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AÇÃO PENAL Nº 0018 - PB 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Réu: SEVERINO MARIA DO NASCIMENTO 
Advogado: DR. NOBEL VITA (R) 
 
EMENTA 

Crime de Responsabilidade. Emprego irregular de renda pública. Prefeito Municipal. 
Atipicidade. Rejeição da denúncia. Art.1º, I, do DL nº 201/67, e art. 315, do Código Penal. 
- Reveste-se de atipicidade o ato do Prefeito Municipal que reteve as quotas 
previdenciárias dos salários dos empregados municipais, sem recolhê-las aos cofres da 
autarquia respectiva, utilizando-as como receita extra-orçamentária  no pagamento de 
complementação salarial dos próprios servidores. Inocorrência dos ilícitos penais 
previstos nos arts. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, e art. 315, do CP. 
- Denúncia rejeitada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc.  
Decide o plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, rejeitar a 
denúncia, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 01 de julho de 1992(data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O Ministério Público Federal ofereceu denúncia 
contra Severino Maria do Nascimento, Prefeito Municipal de Borborema, Estado da 
Paraíba, tendo-o como incurso nas penas do art. 1 º, I, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de 
fevereiro de 1967, por haver deixado de recolher as quotas previdenciárias retidas nos 
salários de empregados municipais, embora reconheça que o denunciado efetuou o 
pagamento da primeira parcela de uma série de três. 
Notificado para apresentar resposta, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 2º, I, do 
referido diploma legal, manifestou-se o denunciado, alegando inexistir prova de 
apropriação ou desvio das quotas previdenciárias, não recolhidas por falta de recursos no 
Erário Municipal. Acrescenta que a mera falta de recolhimento dos valores descontados 
não é suficiente para a caracterização do ilícito e que, no caso, os valores foram 
revertidos em pagamento dos servidores, invocando precedente do eg. Tribunal de 
Justiça de São Paulo nesse sentido. Anexa balancete financeiro de descontos em favor 
do IAPAS no exercício de 1989. 
Instado a manifestar-se sobre a defesa e documentos que a acompanharam, o Ministério 
Público Federal pediu o prosseguimento da ação penal, alegando que a pesquisa acerca 
da procedência das escusas do denunciado constitui matéria de prova. Acrescenta que o 
denunciado se defende dos fatos descritos e não do seu enquadramento legal, nos 
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termos do art. 569 do Código de Processo Penal. 
Conclusos os autos ao Exmo. Sr. Juiz José Delgado, foram-me remetidos em face do que 
dispõe o art. 30, § 2º, do Regimento Interno desta Corte. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Severino Maria do Nascimento exerce o 
cargo de Prefeito do Município de Borborema, no Estado da Paraíba, e está denunciado 
como incurso nas sanções do art.1 ", 
I, do Decreto-Lei nº 201/67, por não haver recolhido aos cofres da Previdência Social as 
importâncias deduzidas com essa finalidade nos salários pagos aos servidores 
municipais. 
O dispositivo legal em que está enquadrada a conduta do agente tem a seguinte redação: 
"Art. 1º - São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao julgamento 
do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores: 
I - Apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;" 
A denúncia refere-se simplesmente ao fato de haver o réu efetuado a retenção das quotas 
previdenciárias nos salários dos empregados municipais sem recolhê-las aos cofres da 
autarquia previdenciária. Em nenhum momento cogitou-se de apropriação pessoal pelo 
Chefe da Administração Municipal. Reduz-se, pois, a hipótese à verificação do evento 
típico descrito na segunda parte do inciso suso transcrito, ou seja, quanto à ocorrência de 
desvio de bens ou rendas públicas, que, no caso sob exame, restringe-se à modalidade 
de desvio de rendas públicas. 
Verifica-se pelo balancete trazido aos autos que os descontos previdenciários foram 
utilizados como despesa extra-orçamentária no pagamento de complementação salarial 
de servidores municipais. Poder-se-ia aqui cogitar-se de desvio de rendas públicas de 
modo a caracterizar-se o delito questionado ? Parece-me que a resposta deva ser 
negativa. Ao utilizar-se de tais valores com finalidade diversa pode o denunciado ter 
incidido em falta de natureza administrativa, todavia não cometeu o ilícito capitulado na 
denúncia porque sua caracterização dependeria de que os valores fossem desviados em 
proveito próprio, do que não cogita a denúncia, ou alheio, que no caso seria a própria 
Administração, caso em que não se configura o delito pela inexistência de prejuízo para o 
patrimônio municipal. 
Seria o caso de examinar-se a ocorrência do crime de Emprego Irregular de Verbas ou 
Rendas Públicas, previsto no art. 315 do Código Penal. Aqui, porém, faltaria o requisito da 
Tipicidade, eis que as parcelas aqui referenciadas não são consideradas verbas ou 
rendas públicas. 
"Verbas públicas são importâncias em dinheiro destinadas por lei orçamentária à 
satisfação de um serviço público ou de uma utilidade pública. 
Rendas públicas são dinheiros percebidos pela Fazenda Pública ou a esta pertencentes, 
seja qual for a sua origem legal". É o ensinamento de DAMÁSIO E. DE JESUS (Direito 
Penal, 4º vol., Saraiva, 2ª ed., pág.122). De modo similar, doutrina MAGALHÃES 
NORONHA: "A lei fala em verbas e rendas. 
Pelas primeiras se entendem os dinheiros destinados, por lei orçamentária, à satisfação 
de um serviço, de uma finalidade de interesse público. Rendas são dinheiros da Fazenda 
Pública (Direito Penal, vol. 4, Ed. Saraiva, 9 ed., pág. 230). 
No momento em que o órgão municipal promove o destaque de parcela dos salários dos 
servidores públicos, limita-se a agir como mero substituto tributário. Não há como se 
possa caracterizá-la como verba - pois não se trata de valor em dinheiro previsto na lei 
orçamentária para esse fim - nem renda - eis que não se trata de dinheiro percebido ou 
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pertencente ao Erário Municipal. Trata-se, apenas, de valor destinado ao pagamento de 
contribuição previdenciária que, entretanto, não chega a ser recolhido,. mas passa a ser 
considerado verba extra-orçamentária aplicada no pagamento de outros servidores 
públicos. Não vejo como, nas circunstâncias, considerar aperfeiçoado qualquer evento 
delituoso. 
Nesse sentido, assim decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na 
Apel. Criminal nº 46.786-3: 
"Não configura os delitos de peculato e emprego irregular de verbas ou rendas públicas a 
retenção por Prefeito Municipal de parcelas descontadas dos funcionários devidas ao 
IAPAS, pois tais importâncias são consideradas patrimônio do servidor e não verbas ou 
rendas públicas, e, se foram devidamente contabilizadas e empregadas em obras e 
serviços, não há que se falar em apropriação ou desvio em proveito próprio ou alheio." 
A configuração do ilícito não se verifica apenas com a objetivação do fato. Se assim fosse 
não haveria como distinguir o ilícito penal da mera irregularidade administrativa. Sem a 
presença de dolo não se caracteriza o ilícito penal, seja o descrito no Decreto-Lei nº 
201/67, seja a modalidade prevista no Código Penal. 
A título de ilustração, lembro aqui as seguintes decisões transcritas na obra de Alberto 
Silva Franco e outros, "Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial" (Ed. RT, 3ª ed. 
rev. e amp., pág.1451 ): 
"O emprego irregular de verbas, punível, há de ser, sem dúvida, o emprego tumultuado, 
irracional ou eivado de má-fé, prejudicando a boa marcha da Administração. Tal não se 
dá quando ocorre apenas gestão de fato, forma lícita, ditada pelas necessidades 
momentâneas" (TJSC - RHC - Rel. F. Chiaradia Netto - RT 364/60). 
"Emprego irregular de renda pública - Prefeito que determina a execução de serviços nos 
municípios, utilizando de renda extraordinária, sem autorização da Câmara ---Inexistência, 
porém, de dolo ---- Mera irregularidade administrativa sem conseqüências penais. - 
Absolvição decretada - Voto vencido - Inteligência e aplicação do art. 315 do CP - "A 
antecipação do executivo no emprego de renda excedente do orçamento, desde que útil e 
proveitosamente feita no interesse público, sem dolo ou malícia da autoridade, não 
constitui crime e isto porque o objeto da tutela penal é justamente o interesse público, no 
sentido mais amplo possível" (TACRIM/SP - AC - Rel. Isnard dos Reis - RT 292/395). 
Em sua manifestação sobre a resposta do denunciado, diz a ilustrada Procuradora da 
República que a pesquisa sobre a procedência das escusas constitui matéria de prova. 
Também, assim penso. No caso, porém, a ausência de crime ficou demonstrada de modo 
eloqüente com a prova documental carreada aos autos. 
Verifica-se um lamentável desvio de finalidade do aparelho policial e judiciário como meio 
de obrigar os Prefeitos Municipais a observarem as normas legais quanto ao recolhimento 
das parcelas devidas à Previdência Social. Ainda que saibamos das dificuldades por ela 
enfrentadas, sobretudo na fase recessiva que atravessa o País, o procedimento aqui 
adotado presta um desserviço à comunidade na medida que torna rotineira a presença 
dessas autoridades nas Delegacias de Polícia e nos Pretórios Criminais, sem que se 
registrem sérios indícios de prática delituosa, devido à inadequada interpretação que se 
pretende atribuir às regras legais constantes no Decreto-Lei nº 201/67. 
Estou, assim, convencido de que inexiste notícia de fato típico suficiente à caracterização 
de ilícito penal, pelo que o prosseguimento do processo representaria constrangimento 
injustificável, além de pura perda de tempo para a organização judiciária que deve 
reservar suas energias para apuração e punição dos fatos delituosos. 
Com essas considerações, rejeito a denúncia e determino o arquivamento dos autos. 
É o voto que submeto ao egrégio Plenário desta Corte. 
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AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0045 - PE 

