concedido liminar na Representação nº 84-DF, contra a decisão do MM. Juiz 
Petrúcio Ferreira que negou liminar no MS nº 8407-PE, impetrado contra a decisão de 
primeiro grau. 
Ora, para a concessão de ordem preventiva de habeas corpus, seria necessário que os 
pacientes estivessem na iminência de sofrer constrangimento ilegal. 
A inicial não traz qualquer prova da alegada ameaça. 
Do contrário, as informações prestadas pelo eminente Juiz Federal substituto, Dr. Edvaldo 
Batista da Silva Júnior, esclareceram que não há qualquer motivo para o temor dos 
pacientes: 
'Como pode verificar Vossa Excelência, de tudo o que foi narrado acerca destes 
processos e consoante o que com prova com as xerocópias anexas das peças dos 
mesmos constantes, inexiste qualquer razão a justificar o temor dos Pacientes de que 
sejam presos, vez que: 1) a liminar deferida no Proc. nº 91.85572-3 (Ação Civil Pública 
originária da 5ª Vara Federal - PE) acabou sendo suspensa por decisão do Exmo. Ministro 
Hélio Mosimann, do E. STJ, na Reclamação nº 84-DF, proposta pelo MPF naquela Corte; 
não tendo sido, por conseguinte, cumprida e, ademais; ainda hoje pairam dúvidas sobre 
se perdeu a mesma a sua vigência, pois se é certo que aquele Superior Tribunal julgou 
favoravelmente aos aposentados os Mandados de Segurança nºs 1233 e 1270-DF, 
também não é menos verdade que a mencionada Reclamação não foi ainda julgada, 
tanto que houve dúvida suscitada pelo MM. Juiz Federal da 2a Vara, à época em 
substituição a este Juiz, como se lê no despacho de fls. 257, tendo sido oficiado ao 
próprio Ministro Hélio Mosimann; e 2) das liminares concedidas nos processos restantes, 
quais sejam, 91.9000-0, 91.9002-6 e 91.9939-2, nos dois primeiros foram revoga das e no 
último foi suspensa por decisão do Exmo. Juiz Castro Meira no MS nº 5390-PE do PLENO 
desse E. Tribunal Regional. No processo nº 91.7782-8, que tramita em apenso ao de nº 
91.8572-3, não foi proferida qualquer decisão liminar, até porque o MPF, Autor do feito, 
deixou de requerê-lo. 
Se, como vista, não há qualquer determinação judicial aos 'Pacientes' no sentido de que 
paguem o reajuste de 147,06% aos Aposentados e Pensionistas do INSS neste Estado, 
são, data venia, falaciosas as suas alegações de ameaça de constrangimento à liberdade 
de locomoção. Estão eles, Excelência, imaginando coisas ou fantasias dramáticas 
inexistentes, pois é de se indagar: não havendo, como não há; qualquer ordem judicial a 
eles dirigida, como podem dizer que estariam na iminência de que este Juiz determinasse 
a sua prisão? Prisão por desobediência a quê? A decisões imaginárias, inexistentes? 
A avidez do Impetrante em insinuar coação da parte deste Juízo é tão grande que chegou 
ao ponto de tentar ludibriar Vossa Excelência, quando na última folha de sua inicial do 
Habeas corpus mencionou o Processo de nº 91.899-0, o qual, conforme se comprova com 
a anexa senha de consulta, é um procedimento de naturalização que tramitou perante a 
1ª Vara desta Seção Judiciária, sem, portanto, nenhuma pertinência com a discussão 
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sobre o reajuste de 147,06% dos aposentados e pensionistas da Previdência Social!.' 
Assim, não foi praticado qualquer ato que pusesse em perigo o exercício do direito de 
livre locomoção dos pacientes. 
Mero receio subjetivo não pode ensejar proteção preventiva. 'O paciente não demonstra 
existir perigo iminente de que venha a ser preso. Temor vago, infundado, presumido, sem 
prova, não gera direito ao salvo conduto" (5ª Turma do STF, HC nº 1053-SP, Rel. Min. 
Costa Lima, Jn pJ 10.06.91, pág. 7856). 
Demais disto, não se deve conceder habeas corpus preventivo para incentivar o 
descumprimento de ordem judicial. Nesse sentido se orientou a jurisprudência do eg. STJ: 
'EMENTA 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ORDEM JUDICIAL. 
DESCUMPRIMENTO. 
1. As decisões judiciais, se incorrerem em algum vício de ilegalidade, no sistema jurídico 
pátrio, sujeitam-se ao reexame da instância superior. 
2. O salvo-conduto não é meio adequado para que gerente de instituição financeira 
recuse-se a cumprir ordem judicial, a pretexto de questionar, motu proprio, a legalidade da 
referida ordem. Se a moda se propaga, melhor é extinguir o Poder Judiciário. 
3. Precedentes de Turma.' 
(RHC 1414 - GO, Rel. Min. Costa Lima, Dec. unan. da 5ª Turma do STJ, publicado no DJ 
de 21.10.91, pág.14751). 
'EMENTA 
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RE CURSO. DESBLOQUEIO DE 
CRUZADOS. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. SALVO-CONDUTO. 
- Não cabe habeas corpus quando a alegada coação é decorrente de sentença judicial. 
- Constitui crime de desobediência o não cumprimento de ordem judicial (CP, Art. 330). 
- Recurso improvido.' 
(RHC 1050 - SP, Rel. Min. Edson Vidigal, Dec. unan. da 5ª Turma do STJ, publicado no 
DJ de 27.05.91, pág. 6971 ). 
Em resumo, proferida a decisão judicial, deve ser cumprida. Não se pode desobedecê-la, 
sob o argumento de ser ilegal. 
Incabível, pois, o salvo-conduto como meio de se descumprir a ordem judicial. 
Assim, meu voto é pela denegação da ordem. 
 