Relator:  O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Autores: ATALLA FREJ E CIA. LTDA. 
Ré:  UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTRO A) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação Rescisória. FNT. Superveniência de decisão em sentido contrário 
do extinto TFR. Documento novo. 
1- Cabível a ação rescisória por não ter decorrido o biênio legal, pelo que se conhece da 
mesma. Só é juridicamente impossível o pedido cuja incompatibilidade com o 
ordenamento   jurídico positivo se configura como flagrante e incontestável. Não sendo a 
hipótese dos autos, rejeitada a preliminar. 
2 - O trânsito em julgado é requisito essencial e indispensável para a propositura da ação 
rescisória, portanto, não pode ser alegada a coisa julgada para furtar-Ihe a 
admissibilidade. Rejeitada a preliminar. 
3 - É reconhecido constitucionalmente o direito de postular em juízo, sempre que a 
pessoa entenda violado interesse seu. Independentemente da procedência ou não do 
pleito, tem a parte direito de ser o mesmo apreciado. Rejeitada a preliminar de carência 
de ação. 
4 - Documento novo é aquele que, embora contemporâneo à prolação da sentença, não 
era do conhecimento da parte ou não estava ao seu alcance por motivo alheio à sua 
vontade. Não é o caso de decisão proferida por Corte Superior, em questão similar, após 
o trânsito em julgado da sentença. 
5 - Efeitos "ex tunc" da declaração de inconstitucionalidade de uma lei. 
6 - Rescisória procedente por se entender que o princípio do respeito da prevalência da 
Carta Magna deve se impor, afastando até a segurança jurídica imposta pela coisa 
julgada. 
7 - Declarada a inconstitucionalidade de uma lei, ela deve alcançar, inclusive, os atos 
judiciais praticados com base nessa lei. 
8 - Votos vencidos no sentido de que, em sede de ação rescisória, não deve se acolher os 
efeitos "ex tunc" da declaração de inconstitucionalidade de uma lei, em face do prestígio 
da coisa julgada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as supra-identificadas. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por Unanimidade de votos, 
rejeitar as preliminares invocadas pela ré e, no mérito, por maioria, julgar procedente o 
pedido rescisório, nos termos do relatório, voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. Vencidos os Juízes 
RIDALVO COSTA, HUGO MACHADO e CASTRO MEIRA. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de setembro de 1990 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de ação rescisória interposta por 
contribuintes do FNT, em face de, em primeiro grau, ter sido considerado improcedente o 
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pedido de repetição do indébito formulado com base na inconstitucionalidade da referida 
exigência tributária. 
Os autores da presente rescisória entendem que o acórdão do julgamento proferido pelo 
então egrégio Tribunal Federal de Recursos, em 03.09.87, na REO 107.572 - PB, 
reconhecendo inconstitucional a cobrança do FNT, constitui documento novo capaz de 
pôr êxito à demanda intentada. 
Insistem, portanto, na desconstituição da sentença e que outro julgamento seja proferido 
dando procedência ao pedido formulado na ação originária. 
A União Federal, em sua resposta, argúi três preliminares. Na primeira, sustenta que a 
petição inicial é inepta em face da impossibilidade jurídica do pedido, haja vista não ser 
amparado pelo nosso ordenamento jurídico. 
Na segunda, afirma existir coisa julgada, o que impede novo julgamento da causa, por 
inexistir qualquer vício que possibilite o uso da rescisória. 
Por último, defende que falta aos autores direito subjetivo de ação, porque, no caso, a 
mudança de jurisprudência não é capaz de conferir o poder de pleitear no juízo rescisório. 
Os autores falaram sobre as preliminares. 
O Ministério Público, ao ofertar parecer em segundo grau, limitou-se a argüir a 
incompetência do Colendo Superior Tribunal de Justiça para conhecer da rescisória. 
Registro, por último, que a sentença de primeiro grau foi atacada por embargos 
infringentes não recebidos por intempestivos. 
Tratando-se de matéria que não exige prova a ser feita em audiência, entendo ser 
possível o julgamento antecipado, pelo que o apresento ao Pleno deste Tribunal para tal 
fim. 
É o relatório. Ao revisor. 
 
VOTO - PRELIMINAR (I) 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A sentença questionada na presente 
rescisória, bem ou mal, transitou em julgado. Embora não estivesse sujeita à Lei nº 
6.825/80, em face de cuidar de matéria constitucional, nenhum recurso foi interposto da 
decisão que negou seguimento aos embargos infringentes. 
Consolidado, conseqüentemente, o trânsito em julgado em data de 20.04.87, não está 
atingida pela decadência a presente rescisória interposta em 07.03.89, pelo que rejeito a 
preliminar. 
 
VOTO PRELIMINAR (II) 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A preliminar de inépcia da inicial não tem, 
data venia, sustentação jurídica. O pedido formulado pelos autores, em tese, não é 
impossível. Ele está formulado dentro do círculo abrangido pela rescisória. O fato de ser 
procedente ou improcedente constitui matéria a ser dirimida na sentença final. Não é 
causa determinadora de, a priori, reconhecer-se inepta a petição inicial. Esta só assim 
será considerada se a sua apresentação contiver os defeitos pregados pelo art. 295, 
parágrafo único, do CPC, assim redigido: 
"Considera-se inepta a petição inicial quando: 
I - Ihe faltar pedido ou causa de pedir; 
II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 
III - o pedido for juridicamente impossível; 
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si." 
In casu, a União Federal afirma, sem razão jurídica, ser o pedido juridicamente 
impossível. O que caracteriza a impossibilidade do pedido é a sua plena e flagrante 
incompatibilidade com o ordenamento jurídico positivo. 
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Não é um conflito constatado por elucubrações dos doutrinadores e das Cortes de 
Justiça. É o conflito cristalino e incontestável, passível de ser verificado até mesmo pelo 
leigo. 
Não me cabe, nesta apreciação preliminar, decidir acerca do cerne do pedido. À primeira 
vista, afigura-se-me como juridicamente possível. 
Desacolho, daí, a preliminar de inépcia da peça inicial, nos termos requeridos pela União 
Federal. 
 
VOTO PRELIMINAR (III) 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Quanto à consubstanciação da coisa 
julgada, improcede a alegação da ré. Como bem assinalam ou autores, em comentando 
as preliminares, o próprio CPC, em seu art. 485, caput, determina: 
"A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando..." 
Portanto, o trânsito em julgado é condição essencial e indispensável para a propositura da 
ação rescisória. A sentença ou decisão que não transitou em julgado não pode ser objeto 
do pleito rescisório. Para reformá-la, existem os demais recursos previstos na Lei Adjetiva 
Civil. 
A União Federal alega que a existência de coisa julgada impossibilita a nova apreciação 
da demanda, inexistindo vício que justifique a rescisória. Quanto a este vício, apreciarei 
no voto de mérito. A finalidade desta ação de natureza especialíssima é justamente 
permitir o reexame de questão já decidida em caráter definitivo, pela superveniência de 
algum fato ou informação que afete diretamente o sentido do decisum. 
O CPC define coisa julgada como a "eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, 
não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário". Da sentença não poderia ser 
interposta apelação, face à insuficiência do valor da causa para alçada. 
Foram interpostos embargos infringentes a destempo. Por esta causa, não foram 
examinados em seu conteúdo. Diante de tal realidade, os autores quedaram silentes. O 
tempo se passou. Até que, em 03.09.87, em questão similar, o então e egrégio Tribunal 
Federal de Recursos acolheu á alegação da inconstitucionalidade do FNT. 
Tendo transitado em julgado a decisão e diante deste novo fato, nada mais restava a 
fazer senão propor a ação rescisória. E foi isto que os autores fizeram. 
Rejeito, também, a preliminar de coisa julgada aventada nos autos. 
 
VOTO - PRELIMINAR (IV) 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Finalmente, aduz a ré que ausente se faz o 
direito subjetivo de ação, por não ser a mudança de jurisprudência justificativa para 
modificação do teor da decisão. Mais uma vez se insere uma questão de mérito na 
preliminar. Se a nova jurisprudência tem força de alterar as decisões já proferidas, 
estudarei no mérito. Há o direito subjetivo de ação. 
É assegurado a todos, constitucionalmente, o direito de recorrer ao juízo, sempre que 
entender lesado o seu interesse. O Poder Judiciário não pode se furtar a apreciar o que 
Ihe é requerido. O jus postulandi não pode ser obstaculizado. Se a parte preenche os 
pressupostos processuais e as condições da ação, não há carência de ação. 
Na carência de ação inexiste o cumprimento de certas prescrições legais, não há o 
interesse de agir, o pedido é juridicamente impossível ou a parte não tem legitimidade 
para ingressar em juízo. Constato, e isto em nenhum momento foi negado pela ré, que 
nada disso ocorreu. Os requisitos subjetiva e objetivamente considerados se fazem 
presentes. 
Rejeito, então, a preliminar de carência de ação. 
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VOTO - MÉRITO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Antes de tecer considerações sobre a 
procedência ou não do pedido rescisório, vale citar jurisprudência mencionada no Código 
de Processo Civil comentado por Theotonio Negrão,17ª Ed., Ed. RT: 
"O adjetivo `novo' expressa o fato de só agora ser utilizado o documento, e não a ocasião 
em que veio a formar-se". (TFR -1 ª Seção, AR-858 - PB, rel. Min Gueiros Leite, 21.10.82, 
p.10679, 4ª col. em.). 
A Súmula nº 134 do extinto e egrégio Tribunal Federal de Recursos assim se houve: "Não 
cabe ação rescisória por violação de literal disposição de lei se, ao tempo em que foi 
prolatada a sentença rescindenda, a interpretação era controvertida nos Tribunais, 
embora posteriormente se tenha fixado favoravelmente à pretensão do autor" (v. 
jurisprudência s/ esta Súmula em RTFR 98/222). Neste sentido: RTJ 91/312, 91/970, 
RTFR 122/7, RT 525/264, JTA 55/161. 
É bem verdade que não foi este o motivo justificador da rescisória. 
Fala o autor em documento novo. Refere-se a decisão proferida em questão similar pelo 
Tribunal Federal de Recursos em 03.09.87, favorável à sua pretensão. É documento novo 
? 
Em 03.09.87, por força da sentença proferida em 24.02.87 já ter transitado em julgado, 
uma situação desfavorável aos autores se consolidou. O acórdão prolatado mais de seis 
meses após a sentença, é claro, não foi contemporâneo a esta. Documento novo não é o 
produzido subseqüentemente. É o que, embora produzido à época, era de existência 
ignorada ou cujo uso não era possível. Não é a hipótese dos autos. Quando a decisão foi 
proferida, inexistia o julgamento do Tribunal Federal de Recursos na REO 107.572-PB. 
Por outro lado, o entendimento de um segmento do Tribunal Federal de Recursos, em um 
recurso específico, com características peculiares, não vincula todos os Juízes Federais 
do País. A decisão por si só, não firma jurisprudência favorável aos autores. Não se trata 
,de uma Súmula, mesmo, da própria alteração, com efeitos retroativos benéficos, do texto 
da lei. É uma decisão isolada. 
Sei que, hoje, a questão se pacificou no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do 
FNT. Mas, quando foi proferida a sentença, o magistrado assim não entendeu. Gerou-se, 
dessa forma, uma situação jurídica que, pela segurança jurídica, deve ser preservada ? 
Penso que não. Explico-me. 
Certo é que a Lei Máxima do País garante a coisa julgada, fazendo prevalecer, em tais 
casos, o interesse público na imutabilidade dos julgados. 
Mais certo, porém, é que pode ocorrer que a coisa julgada tenha sua a sua origem em 
preceito legal que veio, posteriormente, a ser reconhecido inconstitucional pela colenda 
Suprema Corte. Não resta dúvida que, em tais situações, o fenômeno segurança jurídica 
há de ceder lugar para um valor mais alto que é o da Justiça das decisões e do respeito 
às regras constitucionais postas no ordenamento jurídico. 
Na espécie examinada, a sentença rescindenda entendeu constitucional a cobrança do 
Fundo Nacional de Telecomunicações (FNT) criado pela Lei nº 4.117, de 27.08.62. 
Ocorreu que, em data posterior, o então egrégio Tribunal Federal de Recursos considerou 
inconstitucional a cobrança da referida exação, a partir da edição da Lei n 6.093, de 
29.08.74(Argüição de Inconstitucionalidade na REO nº 107.572-PB), julgamento que foi 
confirmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, aliás, com maior extensão, uma vez 
que reconheceu a inconstitucionalidade da exação desde a sua origem, conforme revelam 
inúmeras decisões a respeito publicada no Diário de Justiça da União. 
Em face desse quadro jurídico que se espelha, onde se afastou do ordenamento jurídico 
uma lei inconstitucional, há de se prestigiar os efeitos ex tunc dessa decisão, mesmo que 
seja em sede de ação rescisória. Penso assim, em primeiro plano, porque a ação 
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rescisória não tem natureza de recurso, por a sua função ser a de ensejar a correção de 
determinados vícios existentes na sentença, vícios tais que afetam a estabilidade da 
relação jurídica em debate. 
Creio, ainda, em segundo lugar, que a unidade do sistema normativo, ao considerar a 
Constituição como fonte de validade de todo o ordenamento jurídico, exige a aplicação de 
todos os mecanismos processuais para evitar qualquer eficácia de leis inconstitucionais. 
Em assim sendo, acompanho o entendimento já manifestado pelo colendo Supremo 
Tribunal Federal de que "a declaração de inconstitucionalidade da lei importa em tornar 
sem efeito tudo quanto se fez à sua sombra. 
Declaração invalida uma lei tributária, a conseqüência das contribuições arrecadadas, 
salvo naturalmente as atingidas por prescrição" (RE 57.310, 1964). 
Da mesma forma, sigo, também, a afirmação posta no RE 47.735, 1966, de que "Lei 
anulada por inconstitucionalidade. Efeitos ex tunc. Jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. Recurso conhecido e provido para cassar a segurança". Ainda. "A lei 
inconstitucional não pode produzir efeitos..."(RE 61.410, 1968). 
Por tais considerações, julgo procedente a presente rescisória, proferindo novo 
julgamento da causa para o fim de deferir o pedido repetitório do indébito, com juros de 
1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da presente decisão, correção monetária 
desde a época em que as parcelas são devidas e honorários advocatícios de 5 % sobre o 
valor atualizado da condenação. 
É como voto. 
 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0048 - AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Autora:  HÉLIA BALBINO MARQUES 
Réu:  INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS 
Advogados: DR. JOSÉ DELFIN DA MOTA BRANCO(R) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Rescisória. Erro de fato e violação literal a dispositivo de lei devidamente 
comprovados. 
1 - É de se ter procedente o pedido de ação rescisória quando a decisão se fundar em 
erro de fato, resultante de atos processuais praticados no decorrer da demanda. 
2 - Caracteriza erro de fato o julgamento de apelação não interposta, ocasionando deixar 
sem apreciação o recurso da parte contrária que foi a vencida na causa. 
3 - O despacho que, com a permissibilidade do art. § 2º, da Loman, nega seguimento a 
recurso, sob a alegação de que o "decisum" de primeiro grau está de acordo com Súmula 
do Tribunal, tem força e característica julgamento de mérito e se sujeita aos efeitos da 
rescisória. 
4.- Há violação literal a dispositivo legal quando o ato processual impede da parte ter o 
direito de submeter a sentença que Ihe foi contrária, por permitir o valor da causa, ao juízo 
de segundo grau. 
5 - Pedido rescisório procedente. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos entre partes acima identificadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, em julgar 
procedente o pedido rescisório para anular a decisão atacada, determinando que o 
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julgamento seja renovado, nos termos do relatório, voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,13 de junho de 1990 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A autora promoveu ação ordinária contra o Instituto 
Nacional de Previdência Social onde o MM. Federal da Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, ao decidi-la, considerou improcedente o pedido. Este foi no sentido de ser 
restabelecida aposentadoria cancelada, sob o argumento da segurada de que, após 21 
(vinte e um meses de contribuição, adoecera, quando Ihe foi deferido auxílio doença 
posteriormente transformado em aposentadoria por invalidez que, embora paga durante 
79 meses, foi irregularmente desconstituída. 
Contra a sentença que teve como improcedente o pedido foi apresentado recurso de 
apelação, o qual, após devidamente processado, mereceu em segundo grau a decisão 
seguinte: 
"A questão de mérito, nesta apelação interposta pelo INSS diz respeito aos índices 
utilizados para reajuste de benefício previdenciário. Sobre o assunto, incide o verbete nº 
260 da Súmula do Tribunal Federal de Recursos, verbis: 
"No primeiro reajuste do benefício previdenciário deve-se aplicar o índice integral do 
aumento verificado, independentemente do mês da concessão, considerado, nos 
reajustes subseqüentes, o salário mínimo então atualizado.' 
As questões preliminares relativas à legitimidade da autarquia previdenciária, ao interesse 
de agir e à aptidão da inicial são idênticas àquelas superadas nos acórdãos que deram 
origem à orientação sumulada. 
Aplica-se, assim, a hipótese prevista no § 1º, II do art. 30 do Regimento Interno deste 
Tribunal, daí porque nego seguimento ao recurso. 
Publique-se e intimem-se." 
Investe, agora, a autora pela via rescisória com a pretensão de desconstituir o despacho 
assinalado, por entender que o permite o art. 485, incisos V e IX, do C. P. Civil. 
A autarquia previdenciária, em sua resposta, reconhece que houve equívoco ao ser 
prolatado o despacho atacado, porém, que, conforme a inteligência do art. 485, do CPC, a 
rescisória só tem lugar quando se cuidar de sentença de mérito transitada em julgado. 
Por se tratar de matéria eminentemente de direito, tenho o feito como apto para 
julgamento antecipado. 
Não se tratando de causa que exija intervenção obrigatória do Ministério Público, 
dispensei a oferta de parecer. 
É o relatório. Ao revisor. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A decisão atacada pela via rescisória não é 
despacho de expediente nem tem conotação de interlocutória. A tua no mundo jurídico 
como julgado de mérito, uma vez que põe termo aos aspectos substanciais dá lide e faz, 
após transitar em julgado, lei entre as partes. 
Por possuir tais características, suporta reexame pela via rescisória. 
Improcede, conseqüentemente, a preliminar de não cabimento de rescisória, pelo que a 
rejeito. 
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VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O pedido rescisório merece ser tido como 
procedente. É evidente o erro de fato, resultante do ato processual praticado. 
A decisão, preliminarmente, considerou ter havido apelação do INPS quando este órgão, 
por ter sido o vencedor da causa, nenhum recurso interpôs. Em segundo lugar, fundou-se 
na aplicação da Súmula nº 260, do TFR, para confirmar a sentença, quando o decisum 
tratou de matéria diferente, conforme foi visto no relatório. 
Houve, também, violação Literal a dispositivo legal, pois se negou à parte vencida o 
direito que Ihe é assegurado pelo art. 499, do CPC, de ter o recurso interposto apreciado, 
no grau de apelação, conforme o art. 513, do C PC. 
Por tais fundamentos, julgo procedente o pedido rescisório, pelo que anulo o decisum 
atacado, determinando que os autos principais sejam requisitados para novo julgamento 
por Turma deste Tribunal. 
Honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor da 
parte vencedora. 
Devolva-se o depósito. Custas ex lege. 
É como voto. 
 
VOTO-REVISOR 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Revisor): A autora requereu a ação contra ato 
previdenciário que revogou aposentadoria por invalidez anteriormente concedida, depois 
de 79 meses de vigência. 
Julgada improcedente, apelou a esta Corte. Todavia, como visto no relatório, foi negado 
seguimento ao recurso, sob o falso pressuposto de que se tratava de recurso do INPS 
contra aplicação da Súmula nº 260-T.F.R. 
Sem oportunidade para qualquer outro recurso, propôs a presente ação rescisória para 
rescisão do r. despacho, que teria violado os arts. 513 e 515 e seus parágrafos do Código 
de Processo Civil, supedaneando o cabimento da ação em julgado do eg. S.T.F. 
Efetivamente no verbete 124.107 do Boletim de Jurisprudência ADCOAS encontra-se a 
seguinte ementa: 
"AÇÃO RESCISÓRIA - QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA - CABIMENTO. 
Se o despacho que nega seguimento ao agravo aprecia questão federal controvertida no 
recurso, cabe a ação rescisória (STF - AR. unam. da Ses. Plena publ. no DJ de 30.06.89 - 
AR 1.303-4-SP - Rel. Min Carlos Madeira Estevam Faraone vs. Prefeitura Municipal de 
Americana Advs.: Joaquim Portes Cerqueira César e Francisco Loureiro Júnior)". 
(fls. 27) 
Parece-me, porém, que a situação não é similar. 
No despacho rescindendo houve equívoco ao negar-se seguimento ao recurso, mas não 
se trata de ofensa a literal disposição de lei. Houve erro de fato do eminente Relator. 
Simples erro material poderia ser corrigido de ofício pelo seu ilustre prolator, tal a 
evidência do equívoco. Em conseqüência, poderia sua correção acarretar a anulação da 
decisão em que o mesmo ocorreu. 
A propósito, anota Theotonio Negrão: 
"A correção de erro material pode acarretar a anulação da decisão em que o mesmo 
ocorreu (STF - 2ª Turma, Rel. Min Francisco Rezek - Questão de Ordem do Ag. nº 
108.893-7-PR, j. 26.09.86, acolheram a questão de ordem, v.u., DJU 31.10.86, p. 20.924, 
1 ª col., em.; o acórdão foi anulado em virtude da autuação incorreta)." (Código de 
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 19ª edição, nota 13 ao art. nº 463) 
É manifesto que, no caso, não se trata de violação literal de lei, mas de erro material', 
inclusive com a inversão do posicionamento das partes. 
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Ora, se não houve apelação do INPS, não há que se falar em rescisão do r. despacho. 
Trata-se de erro corrigível até mesmo de ofício, sem necessidade de propositura de ação 
específica. 
Acrescento que não houve decisão de mérito, única que é objeto de ação rescisória. 
Também não houve, como no precedente do Supremo Tribunal, apreciação de questão 
federal controvertida no recurso, mas referência a tema totalmente estranho à questão 
sub judice. 
Com essas considerações, julgo a ação inadmissível, revertendo-se o depósito em favor 
do réu, condenando-se, ainda, a autora em honorários advocatícios à base de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da causa. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.381 - RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Agravante: AUBER COSTA BORGES 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. CLÁUDIO LUIZ MAFFIOLETTI (AGRTE.) E  

JOSÉ MARIA FERNANDES E OUTROS (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Certidão de Dívida Ativa. Responsabilidade dos sócios. 
A execução somente prossegue contra os sócios quando a pessoa jurídica executada não 
dispõe de bens suficientes para garantir o débito fiscal (art. 4º, § 3º da Lei 6.830/80). 
Agravo rejeitado. 
 