INQUÉRITO Nº 0049 - PB 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Autora:  JUSTIÇA PÚBLICA 
Indiciado: INÁCIO PORTO 
 
EMENTA 

Penal. Apropriação Indébita e crime contra a ordem tributária - Art.168 do CP, c/c o art. 2º, 
II, da Lei nº 8.137/90. 
Se o Município deixou de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias, sem 
que o Prefeito tenha ficado com o dinheiro, não se configurou o crime de apropriação 
indébita. 
Fato anterior à vigência da Lei nº 8.137, de 27.12.90. 
Princípio da anterioridade da Lei Penal. 
Denúncia não recebida. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, etc. 
Decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, não receber a 
denúncia, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente 
julgamento. 
Recife, 11 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Oficiando perante este eg. Plenário, a douta 
Procuradoria da República ofereceu denúncia contra Inácio Porto, Prefeito de Montadas, 
Estado da Paraíba, nos seguintes termos - fls. 2/3: 
'O Ministério Público Federal, na pessoa de sua representante legal, in fine firmada, com 
base em inquérito policial anexo, vem perante V. Exa. denunciar de Inácio Porto, 
brasileiro, casado, nascido em 20.06.64, na cidade de Esperança, Paraíba, filho de 
Severino Freire, residente na Rua Manoel Cirino, 43, Centro, Montadas, Paraíba, e 
endereço funcional na Rua José Veríssimo de Souza, 90, Montadas, Paraíba, pela prática 
do seguinte fato delituoso: 
No período de abril de 1989 a julho de 1990, na cidade Montadas, Paraíba, o acusado, 
prefeito da mesma cidade de Montadas, no exercício dessa função, descontou dos 
servidores municipais, através de subtração em seus contra-cheques mensais, numerário 
referente às contribuições para o Fundo de Previdência e Assistência Social FPAS -, 
previsto na alínea a, inciso I, do art. 139, da Consolidação das Leis da Previdência Social 
- CLPS -, e simplesmente não procedeu ao recolhimento à Previdência Social, nem no 
prazo previsto na lei, nem até agora, apoderando-se da importância que não pertence à 
Prefeitura, e muito menos ao acusado, equivalente a Cr$ 1.033.185,98 (hum milhão, trinta 
e três mil, cento e oitenta e cinco cruzeiros e noventa e oito centavos). 
Assim agindo, cometeu o denunciado Inácio Porto o crime previsto no art.168 do Código 
Penal, c/c o art. 2º, II, da Lei nº 8.173/90, estando incurso em suas sanções. 
Espera, portanto, esta representante o recebimento desta, requerendo a citação do 
acusado para ser interrogado e se ver processar até final condenação. 
Apresenta a testemunha Maria Madalena Souza Oliveira, Fiscal do IAPAS, com endereço 
funcional na Rua João Lourenço Porto, 89, 3º andar, Campina Grande, Paraíba, para 
depor em Juízo sobre os fatos aqui denunciados, em audiência posterior. 
Pede Deferimento.' 
Em defesa preliminar, na forma do art. 189 do RI, o denunciado declarou haver parcelado 
o débito da municipalidade que ensejou a propositura da ação e fez anexar guias das 
parcelas já recolhidas. 
Sobre os documentos, pronunciou-se a Procuradora da República, Dra. Dalva Rodrigues 
Bezerra de Almeida - fls. 67-v: 
'O próprio acusado confessa que praticou o crime de apropriação indébita e que ainda 
não devolveu todo o valor apropriado, acostando aos autos guias de recolhimento 
quitadas, que poderão atenuar a pena, mas não impede a configuração do crime que já 
foi consumado. 
Pelo recebimento da denúncia." 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O Ministério Público Federal oferece 
denúncia contra Inácio Porto, Prefeito do Município de Montadas/PB, pelo fato de, no 
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período compreendido entre abril de 1989 e julho de 1990, ter efetuado o desconto 
referente às contribuições para o Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS - dos 
servidores municipais, sem que fizesse o recolhimento aos cofres da previdência social. 
Segundo a capitulação constante da peça acusatória, teria o Prefeito cometido o crime 
previsto no art.168 do Código Penal, c/c o art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90. 
Efetivamente, constitui crime contra a ordem tributária "deixar de recolher, no prazo legal, 
valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito 
passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos' (Lei nº 8.137, art. 2º, 
item II). 
Trata-se, segundo entendo, de crime instantâneo, embora seus efeitos possam persistir 
no tempo. O delito teria se consumado no momento em que se expirou o prazo para o 
recolhimento da contribuição. 
Todavia, a denúncia se refere ao não recolhimento entre abril de 1989 e julho de 1990, 
antes, portanto, da vigência da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. 
A própria Constituição Federal consagra o princípio da anterioridade da lei penal, ao 
dispor que 'não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 
legal' (CF, art. 5º, item XXXIX). No mesmo sentido, o art.1º do Código Penal Brasileiro. 
A lei penal superveniente não pode ser aplicada com relação a fatos ocorridos antes de 
sua vigência. 
Inaplicável, à hipótese, a Lei nº 8.137/90. 
Com relação à apropriação indébita, é necessário à sua configuração que o agente, 
possuindo a coisa alieno nomine, passe a possuí-la uti dominis. 
Indispensável o propósito de não mais restituir a coisa móvel apropriada. Não basta a 
mera retenção da coisa. 
Ora, não se imputa ao Prefeito o fato de ter ficado com o dinheiro para si. Quem efetuou o 
desconto e não repassou o dinheiro foi o Município de Montadas, pessoa jurídica de 
direito público, representada pelo Prefeito. Obviamente que a responsabilidade criminal 
somente poderia ser atribuída' ao representante legal do município. 
Mas, no caso, o que importa é verificar se o tesouro Municipal poderia se apropriar das 
quantias recolhidas. Penso que não. Há vedação legal e orçamentária. As contribuições 
previdenciárias não poderiam jamais constituir "ingresso" na contabilidade da Prefeitura. 
Não poderia haver a transformação do título de posse do dinheiro em posse com animus 
domini, o que é essencial à tipificação da apropriação indébita. 
Hipótese distinta ocorre quando a apropriação de contribuições previdenciárias 
descontadas de empregados é feita por empresa. Em tese, os sócios ou a própria 
empresa podem se apropriar do dinheiro, conforme já restou decidido pelo Supremo 
Tribunal Federal (RT 585/403-404). 
Em se tratando de município, o que ocorre é mera demora ou desídia no recolhimento, já 
que a apropriação seria juridicamente impossível. Mediante composição ou compelido 
judicialmente, o pagamento à Previdência teria inevitavelmente de se verificar. No Direito 
Brasileiro não é típica a 'apropriação indébita de uso'. 
A gravidade do problema é iniludível, tendo, inclusive, recebido tratamento constitucional 
(ADCT, art. 57). Contudo, não havia previsão legal para a responsabilização dos 
representantes dos municípios. 
Por outro lado, ao oferecer a defesa preliminar, o denunciado apresentou cópia de 
documentos no sentido de que a Prefeitura vem pagando o débito a que se refere a 
denúncia (fls. 59/65); o que evidencia que o que houve foi mera impontualidade no 
cumprimento da obrigação previdenciária, o que era, à época, penalmente irrelevante. 
A intenção de restituir exclui, obviamente, a de apropriar. 
Não constituindo crime o fato imputado ao acusado, proponho o não recebimento da 
denúncia e conseqüente arquivamento do processo. 
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INQUÉRITO Nº 0059 - CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Autora:  JUSTIÇA PÚBLICA 
Indiciado: FRANCISCO DE ASSIS TIMBO CAMELO 
 
EMENTA 

Processual Penal. Inquérito policial. Competência originária do Tribunal. Pedido de 
arquivamento pelo Ministério Público. Possibilidade de indeferimento do pedido, caso 
entenda o Tribunal existem elementos suficientes ao oferecimento da denúncia. Voto 
vencido que entendia obrigatório o seu deferimento. Pedido de arquivamento deferido à 
míngua de elementos de convicção a ensejar o oferecimento da denúncia. 
I - Verificando o Tribunal, nos processos de sua competência, que o inquérito policial traz 
em seu bojo elementos de convicção tais que possam ensejar o oferecimento da 
denúncia pelo Ministério Público, pode a Corte indeferir o pedido de arquivamento 
formulado pelo Procurador da República, determinando a remessa dos autos ao 
Procurador Geral da República, para que este inicie a ação penal, sem que tal medida 
implique em interferência na Independência funcional daquele Órgão. 
II - Voto vencido do Relator que entendia obrigatória ó arquivamento, sob pena de quebra 
do princípio do 'ne procedat judex ex officio". 
III - De deferir-se o pedido de arquivamento de Inquérito policial instaurado por infração ao 
art. 70 da Lei nº 4.177, de 27.08.62, se a própria autoridade oficiante, comunicando o 
deslacramento da retransmissora, informa da tramitação normal do pedido para sua 
regularização. 
IV - Inquérito que se arquiva. 
 