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 agravo, nos termos do voto do 
Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 07 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de agravo de instrumento contra o 
despacho, às fls.10, a seguir transcrito: 
"Indefiro a petição fls. 49. 
A Execução tramita em face da pessoa jurídica Unitran-União e Transportes Ltda. Os 
nomes dos sócios constam da inicial e da Certidão de Dívida Ativa, na condição de 
responsáveis. Assim, somente seria exigida a citação deles se chamados a responderem 
pelo pagamento. 
A citação da executada foi efetuada e a penhora do bem imóvel devidamente intimada a 
seu proprietário. 
Portanto, se o requerente de fls. 49 não foi citado também não tem qualquer bem 
particular penhorado. 
O requerimento é meramente protelatório. 
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Indefiro. 
Prossiga-se com a execução." 
É que, às fls. 49 dos autos do processo principal, o ora agravante, Auber Costa Borges, 
dizendo-se executado, pediu a nulidade do processo desde a citação inicial, com 
fundamento no art. 214 do Código de Processo Civil, argüindo não ter sido citado, embora 
integre o processo executório como um dos réus. 
Argúi que o processo executivo fiscal foi proposto contra Unitran União e Transportes 
Ltda. e seus sócios Herbert Costa e Auber Costa Borges, ora agravante. 
Ressalta mais o agravante que, embora o despacho impugnado não o tenha admitido no 
processo sob o fundamento de não possuir bens particulares penhorados, deveria, ainda 
assim, receber intimação deste indeferimento. 
Argumenta, então, da nulidade do despacho agravado, face ao fato acima alegado. 
Afirma que a vedação judicial, não acatando a nulidade do processo a partir da citação e 
a legitimação ad causam para figurar na relação processual executiva, cerceia seu direito 
de discutir o débito em cobrança. 
Deferida a formação do instrumento, e intimado o agravado para indicar peças a traslado, 
pronunciou-se, às fls, 30, no sentido de que as peças trazidas aos autos, pelo agravante, 
satisfaziam. 
Na resposta, asseverou adotar os suprimentos do despacho agravado como suas razões. 
Mantida a decisão pelo despacho de fls. 36, vieram os autos a este tribunal. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Pretende o agravante ver reformado o 
despacho recorrido para anular, deste a citação, a execução fiscal promovida pelo IAPAS 
contra Unitran - União e Transportes Ltda. e outros. 
Sua citação se mostraria imprescindível, por figurar no rol dos executados; e, a partir dela, 
poderia opor embargos à execução, tendo sido cerceado seu direito de defesa. 
Sem razão o agravante. 
A Lei Especial das Execuções Fiscais estatui que o Termo de Inscrição da Dívida Ativa 
deverá conter: "o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o 
domicílio ou residência de um e de outros" (art. 2º, § 5º, I). 
A obrigatoriedade de consignar o Termo de Inscrição e, conseqüentemente, a Certidão da 
Dívida Ativa, os nomes dos co-responsáveis possíveis, não significa estar sendo 
promovida de logo cobrança judicial contra tais co-responsáveis. 
A execução somente prossegue contra os sócios quando a pessoa jurídica executada não 
dispõe de bens suficientes pára garantir o débito fiscal, e isto bem esclarece o art. 4º, § 
3º, da Lei 6.830/80. 
Ora, nenhuma nulidade existe no feito, porquanto a ação de cobrança apenas transita em 
face da pessoa jurídica. 
Se, porventura, chegar a prosseguir contra o agravante, dar-se-á ciência ao mesmo e 
oportunidade fruirá para defender-se amplamente. 
Rejeito o agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.391 - RN 

Relator: SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INAMPS 
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Agravada: ELIETE DE ALBUQUERQUE FALCÃO 
Advogados: DRS. LENI MARTINS GOMES E OUTROS (AGRTE.) E  

RAIMUNDO NONATO FERNANDES (AGRDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de sentença. Crédito de natureza 
alimentícia. Desnecessidade de expedição de precatório. Súmula nº 01 - TRF - 5ª Região. 
Art.128 da Lei nº 8.213/91. 
- A Súmula nº 01 desta Corte já dirimiu a controvérsia a respeito da interpretação do 
art.100 da CF, entendendo imprescindível a expedição de precatório para o pagamento, 
pela Fazenda Pública, dos débitos de natureza alimentícia. 
- Acontece que o art.128 da Lei nº 8.213/91 estabeleceu valor limite para pagamento de 
créditos de natureza previdenciária sem necessidade de expedição de precatório. 
- Agravo desprovido. 
 
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 agravo, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Recife, 07 de maio de 1992 (data do julgamento). 
Custas, como de lei. 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de agravo de instrumento interposto 
pelo INAMPS contra despacho que determinou a liquidação de débito referente à 
atualização de cálculos sem a expedição de um segundo precatório requisitório. 
Alega o Instituto que, em ação onde se pleiteou o pagamento cumulativo de quintos sobre 
o DAI, restou deferida à autora a vantagem, seguindo-se a fase executória da sentença, 
findada ao ser expedido o Precatório nº 18.626. 
Quitado o precatório, veio a postulante solicitar atualização do valor pago. Homologada a 
atualização, ao invés de se ordenar a emissão de novo precatório, nos termos do art. 730 
do CPC, oficiou o MM. Juiz à autarquia ré, ora agravante, para efetuar o depósito das 
quantias. 
Alega o agravante que o MM. Juiz equivocou-se ao entender dispensável a expedição de 
precatório requisitório, por tratar-se de dívida alimentícia. Argumenta que o art.100 da 
Constituição Federal faz ressalva apenas à ordem cronológica de apresentação dos 
precatórios. 
Deferida a formação do agravo, foram juntadas aos autos as peças indicadas pelas 
partes. 
Não se apresentou contraminuta. 
Mantida a decisão agravada, pelo despacho de fls. 37/38, vieram os autos a este Tribunal. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A Súmula nº 01, da jurisprudência 
predominante desta eg. Corte Federal, já dirimiu a controvérsia a respeito da 
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interpretação do art.100 da Constituição da República, entendendo imprescindível a 
expedição de precatório para o pagamento, pela Fazenda Pública, dos débitos de 
natureza alimentícia. 
Ei-lo: 
"Na execução de dívida alimentícia da Fazenda Pública observa-se o rito do art. 730 do 
CPC, expedindo-se precatório cujo pagamento tem preferência, em classe especial." 
Por outro lado, dispõe o artigo 128, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que: 
"As demandas judiciais que tiverem por objeto as questões reguladas nesta lei, de valor 
não superior a Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros), obedecerão ao rito 
sumaríssimo, e serão isentas de pagamento de custas e liquidadas imediatamente, não 
se Ihes aplicando o disposto nos artigos 730 e 731 do Código de Processo Civil." 
Estando, pois, a execução compreendida nas disposições do artigo suso   mencionado, 
só me resta negar provimento ao agravo para que a execução prossiga sem a 
necessidade de precatório requisitório de pagamento. 
É como voto.  
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.429 - RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Agravante: ABERSAL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EXTRATO E REFINADORES DE 

SAL 
Agravados: UNIÃO FEDERAL E ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Advogado: DR. FRANCISCO DE FREITAS LOPES (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Intempestividade. 
- Reconhece-se a intempestividade do agravo de Instrumento quando o lapso temporal 
entre o conhecimento inequívoco do despacho e a interposição do recurso é superior ao 
fixado pelo art. 523 do CPC. 
- Agravo não conhecido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
não conhecer do agravo, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 07 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de agravo instrumento contra o 
despacho a seguir transcrito: 
"A inicial se desdobra em dois pedidos: um, referente julgamento de ilegalidade da 
Resolução nº 04, de 18 setembro de 1985; dois, à nulidade dos procedimentos 
administrativos instaurados contra a Salina Amarra Negra ; pelo IBAMA. 
O primeiro pedido é perfeitamente analisável no aspecto exclusivo do direito. Já o 
segundo, necessita de apuração fática para o seu julgamento. 
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Assim, defiro o pedido de perícia formulado na inicial, a de apurar os fatos relacionados 
com a segunda pretensão." 
É que a agravante, ao ingressar com a inicial pedindo a anulação da Resolução nº 04, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente, e dos processos administrativos instaurados com 
fundamento na citada Resolução, postulara também demonstrar o alegado por todos os 
meios de prova, inclusive pericial. 
Informa, no entanto, que, naquele mesmo processo, quando intimada para especificar 
prova, peticionará no sentido de não ter nenhuma a produzir, além da documental 
acostada à inicial. 
Postulou o provimento do agravo, ressaltando a desnecessidade da prova pericial em 
questão, porquanto a anulação da Resolução implicaria necessariamente na 
desconstituição do ato administrativo praticado com base na norma regulamentar de 
nulidade pedida. 
Deferida a formação do instrumento, trasladaram-se as peças indicadas pelas partes. 
Mantido o despacho agravado, vieram os autos a este Tribunal. 
É o relatório. 
 
VOTO (PRELIMINAR) 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Dispõe o artigo 528 do Código de 
Processo Civil que o juiz não poderá negar seguimento ao agravo, ainda que interposto 
fora do prazo. 
Cabe, pois, a este Tribunal apreciar tal matéria em preliminar, antes de adentrar no mérito 
da questão. 
Noto pelas peças trazidas aos autos que o despacho agravado foi proferido em 07 de 
fevereiro de 1990 e a parte tomou conhecimento deste despacho, pelo menos, em 05 de 
abril de 1990, data de sua petição de fls. 69/71 pedindo reconsideração. Conhecimento 
este inequívoco, face à transcrição do próprio despacho no requerimento. 
Na petição do agravo de instrumento de fls. 03/09, está aposto o carimbo de recebimento, 
pelo protocolo da Justiça Federal, em 27 de julho de 1990. Portanto, em prazo muito 
superior ao indicado pelo artigo 323 do CPC. 
Pelo exposto, não conheço do agravo por intempestivo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.440 - AL 

Relator: JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Agravante: INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL - IAA 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. JOÃO TEIXEIRA CAVALCANTE FILHO (AGRTE.)  