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, rejeitar a 
preliminar suscitada pelo MM. Juiz Relator em acolher, sem exame do mérito; o pedido de 
arquivamento, e, no mérito, por maioria de votos, determinar o arquivamento do inquérito, 
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, 18 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de inquérito policial instaurado com o 
objetivo de apurar a responsabilidade de FRANCISCO DE ASSIS TIMBÓ CAMELO, 
Prefeito do Município de Tamboril, no Estado do Ceará, por infração ao art. 70 da Lei nº 
4.117, de 27.08.62, em virtude de, segundo consta, haver promovido a instalação de 
estação retransmissora de televisão naquela cidade, sem a devida autorização do Poder 
Concedente. 
O procedimento investigatório decorreu de ofício encaminhado à autoridade policial pelo 
Delegado interino da Delegacia do Ministério da Infra-Estrutura no Estado do Ceará que, 
em ofício posterior, dá conta da regularização do Serviço Especial de Retransmissão de 
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televisão via satélite e, assim, solicita o sobrestamento do inquérito. 
Servidores da Prefeitura Municipal, ouvidos, declararam que a regularização da situação 
da retransmissora junto ao DENTEL ficara a cargo da firma que havia instalado os 
equipamentos. 
Interrogado, o Prefeito Municipal de Tamboril declarou que o sinal de TV, após a 
instalação do equipamento, fora retransmitido de maneira experimental enquanto era 
aguardada a regularização junto ao DENTEL, a cargo da empresa que instalara o 
mencionado equipamento. 
O eminente representante do Parquet, no Estado do Ceará, requereu a remessa dos 
autos a este Tribunal em virtude de o indiciado tratar-se de Prefeito Municipal, nos termos 
do art. 29, Inciso VIII da Constituição Federal, no que foi atendido pelo MM. Juiz Federal 
da 2a Vara da Seção Judiciária do Ceará. 
Nesta Corte, a ilustrada Procuradora da República, Drª Armanda Soares Figueirêdo, 
opinou pelo arquivamento do procedimento em parecer vazado sob a seguinte ementa: 
"EMENTA - CÓDIGO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES. INFRAÇÃO AO ART. 70. 
AUSÊNCIA DE CRIME. 
Se a própria autoridade que comunicou a suposta infração toma a iniciativa de autorizar a 
deslacração da retransmissora de TV, não há razão para o investigatório policial em ação 
penal. 
Acresce, ainda, a circunstância de o indiciado haver contratado com terceiros o 
procedimento de regularização da emissora. 
Instalada com publicidade, não se pode dizer que houve atuação clandestina, denotadora 
de dolo. 
Opinião pelo arquivamento.' 
 Comigo os autos, trouxe-nos em mesa, nos termos regimentais. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Esta Egrégia Corte, em julgados anteriores, 
tem entendido, por maioria de votos, que, nos casos de pedido de arquivamento 
formulado pelo Ministério Público, considerando-se improcedentes os fundamentos do 
pedido, deve determinar-se o encaminhamento do inquérito à apreciação do Procurador 
Geral da República. 
Data venia desse entendimento, tenho me posicionado no sentido da corrente defendida 
pelo Em. Juiz Lázaro Guimarães, de que não cabe ao Pleno deste Tribunal examinar os 
fundamentos do pedido de arquivamento, mas tão-somente determinar o seu 
arquivamento. 
Este, aliás, é o posicionamento do renomado Tourinho Filho, em lição que peço vênia 
para reproduzir. Diz o Mestre do Processo Penal: 
'8º) E se, porventura, tratar-se de infração da competência originária dos Tribunais? 
Nesses casos, somente o Procurador-Geral da República, nos crimes de competência 
originária do STF, ou o Subprocurador-Geral da República, nos crimes da competência do 
TFR, ou os Procuradores Gerais de Justiça, nos crimes da competência originária dos 
Tribunais Estaduais, é que podem oferecer denúncia. 
É óbvio que, se se tratar de crime de alçada privada, cumpre ao ofendido ou a seu 
representante legal oferecer a queixa. Ora, se o Procurador-Geral, recebendo as peças 
de informação ou o inquérito (se for o caso), entender que descabe a denúncia, requererá 
o arquivamento. Poderá o Tribunal deixar de atender ao pedido? Embora haja, em sentido 
afirmativo, a palavra sempre autorizada de Frederico Marques, dela discordamos com a 
devida vênia. Onde, na lei, a atribuição do Poder Judiciário de exercer o controle da 
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atividade inicial do Ministério Público nesses casos? Não há. Não se infira, da leitura do 
art. 559 do CPP, quando o legislador diz: `... o relator proporá ao Tribunal o arquivamento 
do processo', que o arquivamento somente se dará por iniciativa do Relator. A palavra 
'arquivamento', aí, está mal empregada. Notou-o, com argúcia, Walter Acosta (cf. O 
Processo, cit., p. 153, nota 110). De fato. O arquivamento, aí, tem o sentido de julgamento 
da `improcedência da ação', porquanto só se efetiva após o recebimento da denúncia, 
como se constata pelos arts. 558 e 559. E tanto isso é exato que a lei fala em 
`arquivamento do processo' e não das peças de informação. 
Em virtude da estrutura processual acusatória que tem entre nós a persecutio criminis, 
outro caminho não restará ao Tribunal senão acolher o pedido de arquivamento, quando 
formulado pelo Chefe do Ministério Público. Este, como verdadeiro dominus litis, é quem 
pode, no nosso Direito, dizer se é caso ou não de denúncia nos processos da 
competência originária dos Tribunais. O poder de ação Ihe é conferido, sob pena de se 
quebrar o princípio do ne procedat judex ex officio. O argumento de que o Tribunal tem 
um controle jurisdicional absoluto sobre a propositura da ação penal, 'mesmo porque o 
Ministério Público não goza de independência suficiente parra poder opor-se a injunções 
governamentais', data venia, não convence. Nessa ordem de idéias, os Tribunais 
poderiam, também, exercer o controle sobre toda a ação pública, pois os governantes 
poderiam pressionar o Ministério Público a não oferecer denúncia em casos da 
competência do Juiz singular. 
Ademais, o STF, não faz muito tempo, tomando conhecimento de recurso extraordinário 
do Ministério Público paulista, acolheu nemine discrepante, o entendimento de que, se o 
Procurador-Geral de Justiça, em infração da competência originária do Tribunal de 
Justiça, requerer o arquivamento do inquérito ou das peças de informação, outro caminho 
não restará ao Tribunal senão o de determinar o arquivamento (cf. Revista de 
Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, 12/468, 1. trim., 1970). 
Em outro aresto, manifestou-se o Excelso Pretório, `no  sentido de que é obrigatório o 
arquivamento quando requerido pelo Procurador-Geral perante o Tribunal de Justiça, na 
sua competência originária'. Esta é a jurisprudência  dominante, salientou o Min. Eloy da 
Rocha. E aduziu: 'É  certo que alguns Tribunais têm decidido que o Tribunal pode solicitar 
reexame ao Procurador-Geral. Entretanto, o Ministério Público não se sujeita a essa 
recomendação. Se ele pede o arquivamento, porque julga que não há elementos para a 
ação penal, não há senão deferir o pedido' (cf. RT, 416/407). 
Aliás, nem precisaria o Procurador requerer ao Tribunal o arquivamento. Se ele é o único 
dominus Iitis e se externou sua vontade no sentido de não dar início à ação penal, deverá, 
simplesmente, determinar o arquivamento. Por que requerer, se tal requerimento não 
pode ser indeferido? Se o faz, fá-lo por uma deferência especial...` (Pro cesso Penal, 
Saraiva, 1., 1989, p. 363 a 365). 
O Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região tem entendido neste mesmo sentido, 
como se vê da ementa do Acórdão proferido no inquérito nº 0101320/91 do Distrito 
Federal, do qual foi relator o Em. Juiz Alves de Lima, do seguinte teor: 
'Penal. Notitia Criminis. Pedido de arquivamento. Deferimento. 
1. O titular da denúncia ou pedido de arquivamento, no caso, é o Ministério Público 
Federal, ex vi do disposto no art.129, I da Constituição Federal. O não atendimento ao 
arquivamento equivaleria à interferência no Ministério Público e violação à Constituição 
Federal, que Ihe garantiu independência funcional (C.F. art.127, parágrafo 1 ). 
2. Requerido, pelo Ministério Público, o arquivamento de notitia criminis, a Corte não pode 
discutir o pedido, senão acolhê-lo. 
3. Pedido de arquivamento deferido." 
(INQ 0101320-DF, publicado no DJU de 12.08.91. Rel. Juiz Alves de Lima). 
Preliminarmente, pois, sou pelo arquivamento do inquérito, sem examinar os fundamentos 
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do pedido. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Vencido que fui na preliminar invocada, 
passo a examinar, agora, os fundamentos do pedido de arquivamento. 
Diz o Mestre Tourinho Filho, a respeito do arquivamento do inquérito: 
'Quando o art. 24 do CPP diz que a ação penal será pro movida por denúncia do 
Ministério Público, outra coisa não quer dizer senão que este, nos crimes de ação penal 
pública incondicionada, ou condicionada, presente a condição, deve oferecer denúncia, se 
satisfeitos aqueles pressupostos gerais de que falava Florian: autoria conhecida, fato 
típico e provas mais ou menos idôneas a respeito da relação da causalidade. Se, por 
exemplo, o fato investiga do for atípico; se a autoria for ignorada; se os autos do inquérito 
ou peças de informação não fornecerem elementos de convicção mais ou menos sérios, é 
óbvio que o Ministério Público não poderá oferecer denúncia. Nesses casos, cumprir-Ihe-
á requerer ao Juiz o arquivamento do inquérito, das peças de informação ou da 
representação." 
(Obr. cit., pp. 352/353). 
No caso sob análise, verifica-se que não há elementos de convicção sérios para ensejar o 
oferecimento da denúncia. 
Assim é que no ofício de fls. 03, datado de 26.04.91, subscrito pelo Delegado Interino da 
Delegacia do Ministério da Infra-Estrutura no Estado do Ceará, este pedia providências ao 
Superintendente da Polícia Federal no Ceará para que fossem apreendidos os 
equipamentos de retransmissão de televisão e, ainda, a instauração do inquérito policial. 
Ocorre que, em expediente posterior, datado de 13.05.91, a mesma autoridade 
comunicava que autorizara a retirada do lacre da retransmissora de televisão "tendo em 
vista que a Prefeitura Municipal de Tamboril apresentou a este Órgão documentação 
pertinente para regularização do Serviço Especial de Retransmissão de televisão, via 
satélite, encontrando-se o pedido respectivo em tramitação normal para cumprimento da 
exigência', solicitando, por outro lado, o sobrestamento do mencionado inquérito (fls. 07). 
Por esta razão foi que a Eminente Procuradora da República, Dra. Armanda Soares 
Figueirêdo, opinou pelo arquivamento do inquérito, acentuando não ser clandestina uma 
estação equipada com antena parabólica de quase 14 (quatorze) metros, plantada num 
morro, visível até demais", não havendo, assim, crime a apurar, mas infração 
administrativa (fls. 87). 
Com estas considerações, entendo que deva ser arquivado o inquérito. 
É como voto. 
 

QUEIXA-CRIME Nº 0001- CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Querelante: JOSÉ ARMANDO DA COSTA . 
Querelados: METON VIEIRA FILHO E JOÃO ANTÔNIO DESIDÉRIO DE OLIVEIRA 
Advogados: DRS. PAULO ROBERTO PINHEIRO SALES E OUTROS (QUERELANTE) 
 
EMENTA 

Processual Penal. Queixa-Crime. Querela as sacada contra dois Procuradores da 
República, um dos quais funciona perante o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 
Competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça. 
1. O art.105, I, "a", da Carta Magna, prevê a competência do Superior Tribunal de Justiça 
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para a apreciação de delitos comuns e de responsabilidade praticados por representantes 
do Ministério Público da União que atuem perante tribunais. 
2. Um dos querelados é Procurador Eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral no 
Ceará, o que importará no reconhecimento da incompetência deste Tribunal, em face da 
competência absoluta e indeclinável do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Dicção constitucional sobre o tema afigura-se clara, não oferecendo margem a 
qualquer interpretação diversa da ora coligida. 
4. Argüição de incompetência do TRF 5ª Região acolhida. Remessa dos autos ao 
Superior Tribunal de Justiça. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presidentes autos, entre partes acima identificadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, reconhecer a 
competência do Superior Tribunal de Justiça, remetendo-Ihe os autos, nos termos do 
relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o 
presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 25 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente = 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Cuida-se de Queixa-Crime assacada por José 
Armando da Costa contra os Excelentíssimos Senhores Meton Vieira Filho e João Antônio 
Desidério de Oliveira, Procuradores da República. Postula-se o seu enquadramento nos 
delitos previstos nos artigos 139, 140 e 339 do Código Penal, ou seja, crimes de 
difamação, injúria e denunciação caluniosa. 
O querelado Meton Vieira Filho pugna pela rejeição da queixa, entendendo ter sido 
injustamente agredido. O outro querelado deixou fluir in albis o prazo consignado para 
que se manifestasse. O querelante peticiona seja reconhecida a competência do Superior 
Tribunal de Justiça para apreciar o presente feito. O Ministério Público Federal opina pelo 
atendimento do requerimento do querelante, nos termos do art.105, I, a, da Lex Mater. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Antes de tecer considerações acerca da 
nulidade suscitada pela douta representante do Parquet, em sua promoção às 
fls.170/171, e do mérito propriamente dito da demanda, cumpre-me analisar a questão de 
ordem atinente à competência para a apreciação da matéria. O querelante, em seu 
petitório de fls. 149/152, e a ilustre Procuradora da República levantam atese de que 
competente seria o Superior Tribunal de Justiça. 
A Constituição Federal tratou do tema em seu art. 105, I, a, que mereceu do legislador 
constituinte a seguinte redação: 
'Art.105 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e 
nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, 
os dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou 
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Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem 
perante tribunais;...' 
Ora, como está informado às fls. 170, o querelado Meton Vieira Filho funciona como 
Procurador Eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Ambos os querelados 
são Procuradores da República, integrando, portanto, o Ministério Público da União. Um 
deles atua perante ò Tribunal Regional Eleitoral. O Processo Penal Brasileiro adota o 
princípio da unidade, ou seja, sendo levantada a co-participação, em tese, de duas 
pessoas na prática de um delito e tendo uma delas uma qualificação que justifique o 
deslocamento para outro Juízo, de competência especial, o feito será remetido ao Juízo 
tido como competente, mesmo que o outro acusado não tenha tal qualificação. 
O próprio querelante suscitou a incompetência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
A competência funcional, como a de que se cuida, pode ser objeto de debate em qualquer 
esfera de jurisdição, em qualquer momento processual. É de índole absoluta, sendo 
admissível até mesmo a decretação da incompetência ex officio. O art. 105, I, a, da 
Constituição Federal de 1988, é bastante claro, dispensa o mínimo esforço interpretativo. 
Um Procurador da República, membro do Ministério Público da União, portanto, está 
sendo acusado da prática de delitos comuns. Desempenha, outrossim, a função de 
Procurador Eleitoral, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 
A competência funcional não admite prorrogação. Em razão da condição de representante 
do Ministério Público da União perante o TRE - Ceará, a querela deverá ser desenvolvida 
no Superior Tribunal de Justiça, competente constitucionalmente para tal. 
Assim, reconheço a incompetência deste Tribunal, determinando a remessa dos autos ao 
Superior Tribunal de Justiça com as cautelas de praxe. 
É como voto. 
 