ROSA MARIA UCHOA LESSA AZEVEDO E OUTRO (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Agravo de Instrumento. Fazenda Pública. Duplo grau de jurisdição 
obrigatório. 
- Não cabe ao IAA, ocupando no feito a posição de executado, a prerrogativa prevista no 
art. 25 da Lei 6.830/80 que beneficia a Fazenda Pública apenas quando a mesma é 
autora de cobrança judicial de divida ativa. 
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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 agravo, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 07 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de agravo de instrumento do IAA - 
Instituto do Açúcar e do Álcool nos autos da Execução Fiscal nº 90.0000641-4, que Ihe 
move o INSS, contra o despacho a seguir transcrito:  
"O 'recurso' cabível agora é a ação rescisória, pois a sentença transitou em julgado. 
Intimem-se." 
Alega o agravante não ter sido intimado da sentença por mandado, privilégio de que goza 
a Fazenda Pública, nos exatos termos do art. 25 parágrafo único da Lei 6.830/80. 
Assim, feita a comunicação pela imprensa oficial, apesar de ter tomado conhecimento da 
decisão, conforme consta de fls. 40 dos autos do processo executivo, houve falha que 
merece correção, devendo reabrir-se o prazo para o ora agravante, após intimado, por 
mandado, da sentença, interpor o competente recurso. 
Alega, ainda, que o MM. Juiz a quo não determinou a remessa oficial. 
Deferida a formação do agravo, trasladaram-se as peças indicadas. 
Em resposta, disse o INSS, autarquia agravada, não merecer acolhida o presente agravo, 
primeiro porque o reexame obrigatório não se aplica à Fazenda Pública, quando esta é 
executada, e sim quando exeqüente. Da mesma forma, a intimação pessoal estabelecida 
no art. 25 da Lei 6.830 aplica-se também em relação à Fazenda Pública só nos casos em 
que é esta a exeqüente, até porque a lei retrocitada disciplina a execução proposta pela 
Fazenda Pública, e não contra a Fazenda Pública. 
Mantida a decisão agravada, vieram os autos a este Tribunal. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O IAA ocupa, no feito, a posição de 
executado. 
Não Ihe cabe, conseqüentemente, a prerrogativa prevista no art. 25 
da Lei 6.830/80, a beneficiar, tão-somente, a Fazenda Pública, quando 
autora de cobrança judicial da dívida ativa. 
De fato, aquela lei não cuidou, de modo algum, de execução contra 
a Fazenda Pública, mas de execução em prol dela; a comparecer como 
parte ativa. 
Da execução na qual a Fazenda Pública figura como ré cogitam os 
arts. 730 e 731 da lei adjetiva civil. 
Também não se impõe o duplo grau de jurisdição, por não ocorrerem as situações 
contempladas no art. 475, incisos II e III, do CPC, à míngua 
de sentença proferida contra a União ou que julgou improcedente a execução de dívida 
ativa da Fazenda Pública. 
Nego, assim, provimento ao agravo. 
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É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.450 - PE 

Relator: 0 SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Agravada: ZILDA CAVALCANTI MELO 
Advogado: DR. ARTNUR PIO DOS SANTOS NETO 
 
EMENTA 

Processual Civil. Sentença que extingue processo face ao indeferimento da inicial. Art. 
296 , "caput"; do CPC. Art. 34 da Lei 6.830/80. 
- A alçada estabelecida no art. 34 da Lei das Execuções Fiscais vale em qualquer estágio 
da ação de cobrança judicial, desde seu ajuizamento, não a prejudicando o art. 296 do 
Código de Processo Civil. 
- Agravo 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 ao agravo, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 07 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Agravo de instrumento interposto pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA contra despacho que recebeu como 
embargos infringentes recurso de apelação. 
É que o INCRA havia ajuizado ação de execução fiscal contra Zilda Cavalcanti Melo, 
cobrando o Imposto Territorial Rural. 
Entendendo o juiz que faltando interesse de agir à exeqüente, por ser o valor do débito 
inferior a 20 OTNs, indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem julgamento do 
mérito. 
Compreende, então, o agravante que, com fundamento no art. 296 do CPC, da sentença 
extintiva do processo, face ao indeferimento da inicial só cabe o recurso de apelação, 
porquanto a regra de tal artigo não sofre restrições, por força do valor da causa, as 
decorrentes da alçada, só se aplicando aos feitos que tenham curso efetivo. 
Acrescenta ainda que o recebimento do recurso como embargos infringentes veda a 
apreciação, pelo Tribunal, da questão constitucional implícita na hipótese, a versar sobre 
o Imposto Territorial Rural. 
Formado o instrumento, juntaram-se aos autos as peças indicadas pelas partes. 
Mantida a decisão agravada, vieram os autos a este Tribunal. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Não comungo com a opinião do 
agravante, segundo a qual o art. 296, caput, do CPC, impunha-se sobre o art. 34 da Lei n 
6.830/80, e, então, deveria ser de apelação, e não de embargos infringentes, o recurso 
contra o indeferimento da petição inicial na ação de cobrança judicial da dívida ativa da 
Fazenda Pública. 
Para o INCRA, as restrições decorrentes da alçada, as do mencionado art. 34 da Lei 
6.830, somente se aplicariam aos processos de "curso efetivo", e não seria a situação 
noticiada nos autos; nesta, indeferida a vestibular e extinto o processo, não existiria ação 
de execução, donde específico o recurso de apelação. 
Afigura-se-me cerebrina tal diferença vislumbrada pelo agravante. 
Na realidade, a alçada estabelecida no art. 34 da Lei das Execuções Fiscais sempre 
valeria em qualquer estágio da ação de cobrança judicial, desde seu ajuizamento, não a 
prejudicando o art. 296 do Código dos ritos civis. 
E num feito qual o da espécie - de execução fiscal-, não se altercava, induvidosamente 
sobre questão constitucional para, analogicamente, incidir a Súmula na 246 do extinto 
Tribunal Federal de Recursos, de teor: 
"A causa em que se discute matéria constitucional não está sujeita à alçada de que trata a 
Lei 6.825, de 1980." 
Nego, assim, provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.484 - CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Agravante: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 
Agravada: PEIMPEX - PESCA IMP. EXP. S/A 
Advogados: DRS. MARIA DO SOCORRO SAMPAIO NOGUEIRA (AGRT.) E  

CLÁUDIO JOSINO DA COSTA (AGRDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação Civil Pública. Execução Fiscal. Distinção dos objetos das mesmas. 
- São distintos os objetos da ação civil pública e da execução fiscal regida pela Lei 
6.830/80. Esta visa cobrança de créditos da Fazenda Pública; aquela, a responsabilidade 
por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético histórico, turístico e paisagístico ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 
 
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 agravo, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 07 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de agravo de instrumento interposto 
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pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
contra decisão que indeferiu o pedido feito por ele, agravante, de extinção da referida 
ação civil pública movida pelo MPF contra a empresa PEIMPEX - Pesca, Importação e 
Exportação S/A 
O IBAMA, ora agravante, ajuizou execução contra a empresa PEIMPEX, cobrando multa 
por infração consistente na causação de grave dano à fauna. 
O ato de multar por infrações à legislação pesqueira seria atribuição dele, não cabendo ao 
MPF, no caso, propor a ação civil em comento, pois já cientificado por escrito da intenção 
da, à época, SUDEPE de executar a empresa. 
Como a discussão na esfera administrativa ainda não se exaurira, isto já constituía mais 
um fato impeditivo à propositura da ação civil pública; ademais, o interesse de agir, de 
cobrar em juízo, era da SUDEPE, e ainda se tentava uma composição, não se podendo 
afirmar não fosse a empresa ressarcir os prejuízos. ' 
Deferida a formação do instrumento, trasladaram-se as peças indicadas pelas partes. 
Os agravados nada responderam. 
Mantida a decisão agravada, vieram os autos a este Tribunal. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O MM. Juiz Federal de primeiro grau 
agiu com elogiável prudência ao denegar a súplica de extinção da ação civil pública, 
porquanto, devendo realizar a instrução conjunta dos feitos apensados, reconheceu Ihe 
faltarem elementos para bem decidir, por ocasião da postulação. 
Mas não se olvide, sobretudo, que o objeto da ação civil pública se revela completamente 
distinto do objeto da execução fiscal. Nesta, a multa, advinda do exercício do poder de 
polícia, jamais substitui a indenização apurável naquela. 
Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo para manter a decisão agravada. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.487 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: COMEG - COMERCIAL GUARARAPES LTDA. 
Agravada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. MARA REGINA SIQUEIRA DE LIMA E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Dilação de prazo para indicação de peças. Lei 
6.825/80. Revogação. 
1. A dilação de prazo para indicação de peças, antes de ser aberta vista ao agravado, 
para que também indique as suas, não enseja nulidade. 
2. Preliminar rejeitada. 
3. Revogada a Lei 6825/80 pela Lei 8.197/91, aplicam-se imediatamente, as disposições 
do Código de Processo Civil, recebendo-se como apelação o recurso pendente de 
julgamento. 
4. Recurso provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
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Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos" rejeitar a preliminar e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao agravo, 
nos termos do voto do Juiz Relator vencido o Juiz Araken Mariz, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes do presente julgado. 
Recife,12 de novembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: COMEG - COMERCIAL GUARARAPES LTDA. 
agravou de instrumento contra a União Federal, insurgindo-se contra o despacho 
proferido pelo MM. Juiz Federal da 1 ª Vara/PE, nos autos da Ação Declaratória nº 
179/87, que recebeu o recurso de apelação como embargos infringentes. 
Em suas razões, argumenta que a matéria discutida corresponde restituição das parcelas 
recolhidas a título de FINSOCIAL, sendo matéria de natureza constitucional, não estando, 
pois, sujeita à alçada de que trata a Lei 6.825/80. Transcreve em seu favor o enunciado 
da Súmula 246/TFR ementa de acórdão proferido por este e. Tribunal. 
A União Federal, em resposta ao agravo, argúi, preliminarmente, não conhecimento do 
agravo por ter a agravante indicado as peças a serem trasladadas após o prazo da 
interposição do recurso. No mérito, pede pela manutenção do despacho agravado, tendo 
em vista o valor irrisório dado causa. 
Despacha o MM. Juiz" às fls. 24 dos autos; determinando a subida do presente agravo a 
este Tribunal, por força da Lei 8197/91. 
É o relatório. 
 