RECURSO CRIMINAL Nº 0039 - CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA 
Recorrido: JOSÉ ARMANDO DA COSTA 
Advogados: DRS. PAULO ROBERTO PINHEIRO SALES E OUTROS (RECDO.) 
 
EMENTA 

Penal. Calúnia veiculada em petição assinada pelo advogado do acusado. 
Responsabilidade. 
- Se o acusado não assinou a petição contendo as expressões caluniosas, bem como não 
passou ao advogado subscritor da mesma procuração com poderes especiais, contendo a 
narração dos fatos caluniosos, não pode ser responsabilizado pelo crime previsto no art. 
138 do Código Penal. 
-responsabilidade subjetiva que impera no Direito Penal. 
- Recurso a que se nega provimento. Decisão unânime. 
 

ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal nº 39 - 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 Criminal, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
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Custas, como de lei. 
Recife, 27 de fevereiro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 

RELATÓRIO 
 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O Ministério Público Federal ofereceu denúncia 
contra José Armando da Costa, identificado nos autos, pela prática do crime previsto no 
art.138 do Código Penal (calúnia). 
Aduz a peça delatória, em resumo, que o denunciado, em outro processo criminal, opôs 
exceção de suspeição, atribuindo ao Sr. Procurador da República no Ceará, Dr. João 
Desidério de Oliveira, a autoria de fatos caluniosos, tais como: 
"... retirar DIVERSOS REGISTROS que comprometeriam com a MORTE DO 
INFORMANTE JOSÉ MOREIRA PORTELA, ocorrida em setembro de 1978, ceifado pelas 
balas disparadas por sua metralhadora..." 
....................................................................................................................................... 
"Termo de declarações prestadas pelo APF ULISSES AUGUSTO ANGELIM, em processo 
disciplinar na SR/DPF/CE, onde se pode destacar as AMEAÇAS DE MORTE 
PROFERIDAS PELO DR. DESIDÉRIO CONTRA SEU COLEGA DE POLÍCIA'. 
Às fls.176/178, o MM. Juiz a quo rejeitou a denúncia, por entender que a petição de 
exceção contendo as expressões caluniosas não traz a assinatura do denunciado, mas 
sim de seus causídicos. 
Irresignado, o MPF interpôs recurso em sentido estrito, com base nas razões de 
fls.181/183. 
Contra-arrazoado o recurso, o MM. Juiz a quo manteve sua decisão, determinando a 
subida dos autos. 
Aqui chegando, foram-me conclusos por força de distribuição. 
Parecer do MPF às fls.196/198, pelo improvimento do recurso. 
Peço inclusão do feito na Pauta de Julgamento. 
É o relatório 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O MM. Juiz a quo assim fundamentou 
a decisão recorrida: 
'3. Por determinação do despacho de fls. 72, entranhou-se aqui cópia integral da exceção 
de suspeição levantada contra o Exmo. Sr. Procurador da República, Dr. João Antônio 
Desidério de Oliveira (fls. 73/171 ), interessando sobremodo à decisão do recebimento da 
denúncia a peça inicial de fls. 74/85 e o instrumento de mandato de fls. 86. 
4. A intentada recusa, via de suspeição, daquele ilustre Representante do Ministério 
Público Federal deveria se veicular, ex vi do art. 98 do CPP, em petição assinada pelo 
próprio excipiente, José Armando da Costa, ou por procurador com 'poderes especiais'. 
5. O arrazoado de fls. 74/85 só traz as assinaturas do causídico Paulo Roberto Pinheiro 
Sales e do estagiário José Wilson Pinheiro Sales. Não de José Armando da Costa. 
6. Mas a procuração (fls. 86), ao conferir faculdades para 'argüir (sic) exceção de qualquer 
natureza ...", outorgaria os 'poderes especiais", imprescindíveis para tanto, segundo o 
trasladado art. 98 da lei adjetiva penal? 
7. A meu ver não, porquanto entendo que tais 'poderes especiais" virão necessariamente 
acompanhados de uma sucinta narração dos fatos criminosos ensejadores da suspeição, 
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máxime se presente possibilidade de configurarem delito de calúnia (art.139), eis não 
acobertado pela imunidade judiciária (Código Penal, art.142, I). 
8. Isso não acontecendo, o advogado corre o sério risco de ser responsabilizado pelo 
crime de calúnia delatado, sabendo-se ser personalíssima a responsabilidade penal. 
9. Se as razões de fls. 74/85 não contêm a assinatura de José Armando da Costa e o 
instrumento de mandado de fls. 86 não consigna os poderes especiais" indispensáveis ao 
oferecimento da exceção de suspeição - aliás dada por prejudicada (fls.166) -, os crimes 
de calúnia imputa dos ao denunciado nunca podem, a toda evidência, terem sido 
perpetrados por ele. 
10. Rejeito, por isso, a denúncia formulada contra José Armando da Costa.' 
Parece-me incensurável a decisão supra, uma vez que o denunciado não assinou a 
petição contendo as expressões caluniosas, bem como não fez constar na procuração de 
fls. 86, outorgada ao seu advogado, poderes especiais, com a narração dos fatos 
caluniosos. 
Assim, os excessos cometidos pelo advogado do denunciado não podem ser imputados a 
este, face à responsabilidade subjetiva que impera no Direito Penal. 
Sem outras considerações, nego provimento ao recurso para manter a decisão recorrida. 
É como voto. 
 

REMESSA "EX OFFICIO" Nº 5.561- AL 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Parte Autora: CÍCERO DE BARROS CAVALCANTE 
Parte Ré: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL - AL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - AL 
Advogado: DR. ADALCYR CUNHA DE SOUZA (PARTE A) 
 
EMENTA 

Administrativo. Funcionário público. Licença prêmio. Contagem em dobro. 
- O servidor público que veio a completar o qüinqüênio após a Lei nº 8.112/90, mas antes 
do advento da Lei nº 8.162/91, faz jus à consideração desse período para licença-prêmio 
e sua contagem em dobro por ocasião da aposentadoria. 
- Interpretação do art. 7º e Parágrafo Único da Lei nº 8.162/91. 
- Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 26 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Cícero de Barros Cavalcante, devidamente 
qualificado, impetrou mandado de segurança contra ato do Sr. Diretor da Escola Técnica 
Federal de Alagoas que Ihe concedeu aposentadoria por tempo de serviço com proventos 
proporcionais de 34/35, desconsiderando o período em dobro do qüinqüênio de 02.01.86 
a 02.01.91, igual a seis meses, referente a licença prêmio por assiduidade. 
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Prestadas informações, em que se entendeu indevida a pretensão, o Ministério Público 
Federal opinou pela procedência do writ. 
A r. sentença concedeu a segurança por entender que o Parágrafo Único do art. 7º da Lei 
nº 8.162/91 objetivou resguardar o direito adquirido dos servidores que já tivessem 
períodos aquisitivos consumados. 
Sem interposição de recurso, subiram os autos em face do duplo grau de jurisdição 
obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A questão cinge-se em decidir se o tempo 
de serviço prestado pelo impetrante no período de 02.01.86 a 02.01.91 pode ser 
computado em dobro para aquisição de mais seis meses no seu tempo de serviço, de 
modo a assegurar-Ihe aposentadoria com proventos integrais, pelo implemento de trinta e 
cinco anos. 
Transcrevo os arts. 5º e 7º da Lei nº 8.162, de 08.01.91: 
 Art. 5º - Para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o tempo da licença-prêmio 
a que se refere o art. 87 da Lei nº 8.112, de 1990, que o servidor não houver gozado. 
'Art. 7º - São considerados extintos, a partir de 12 de dezembro de 1990, os contratos 
individuais de trabalho dos servidores que passaram ao regime jurídico instituído pela Lei 
nº 8:112, de 1990, ficando-Ihe assegurada a contagem de tempo anterior de serviço 
público federal para todos os fins, exceto: 
I - anuênio; 
II - incorporação da gratificação de que trata o art. 62 da citada Lei; 
III - licença-prêmio por assiduidade. 
Parágrafo Único - No caso do inciso III, o tempo anterior de serviço será contado para 
efeito da aplicação do disposto no artigo 5º. 
O impetrante completara o seu qüinqüênio após o advento da Lei nº 8.112/90, mas antes 
da Lei nº 8.162/91. Dessa forma, parece-me razoável permitir-se a contagem do período 
consumado, como entendeu o MM. Juiz a quo com a seguinte fundamentação: 
"Inobstante a proibição da contagem do período anterior à Lei nº 8.112/90 para fins de 
licença-prêmio, entendo que, por força do parágrafo único do art. 7º da Lei 8.162/91, tal 
não se dá em relação à contagem do tempo de licença prêmio para fins de cômputo em 
dobro por ocasião da aposentadoria. Assim, o tempo anterior somente seria somado ao 
posterior no tocante à licença-prêmio por assiduidade, por ocasião da aposentadoria, para 
os fins do artigo 5º da Lei 8.162/91 e não para fruição em gozo. 
Ademais, objetivando, igualmente, o § único do artigo 7º da Lei nº 8.162/91 preservar o 
direito adquirido dos servi dores que já tivessem períodos aquisitivos consumados, há que 
se observar que à época da edição da própria Lei nº 8.162/91, de 08.01.1991, o 
impetrante, já em 02.01.1991, havia adquirido o direito a mais um qüinqüênio, não 
podendo incidir a referida norma legal contra o direito já adquirido.' (Fls. 52). 
Adoto igual interpretação. 
Nego provimento à remessa oficial para confirmar a segurança. 
É como voto. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 0611- PE 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Recorrente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-INPS 
Recorridos: MARGARIDA MARIA DE SÁ LEAL AMORIM E OUTROS 
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Advogados: DRS. LAURA DUBOURCQ DE BARROS E OUTROS (RECTE.) E  
PAULO ROBERTO LAPENDA FIGUEIROA E OUTROS (RECDOS.) 