VOTO - PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): A União Federal, ora agravada, argúi 
preliminar de nulidade do recurso em face de haver o juiz a quo deferido à agravante 
prazo para indicação de peças. 
Ocorre que as peças indicadas - procurações e substabelecimento, apelação interposta, 
despacho agravado - são aquelas exigidas pelo parágrafo único do art. 523 do CPC como 
obrigatórias à formação do recurso e mesmo que não indicadas devem ser trasladadas 
pelo juízo. 
Por outro lado, a jurisprudência tem admitido a indicação de peças fora do prazo para 
recurso, mas antes de ser aberta vista ao agravado para que também indique as suas. 
(RT 587/214) - Theotonio Negrão in comentário ao art. 533 do CPC. 
Por tais razões, não há nulidade a sanar, ou que prejudique o conhecimento do recurso, 
pelo que rejeito a preliminar. 
É o meu voto. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): O ora agravante insurge-se contra 
decisão do juiz que recebeu como embargos infringentes a apelação proposta. 
Conforme consta dos autos, o valor atribuído à causa seria insuficiente para o recurso de 
apelação, nos termos da Lei 8.025/80. Ocorre que, enquanto tramitava o recurso que foi 
interposto em setembro de 1980, a Lei 6.825/80, instituidora dos embargos infringentes, e 
que limitava o recurso de apelação ao valor da causa, foi revogada. 
Atende-se que Theotonio Negrão, em nota ao art. 8º da Lei 6.825/80, traz jurisprudências 
que abaixo transcrevo, no tocante aos embargos infringentes instituídos no 1 º grau, por 
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força da Lei 6.825, jurisprudência esta que caminhou no sentido de, dentro do princípio do 
imediatismo aplicado às leis processuais, conclui pela aplicação, de pronto, daqueles 
dispositivos processuais, mesmo em relação a processos cuja sentença tivesse sido 
proferida anteriormente ao mesmo diploma legal, mas em sua fase recursal ainda em 
curso: 
"Art. 8a: A Lei 6.825 aplica-se aos recursos tanto de ofício como voluntários, assim da 
União como da parte, não julgados pelo TFR na data em que entrou em vigor, e ainda que 
a sentença tenha sido proferida anteriormente a esse diploma legal (RTJ 105/736, 
105/1.318, 106/695, 107/1.279, 108/409, 110/349; STF-RT 567/239; TFR-Bol. AASP 
1.236/210,1.314/44). E isso porque `o art. 4º da Lei 6.825/80 não se limitou a suprimir um 
recurso ou a substituir um por outro, pois, em verdade, aboliu, nas causas de alçada, a 
competência recursal dos tribunais de segunda instância e atribuiu aos juízes de primeiro 
grau, alterando dessa forma, a organização judiciária, segundo a compreensão que a ela 
dá a Lei nº 5.621/70, art. 6º, itens I e II (RTJ 105/1.318; neste sentido: RTJ 
108/409.110/549). No caso de apelação ainda não julgada quando entrou em vigor a Lei 
6.825, o juízo de origem deve conhecer do recurso voluntário como de embargos 
infringentes, ainda que fora do prazo destes, desde que no de apelação (v., p ex., TFR - 3 
Turma, EDcl na AL 56.208-RJ, Rel. Min Flaquer Scartezzini, j. 4.9.84, receberam os 
embs. v.u DJ 29.11.84, p. 20.330, 2ª col., em.)." 
A situação presente é inversa. 
Com a revogação da Lei 6.825, dentro, igualmente, do princípio da imediatidade que 
caracteriza as leis processuais, é de se concluir, também que tal ocorreu com a edição 
daquele diploma legal, em relação aos processos que se encontrem em via recursal, com 
sentença prolatada antes da revogação da Lei 6.825, o recurso cabível não é embargos 
infringentes e sim apelação. 
A tal conclusão chego, primeiro, por não mais existirem, em relação a tais processos, 
embargos infringentes no 1 º grau, segundo, porque, em adotando-se tal posição, advém 
à parte não só o benefício de um prazo recursal maior, como, igualmente, o reexame da 
matéria em uma instância superior. 
Fosse a hipótese a de aplicação imediata da Lei 6.825 que, apanhando os processos já 
sentenciados Ihes aplicou como recurso os embargos infringentes, onde o prazo recursal 
era reduzido em relação à apelação antes admitida, e inibiu o reexame da matéria por 
uma instância superior, poderia ter dúvida para aplicar a hipótese, o princípio do 
imediatismo da lei processual. 
' Se tal dúvida não teve o Tribunal Federal de Recursos, quando da edição da Lei 6.825, 
razão alguma existe para permitir-me à dúvida, no tocante à aplicação de tal princípio, 
com a revogação daquela lei. 
Por tais razões, revendo posição anteriormente adotada, dou provimento ao agravo para 
determinar se receba como apelação o recurso interposto. ' 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.489 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Agravada: USINA CATENDE S/A 
Advogados: DRS. WILSON ANTÔNIO DE SOUZA E OUTROS (AGRTE.) E  

EDUARDO JOSÉ PINTO DE CAMPOS E OUTRO (AGRDA.) 
 
EMENTA 
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Processual Civil. Ação Ordinária de Nulidade de Débito Fiscal. Lei 6.830/80, art. 25. 
Intimação do representante judicial da  Fazenda Pública. 
1. A intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública, a que se refere o 
art. 25 da Lei 6.830, de setembro de 1980, não se aplica à Ação Ordinária de Nulidade de 
Débito Fiscal. 
2. Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife,19 de novembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 
nos autos da ação ordinária anulatória de débito fiscal nº 89.00064-6 que Ihe move a 
Usina Catende S/A, agravou de instrumento do despacho do MM. Juiz prolatado nos 
seguintes termos: "Nego seguimento ao apelo em face da informação supra." 
Argúi em sua razões que a informação ensejadora do despacho agravado diz ser 
intempestivo o recurso que interpôs. No entanto, assim não entende, pois, apesar de 
publicada a decisão proferida nos autos da ação ordinária, não foi expedido o competente 
Mandado de Intimação, tendo o ora agravante tomado ciência de tal sentença, tão-só, 
quando da vista dos autos e, portanto, a partir de então é que tem início o seu prazo para 
interposição de recurso. E mais que, gozando das prerrogativas da Fazenda Pública, nos 
termos do art.188 do CPC, quando da apresentação do recurso este ai era tempestivo. 
Em contra-minuta, a Usina Catende diz serem improcedente; razões do agravante, visto 
que, enquanto Fazenda Pública, não goza suas prerrogativas quanto a intimação pessoal 
no procedimento ordinário  
Diz que sendo o INSS regularmente intimado, por publicação, em 31.01.91, somente em 
07.03.91 protocolou o recurso, quando já intempestivo (o prazo esgotara em 04.03.91 ). 
Esclarece que o privilégio da intimação é exclusivamente do Ministério Público (art. 236, § 
2º CPC) e da Fazenda Pública, processos de execução fiscal (art. 24 caput da Lei 
6839/80). 
Mantido o despacho agravado. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): O INSS Instituto Nacional do Seguro 
Social, ora agravante, insurge-se contra decisão do MM. Juiz que negou seguimento ao 
apelo - por intempestivo - nos autos da ação ordinária anulatória de débito fiscal. 
Argumenta, em seu favor que, in casu, seria de se aplicar o art. 25 da Lei 6.830/80. 
"Na Execução Fiscal, qualquer intimação ao representa judicial da Fazenda Pública será 
feita pessoalmente." 
O Egrégio Tribunal Federal de Recursos, ao interpretar a aplicação do dispositivo acima, 
sumulou que a regra do art. 25 da Lei de Execuções Fiscais, determinando a intimação 
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pessoal do representante da Fazenda aplica-se ao processo de embargos do devedor. 
Destaco do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no A.I 49.521-AL, o voto do 
Exmº. Sr. Ministro Eduardo Ribeiro - RT 'u' 155/459: 
"Tenho por induvidoso que, tal como reconhecido pela Turma, ocorre a divergência na 
interpretação do direito. 
julgamento do agravo de instrumento 50.268, relator o eminente Ministro Carlos Velloso, a 
6ª Turma entendeu que regra do artigo 25 da Lei das Execuções Fiscais, determinando a 
intimação pessoal do representante da Fazenda não se aplicaria ao processo de 
embargos do devedor. Já a Colenda 5ª Turma, no julgamento da apelação cível 101.776, 
relator o ilustre Ministro Geraldo Sobral, considerou haver nulidade em decorrência da 
falta de intimação pessoal do representante da Fazenda, embora o processo fosse de 
embargos do devedor. Havendo a discrepância cumpre fixar-se a interpretação a ser 
observada, uniformizando-se a jurisprudência. O argumento fundamental tese restritiva 
está em que a norma em questão cria privilégio em favor de uma das partes, estando a 
demandar interpretação estrita. Ora, o dispositivo questionado refere-se apenas à 
execução fiscal e é sabido que os embargos não têm natureza de contestação, mas 
importam em instauração de outro processo. Assim, apenas à execução haveria de 
aplicar-se. Não há dúvida de que as normas que estabelecem privilégios devem entender-
se estritamente, não se procedendo a ampliações que possam conduzir à abrangência de 
situações outras que não as previstas. Interpretação estrita não significa, entretanto, 
exegese literal. O aplicador da lei haverá de examiná-la em seu conjunto, procurando 
buscar o verdadeiro sentido de seus dispositivos, não se atendo às estreiteza da simples 
busca do significado das palavras, dissociadas do contexto. A questão, no caso, está em 
saber se na Lei 6.830/80, quando se empregou a palavra execução, pretendeu-se 
restringi-la ao processo de execução ou compreenderia também o de embargos do 
executado. Cumpre, pois, examinar seus diversos artigos para extrair-se a orientação por 
ela seguida. O artigo 1º define os objetivos da lei, a matéria que será por ela regulada. E é 
o seguinte seu texto; `A execução judicial, para cobrança da dívida ativa da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, será regida por esta 
lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.' A lei, induvidosamente, regula 
tanto o processo de execução quanto o de embargos. Entretanto, o dispositivo que 
anuncia a que ela se destina limitou-se a mencionar o processo de execução. É evidente 
que se teve como compreendido aí também o processo de embargos.. 
Não menos expressivo o art. 5a, ao estabelecer que a competência para processar e 
julgar a execução da dívida ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro. Não 
pode haver dúvida alguma de que por execução haverá de entender-se também o 
processo de embargos. Aliás, o que se julga são os embargos e não a execução. Esta se 
destina a realizar o direito e não a reconhecê-lo. O art. 33 refere-se à decisão que der por 
improcedente a execução. Ora, a execução não é procedente nem improcedente. Poderá 
ser eficaz ou não. Procedentes ou improcedentes serão sempre embargos. Mais uma vez 
está claro: a lei emprega a palavra execução com sentido compreensivo, incluindo os 
embargos. Por fim, é também muitíssimo expressivo o que se contém no art. 34. Cuida-se 
aí da limitação de recursos, com base no valor da causa, consignando-se que a restrição 
atinge as sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou 
inferior a cinqüenta Hortas. Ainda aí não se pode duvidar, nem nunca se duvidou: o texto 
refere-se também e principalmente a embargos. Vê-se de todos os exemplos citados que 
a lei considerou necessário explicitar que, ao referir-se à execução, o processo de 
embargos haveria de ter-se também como compreendido. E se assim fez nos vários 
casos arrolados, não haveria de fazer de modo diverso apenas quando tratou da 
intimação do representante judicial da Fazenda. Aliás, se fizesse menção, no art. 25, a 
embargos e execução criaria dificuldades para a interpretação de outros dispositivos em 
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que teve como suficiente a referência à execução. A chamada interpretação estrita, já se 
afirmou, não significa deva ser literal. Deve-se buscar o verdadeiro sentido da norma` 
usando-se dos recursos normais de interpretação. Adverte, a propósito, o clássico Carlos 
Maximiliano: `Rigorosamente, portanto, a exegese restritiva corresponde, na atualidade, à 
que outrora se denominava declarativa estrita; apenas declara o verdadeiro sentido e o 
alcance exato; evita a dilatação, porém não suprime coisa alguma. Abstém-se, entretanto, 
de exigir o sentido literal: a precisão reclamada consegue-se com o auxílio dos elementos 
lógicos, tomados em apreço todos os fatores jurídico-sociais que influíram para elaborar a 
regra positiva.' 
"Hermenêutica e Aplicação do Direito" - Freitas Bastos 1965, pág. 213. O que se há de 
evitar é estender-se o privilégio a hipóteses não contempladas na lei como, por exemplo, 
sustentar-se que o art. 25 haveria de aplicar-se também a ações anularias de débito 
fiscal. Será entendido, entretanto, como abrangente de todas as situações que, consoante 
as regras de interpretação, devam ter-se como compreendidas. Encontrando-se o 
verdadeiro sentido da lei, não se haverá de decotá-lo. Um dos processos recomendados 
pela hermenêutica jurídica é exatamente o sistemático, que começa pelo exame da lei em 
que se acha inserido o texto. Assinalava Celso ser `contra Direito julgar ou emitir parecer, 
tendo diante dos olhos, ao invés da lei em conjunto, só uma parte da mesma' (cf. Carlos 
Maximiliano-op. cit., p.141 ). Considero, por conseguinte, que em face do sistema da Lei 
6.830/80, a expressão 'execução', constante de seu art. 25, há de entender-se como 
compreendendo não só o processo de execução sirito senso, mas também o de 
embargos do executado. Esta conclusão se reforça quando se tem em vista que 
constituiria privilégio de escassíssima utilidade se limitado a processo em  que não se 
questiona sobre a existência do débito." 
Trata-se, agora, de uma ação ordinária de nulidade de débito fiscal onde o recorrente 
argumenta, em seu favor, a regra restrita ao âmbito da execução fiscal e aos embargos 
do devedor, pelo que é de aplicar o entendimento sumulado de que somente nas ações 
de execução fiscal e nos embargos do devedor é aplicável a regra do art. 25 da Lei 
6.830/80, pois, por se tratar de norma de exceção, aplica-se restritamente. 
Trago, apenas para argumentar, a decisão proferida no AI 57807-R, onde foi Relator o 
mesmo Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, RTFR 164/69: 
"EMENTA: Execução Fiscal. Penhora. Embargos de Terceiro. Lei nº 6830, de 22.9.80, art. 
25. Intimação do representante judicial da Fazenda Pública. I - A intimação pessoal da 
representante judicial da Fazenda Pública, a que se refere o art. 25 da Lei 6.830, de 22 de 
setembro de 1980, não se aplica aos embargos de terceiro; II - Agravo desprovido." 
Por todas as razões, mantenho a decisão agravada, negando, pois, provimento ao 
agravo. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.499 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Agravante: SOUZA LUNA S/A 
Agravada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. MARA REGINA SIQUEIRA DE LIMA E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Agravo de Instrumento. Instrução Normativa nº 01-CR, de 25.04.90. 
- A Instrução Normativa nº 01-CR, expedida pela Corregedoria Regional da Justiça 
Federal de Primeira Instância, é ato a que devem respeito as autoridades judiciárias 
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federais de primeiro grau. 
- Agravo a que se dá provimento, no sentido de poder a agravante efetuar os depósitos 
diretamente na Caixa Econômica Federal, independentemente de autorização judicial. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados este autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 07 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de agravo de instrumento contra 
decisão, fls. 22, que desconsiderou o depósito judicial realizado com amparo na Instrução 
Normativa nº 01-CR/90, do Corregedor Regional da Justiça Federal de Primeiro Grau. 
Alega o agravante ser irrelevante o fato de não haver nos autos chancela judicial a 
amparar o procedimento adotado, uma vez que se executou à luz do disciplinamento da 
Instrução Normativa citada. Diz, ainda, que o julgamento da ação principal já transitou em 
julgado, ou seja, reconheceu-se definitivamente seu direito de depositar os valores 
pertinentes à contribuição social criada pela Lei 7.689/88. 
Deferida a formação do agravo, trasladaram-se as peças indicadas. 
A União Federal respondeu que o despacho agravado é de manter-se "pelos seus 
próprios fundamentos". 
Despacho de sustentação às fls. 29. 
Relatei. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Aqui o teor do despacho agravado, 
proferido no rosto da peça em que se comunica, apresentando-se guia, a efetuação do 
depósito (fls. 22): 
"- N/A - Para constar 
- Nego valor do depósito retro (anexo). 
R 14.11.90" 
O de sustentação (fls. 29): 
"Mantenho. 
R. 01.08.91 " 
Vê-se, assim, sem a mínima dificuldade, que a decisão atacada, além de não 
fundamentada (CF, art. 93, IX), ignorou por completo a Instrução Normativa nº 01-CR, de 
25.04.90, expedida pela Corregedoria Regional da Justiça Federal de Primeira Instância 
para regular "o procedimento a ser adotado, para os depósitos de que trata o art.151, II, 
do CTN e legislação posterior". 
Aquele ato normativo, a que devem respeito as autoridades judiciárias federais de 
primeiro grau desta Região, permitia à agravante fazer diretamente o depósito na Caixa 
Econômica Federal, independentemente de autorização judicial, e ela o fez. 
Dou, portanto, provimento ao agravo, reconhecendo valor àquele depósito. 
É como voto. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.544 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Agravado: ANTÔNIO SEBASTIÃO DA SILVA 
Advogados: DRS. MOZART CORDEIRO E OUTROS (AGRTE.) E  