 
EMENTA 

Trabalhista. Equiparação salarial. Não caracterização. 
- É impossível desconhecer tempo de serviço anterior mente prestado pela paradigma, de 
modo que a mesma se)a classificada em referência mais elevada. 
- As reclamantes, aprovadas em concurso público, somente poderiam ser admitidas na 
primeira referência da respectiva categoria funcional. 
- Equiparação que não se reconhece. 
- Provimento do recurso e da remessa oficial havida por Interposta. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas., 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento aos recursos ordinário e de ofício, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de recurso ordinário interposto pelo 
Instituto Nacional de Previdência Social contra sentença que julgou procedente 
Reclamação Trabalhista ajuizada por Margarida Maria de Sá Leal Amorim e Maria do 
Socorro Silva Alves, condenando o recorrente a pagar às mesmas, a partir de suas 
contratações, o mesmo salário pago à paradigma indicada, tudo com base no art. 461, § 
1º da CLT. 
Afirmaram as reclamantes, na inicial, que foram contratadas na Ref. 33, quando a 
paradigma, nas mesmas condições delas, tendo, inclusive, submetido-se ao mesmo 
concurso, fora-o já na Ref. 40. 
Em suas razões, diz a recorrente que a paradigma, embora tenha prestado concurso com 
as recorridas, já era funcionária da autarquia, a título precário, desde 1975, o que 
justificou a sua contratação na Ref. 40, uma vez que sua situação é antecedente à edição 
do Dec.-Lei 1.445/76. 
Contra-razões às fls. 78/82, onde se argumenta que tanto as recorridas como a 
paradigma submeteram-se a uma seleção pública programada e aplicada pelo DASP, em 
situação de igualdade. Prestaram as provas, obtiveram aprovação e foram contratadas 
pelo INPS nos mesmos termos e na mesma situação, ou seja, como candidatos recém-
aprovados na referida seleção pública procedida pelo DASP, para exercerem idênticas 
funções'. Argumentam ainda que a citação do Dec.-Lei 1.445/76, por parte dos 
recorrentes, ao invés de beneficiá-los, desfavorece-os, demonstrando o equívoco 
cometido, posto que nele se estabelece que o ingresso na classe a que pertencem as 
reclamantes e a paradigma teria de ser feito na referência primeira, e assim não procedeu 
o Instituto, enquadrando a paradigma Ana Lúcia na Ref. 40. 
Opinou o MPF, fls. 85/86 e 89v, pelo provimento do recurso. · ; 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): A sentença condenou o antigo INPS a 
pagar às reclamantes o mesmo salário-base atribuído à funcionária Ana Lúcia Dutra, 
tomada como paradigma. 
Inicialmente, é necessário considerar que, à época da admissão das reclamantes, a 
servidora apontada como paradigma já mantinha contrato de trabalho com a autarquia na 
mesma função há cerca de cinco anos. 
É certo que a funcionária Ana Lúcia Dutra prestou o mesmo concurso a que se 
submeteram as reclamantes. 
No entanto, a referida funcionária tida como paradigma realizou tal concurso apenas para 
assegurar a sua permanência definitiva no serviço, vez que fora admitida a título precário. 
Mesmo diante da admissão a titulo precário, é impossível desconhecer o tempo de 
serviço anteriormente prestado pela funcionária paradigma, de modo a ser classificada 
em referência mais elevada, no respectivo quadro de carreira. 
Deve-se, ainda, considerar que, conforme jurisprudência citada no recurso, o 
reconhecimento da equiparação salarial, no serviço público, encontra obstáculos no 
princípio da legalidade, pois, não obstante o caráter contratual do regime a que se 
submetiam as reclamantes, é inegável que os sistemas de classificação de empregos e 
respectiva remuneração já se encontravam previstos na lei. 
As reclamantes, aprovadas em concurso público, somente poderia ser admitidas na 
primeira referência da respectiva categoria funcional, no caso a referência 37. 
Ainda que fosse indevido o enquadramento da paradigma na referência 40, tal fato não 
ensejaria direito à equiparação e sim o desfazimento do ato ilegal. 
Em face do exposto, dou provimento ao recurso para julgar improcedente a reclamação 
trabalhista e a remessa oficial havida por interposta. 
É como voto. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 0650 - PB 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Recorrente: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
Recorridos: MARIA INÊS NOBRE DE CASTRO PESSOA E OUTROS 
Advogados: DRS. EDILSO DA SILVA VALENTE E OUTRO (RECTE.) E  

SIMÃO RAMALHO DE ANDRADE (RECDO.) 
 
EMENTA 

Trabalhista. Correção monetária de parcelas salariais pagas administrativamente. 
- É devida correção monetária em parcelas pagas com atraso, concedidas 
administrativamente. 
- Não pode o beneficiário da vantagem ser penalizado pela demora no pagamento 
atribuído à Administração Pública. 
- Nega-se provimento ao recurso ordinário e à remessa oficial havida por interposta. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso ordinário e de ofício, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
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Recife, 12 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT- Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de recurso ordinário contra sentença que 
julgou procedente, em parte, o pedido da presente Reclamação Trabalhista, condenando 
a reclamada ao pagamento de correção monetária incidente sobre a diferença salarial 
percebida pelos reclamantes, correspondente ao período de 1 º de abril de 1987 a 29 de 
fevereiro de 1988. 
A sentença foi ao argumento de que as verbas salariais pagas administrativamente não 
dispensam a atualização monetária e os juros de mora, sob pena de enriquecimento sem 
causa do empregador, no caso, uma autarquia federal. Diz, ainda, ser o Decreto-Lei nº 
75/66 plenamente aplicável aos débitos salariais independentemente da natureza jurídica 
da reclamada. 
Razões de recurso às fls. 200/202. 
Sem contra-razões. 
Opinou o Ministério Público Federal pelo improvimento do recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Pode-se afirmar que, atualmente, a 
jurisprudência acolhe o entendimento de que é devida a correção monetária das parcelas 
salariais pagas, administrativamente, com atraso. 
No presente caso, há uma peculiaridade que deve ser apreciada. 
Trata-se de diferenças salariais decorrentes do enquadramento dos reclamantes do 
chamado "Plano Técnico de Classificação e Retribuição de Cargos e de Empregos das 
Universidades Federais", instituído pela Lei nº 7.596/87. 
A Lei mencionada determinou que os efeitos financeiros do enquadramento ali previsto 
retroagiriam a 1º da abril de 1987. 
A implantação do Plano mencionado, nos termos da própria lei, dependeu de normas 
regulamentares e de outros atos administrativos, de modo que os reclamantes somente 
obtiveram o enquadramento em 22 de fevereiro de 1988, quando foram publicadas as 
respectivas portarias no Diário Oficial da União. 
No mês seguinte, as diferenças salariais foram pagas aos reclamantes, sem a incidência 
de correção monetária. 
Afirma a recorrente que não incidiria, na espécie, o Decreto-Lei nº 75, pois o pagamento 
foi realizado antes dos 90 dias de prazo, fixados naquela norma. 
Entendo que, ainda assim, deve ser reconhecido o direito à correção monetária. 
A Lei nº 7.596/87 determinou, expressamente, que os seus efeitos financeiros deveriam 
ser contados a partir de 1º de abril daquele ano. 
A percepção de tais vantagens ficou a depender de atos da Administração Pública, não 
podendo ser atribuída aos reclamantes a demora na implantação do Plano. 
Nos termos da própria lei, as diferenças foram devidas a contar de 1º de abril de 1987. 
Trata-se de dívida cujo valor real deve ser preservado. 
Em face do exposto, nego provimento ao recurso e à remessa havida por interposta. 
É como voto. 

 