SÍLVIO PESSOA DE CARVALHO JÚNIOR (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Devolução de prazo. Incabimento. Intimação a 
um só procurador autárquico, quando mais de um atuou na causa. 
- Tratando-se de procurador autárquico, e mais de um tendo atuado no processo, 
irrelevante se apresenta a questão do nome do causídico que representa a entidade, 
sendo perfeita a intimação a qualquer deles, desde que do quadro do órgão. 
- Agravo 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 ao agravo, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recite, 21 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de agravo instrumento contra 
despacho que indeferiu o pedido de devolução de prazo para recorrer da sentença. 
O Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, agravante, afirma que a Ação de 
Reintegração de Posse nº 8077-2 foi acompanhada, desde petição inicial até a fase de 
instrução, pela Procuradora Maria Lúcia Caldas; funcionou, a partir das alegações finais, 
outro patrono, Dr. Mozart Cordeiro. 
Como na intimação da sentença prolatada, feita na imprensa oficial, consta apenas o 
nome da Dra. Maria Lúcia Caldas, seria de devolver-se-Ihe o prazo recursal, pois houve 
falha na intimação, causando prejuízo à autarquia, e ainda alegando que, na data da 
publicação, a representante judicial intimada não mais trabalhava no Contencioso. 
Eis o despacho agravado: 
"Intimação regular à procuradora autárquica que funcionou no processo. Houve 
preclusão." 
Deferida a formação do instrumento, anexaram-se aos autos peças indicadas pelas 
partes. 
Concluída, ofereceu-se resposta, entendendo o agravado que ambos os advogados 
atuaram no feito. Aos dois, portanto, ou a qualquer deles poderia estar dirigida a 
intimação pretensamente defeituosa. 
Mantida a decisão pelo despacho de fls. 37, vieram os autos a este Tribunal. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Basta para validade da intimação seja 
a mesma feita a advogado legalmente constituído. 
Tratando-se de procurador autárquico, e, mais de um tendo atuado no processo, 
irrelevante se apresenta a questão do nome do causídico representante da entidade, 
mostrando-se perfeita a intimação a qualquer deles, se do quadro funcional. 
Não procede o argumento do agravante de a procuradora, cujo nome se declinou na 
intimação, já não ser mais lotada no Contencioso porquanto a movimentação interna de 
funcionários do INSS revela-se questão tão estranha ao processo. 
Ademais, sabe-se que nas Procuradorias das autarquias ou órgãos públicos, de um modo 
geral, se designa um funcionário para acompanhamento das publicações, não se 
justificando descumprir-se prazo porque o próprio procurador não leu a intimação, via 
Diário Oficial. 
Orienta-se a jurisprudência no sentido de a intimação de um só dos 
procuradores tornar-se bastante para a regularidade do ato de produzir os efeitos legais. 
Nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.707 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Agravada: CERÂMICA SAPUCAIA LTDA. 
Advogado: DR. WALDENClO TAVARES DE MELO (AGRDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos infringentes. Prazo fixado na Lei 6.825/80. Norma que abolia 
a competência da segunda instância nas hipóteses que indicava. 
Aplicação imediata. Intempestividade caracterizada. 
Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. ' 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 25 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: O agravante impugna decisão que julgou 
intempestivo recurso de embargos infringentes. Alega, em resumo, que interpôs apelação 
quando ainda não estava em vigor a Lei 6.825/80, que, por isso mesmo, não poderia 
retroagir na contagem do prazo recursal. 
Sem contra-razões e mantido o ato atacado, vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Como acentua ementa do acórdão do 
Eg. Supremo Tribunal Federal, no RE 99.894-SF indicado no acórdão do antigo Tribunal 
Federal de Recursos (fls. 24 e 25), "o art. 4º da Lei 6.825/80 não se limitou a suprimir um 
recurso ou a substituir um por outro, pois, em verdade, aboliu, nas causas de alçada, a 
competência recursal dos Tribunais de segunda instância e a atribuiu aos juízes de 
primeiro grau, alterando, dessa forma, a organização judiciária, segundo a compreensão 
que a ela dá a Lei nº 5.621/70, art. 6º, itens I e II..." 
Esse é o entendimento que venho defendendo em relação, agora, revogação da Lei 
6.825, ou seja, de que foi suprimida a competência do juízes de primeiro grau para o 
julgamento de recursos nas antigas causas de alçada, restabelecendo-se, em sua 
plenitude, a competência hierárquica do Tribunais. Não há falar, portanto, em direito 
adquirido do Ministério Público Federal ao prazo recursal previsto antes da edição da Lei 
6.825. 
Quando o acórdão do antigo Tribunal Federal de Recursos ordenou que o Juiz apreciasse 
a matéria como embargos infringentes, devolveu este o conhecimento do recurso, 
inclusive no tocante aos seus pressupostos. 
Verificando a intempestividade da interposição, não poderia o Juiz conhecer do recurso. 
Ademais, assinale-se que a decisão foi proferida nos autos de uma simples produção 
antecipada de prova que, a esta altura, já deve ter exaurido os seus efeitos. 
Por essas razões, nego provimento ao agravo. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.781 - RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 17ª REGIÃO - 

CRECI/RN 
Agravado: GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA 
Advogado: DR. ISRAEL VIEIRA DA SILVA (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Competência da Justiça Federal. Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis. Critério formal de interpretação da regra do art.109, I, da Constituição Federal. 
Definição do CRECI como autarquia federal no art. 5º da Lei 6.530/80. 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, em exercício 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: O agravante impugna decisão do MM. Juiz 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Federal da 2ª 'Vara do Rio Grande do Norte que declarou incompetência absoluta da 
Justiça Federal para processar execução fiscal movida pelo Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis da 17ª Região. 
Alega, em resumo, que a entidade é definida como autarquia federal no art. 5º da Lei 
6.530/80. 
Formado o instrumento e sem contra-razões, o magistrado manteve a decisão. 
Vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A questão da competência da Justiça 
Federal para conhecer das causas em que envolvidos os Conselhos de fiscalização do 
exercício profissional recebeu análise inteligente do ilustre Juiz Federal a quo. 
Perfilhou o culto magistrado a abordagem substancial da natureza jurídica daquelas 
entidades. Ocorre que a norma do art.109, I, da Constituição Federal, contenta-se com a 
caracterização formal da personalidade do ente sujeito à competência da Justiça Federal. 
Por isso mesmo, as sociedades de economia mista, algumas das quais executam 
serviços públicos, tais como a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, estão fora do 
alcance daquela regra, nos termos da Súmula 517-STF, verbis: 
"As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal quando a União 
intervém como assistente o opoente". 
O art. 5º da Lei 6.53Ó/80 define expressamente o CRECI com autarquia federal. Assim, 
ainda que materialmente não integre ao serviço público federal, basta que tenha 
personalidade de direito público para gozar da prerrogativa constitucional de foro. 
Assim vem decidindo, reiteradamente, esta Turma. 
Por essas razões, dou provimento ao agravo para que o processo tenha curso no Juízo 
recorrido. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.801 - CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Agravados: FRANCISCO EDILBERTO FERNANDES DOS REIS E OUTROS 
Advogados: DRS. MARIA DA PENHA MADEIRA GUARANTA E OUTRO (AGRTE.) E  

ANA LÚCIA CARNEIRO ROLIM E OUTRO(AGRDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Execução de título relativo a contrato habitacional. Indicação pelo credor 
de valor correspondente a abatimento de 50% do saldo devedor nos termos da Lei 
8.004I90. Faculdade do agente financeiro que se estende aos cessionários do contrato, 
mesmo sem a anuência daquele. Atualização simples do débito. Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 25 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
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JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

0 SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A agravante impugna decisão do MM. Juiz 
Federal da 2ª Vara do Ceará, Dr. Paulo de Tarso Vieira Ramos, que determinou a 
atualização do débito, em execução por título extrajudicial, com juros e correção 
calculados entre a data do vencimento e a do depósito efetuado pelos cessionários dos 
devedores. 
Alega, em resumo, que o saldo devedor constante do título executivo foi calculado 
erradamente com um abatimento de 50% para liquidação antecipada, devendo, portanto, 
ser corrigido para adotar-se a sistemática prevista no contrato de financiamento para 
aquisição de unidade habitacional. 
Formado o instrumento e apresentadas contra-razões, pela manutenção do ato atacado, 
sem retratação, vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Esclarece a agravante que, na inicial 
da execução, indicara valor correspondente a 50% do saldo devedor, conforme previsão 
da Lei 8.004/90 para liquidação antecipada, o que consistiria em erro reparável. 
Na verdade, inexiste erro, porquanto o agente financeiro está autorizado pela Lei 8.004 a 
efetuar tal redução, que se estende aos cessionários do contrato, mesmo sem o prévio 
consentimento do credor. 
Se essa vantagem pode ser obtida pelo adquirente da unidade habitacional diretamente 
ao agente financeiro, é curial que tenha reflexo na cobrança judicial. 
Os agravados depositaram o valor cobrado, restando apenas a atualização na forma 
prevista na decisão recorrida. 
Por essas razões, nego provimento ao agravo. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.825 - AL 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Agravado: EDUARDO BEZERRA MONTENEGRO 
Advogados: DRS. ARSÊNIO SOARES MELO NETO E OUTROS (AGRTE.) E  

DALMÁRIO FERREIRA SILVA (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação Cautelar. Concessão de liminar. Agravo de Instrumento. Presentes 
pressupostos de "fumus boni iuris" e "periculum in mora". 
- Decisão, que concedeu liminar, apreciou rigorosamente os pressupostos para a sua 
admissibilidade. 
- Na medida Cautelar, o juiz não entra no mérito da "causa petendi", apenas aprecia os 
fatos para averiguar a relevância e urgência da medida. 
- É da competência exclusiva do juiz "a quo" assegurar o "status quo ante", conferindo a 
satisfação de necessidades urgentes e imperiosas ao postulante. Procedimento que 
afasta o risco de dano. Ao juízo "ad quem" concorre o exame dos pressupostos do agravo 
de instrumento e da legalidade da decisão agravada. 
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- Agravo improvido. 
 
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 voto do relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O INSS agravou de instrumento da decisão do MM. 
Juiz Federal da Seção Judiciária de Alagoas, Dr. Francisco Wildo Lacerda Dantas, que, 
nos autos da ação Cautelar promovida pelo beneficiário Eduardo Bezerra Montenegro, 
deferiu liminarmente o pedido do autor de manutenção de sua aposentadoria nos mesmos 
critérios praticados quando da concessão de seu benefício. 
Argumenta o Instituto agravante que a concessão do pedido fere frontalmente o princípio 
da legalidade, mantedor da Administração Pública, posto que o seu deferimento não 
encontra respaldo jurídico em nenhuma legislação vigente. 
Acrescentou inocorrerem, no caso vertente, os pressupostos valorativos de concessão da 
liminar, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. 
Em resposta ao recurso, o agravado alega que a medida instituída pela autarquia, de 
reduzir o valor real do benefício mediante critérios de reajustes sem amparo legal, 
repercutiu para o beneficiário em inúmeras conseqüências nefastas, já que seu poder de 
compra foi reduzido, passando de 10,95 para 8,18 salários mínimos. 
Sustenta a ilegalidade do modelo adotado pelo Instituto agravante, posto que a 
Constituição Federal é imperativa em seu art. 201, § 2º. 
Despacho de manutenção da decisão às fls. 34v, proferido pelo MM. Juiz Federal Dr. 
Sebastião José Vasques de Moraes, onde alega que a decisão agravada não se referia a 
percentuais praticados pelo INSS e sim ao "critério a ser preservado até o julgamento do 
mérito". 
Subiram ou autos e foram a mim distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cuida o presente agravo de reformar 
decisão que deferiu medida liminar, nos autos da ação cautelar onde se pretende a 
manutenção dos critérios praticados pelo INSS, quando da passagem do segurado do 
serviço ativo para a aposentação. 
Primeiramente, cumpre mensurar a competência da 2ª Instância na avaliação deste 
recurso, cabendo ao juízo ad quem analisar a procedência do recurso e sua 
admissibilidade relativamente aos pressupostos específicos, respeitante à natureza da 
decisão agravada. Porém, em grau de recurso, é-Ihe defeso apurar a causa petendi em 
agravo de instrumento. 
Vê-se que, para o deferimento da medida liminar em ação cautelar, deve estar a petição 
inicial munida dos pressupostos de natureza urgente e provisória. Visando, 
precipuamente, a evitar dano maior que possa ocorrer, caso não concedida a medida. 
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Valho-me dos ensinamentos do Mestre Humberto Theodoro Jr., ao citar Calamandrei, que 
discorre sobre a matéria: 
"Em tema de prevenção, ou segurança, entre o fazer prontamente mas mal, e o fazer bem 
mas tardiamente, os provimentos cautelares visam acima de tudo a fazer prontamente, 
deixando que o problema do bem e do mal, que é da justiça intrínseca do provimento, 
seja resolvido posteriormente com a necessária ponderação na competente forma do 
processo ordinário. "(Curso de Direito processual Civil", vol. II, pág.1142) 
O agravado expôs seu pleito, demonstrando os riscos da não obtenção da prestação 
jurisdicional em momento oportuno: 
"Portanto, em regra, onde ficar demonstrado o fumus iuris e o periculum in mora; in casu, 
pois demonstrado está que houve de fato a redução no valor real da prestação, sendo-Ihe 
reduzido o valor da data de concessão a continuidade dessa situação levará ao 
empobrecimento acentuado do apelante A., que não dispõe de outros recursos para 
sobreviver, ademais de caráter nitidamente alimentar o benefício recebido, porquanto Ihe 
supre as necessidades com alimentação, moradia, energia, água, luz, remédios, 
transporte, vestuário, etc... indispensável a sua subsistência digna e incorporada 
materialmente a renda da aposentadoria a sua vida diária." (pág. 25) 
Assim, verifico presentes os pressupostos inerentes à ação causadora, uma vez que 
existe justo motivo para se temer o prejuízo. O direito de requerer a proteção judicial 
encontra-se consubstanciado no interesse da solução eficaz e útil de causa principal e 
receio a grave lesão em factuo periculum in mora. 
Adoto parte do despacho do MM. Juiz Federal Dr. Francisco Lacerda Dantas, ao 
fundamentar a concessão da liminar: 
"De outro lado, manifesta a aparência do bom direito, que como o próprio INSS 
inicialmente reconheceu, ao ceder a revisão dos benefícios dos autores, restabelecendo o 
valor real em respeito ao salário mínimo, na data da concessão, nas quantidades 
mencionadas às fls. 04 da inicial, passando a figurar no respectivo carnê, tal como 
observa às fls. 14, a quantidade de salário mínimo a  corresponde, não pode ser 
desrespeitada essa equivalência, sem agressão ao que determina, expressamente, o art. 
201, § 2º da Constituição Federal, o que, aliás, foi seguido pela Lei nó 8213/91, art. 41, da 
despicienda transcrito (fls. 31). 
Fato é que a decisão que concedeu a liminar apreciou com me da observância os pré-
requisitos específicos para aquele deferimento, nada havendo que acrescentar. 
Trago jurisprudência desta Corte sobre a matéria aqui formulada: 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. CONCLUSÃO 
- O Juízo concessivo da liminar, desde que apreciado o fumus boni juris e o periculum in 
mora, ao apreciar a questão, exerce função jurisdicional inquestionável e irreformável pelo 
Juízo ad quem. 
- A conveniência ou a oportunidade da concessão da liminar é de exclusiva competência 
do Juízo a quo, não cabendo ao Tribunal reapreciar o mérito do seu decidir quando 
inexistente infração à lei. 
- Agravo improvido." (Juiz Relator Dr. José Delgado, unanimidade, data do 
julgamento:18.09.90). 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÕES 
DE MÉRITO. INOPORTUNIDADE. 
- A concessão de medida cautelar sem audiência da parte contrária, dentro do poder geral 
de cautela assegurado ao juiz, desde que presentes os requisitos legais, não implica em 
ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. 
- É inoportuno o exame aprofundado de questões referentes ao mérito da ação principal 
em agravo de instrumento interposto contra liminar concedida em ação cautelar 
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preparatória. 
- Agravo improvido." (Juiz Relator Dr. Castro Meira, unanimidade, data do julgamento 
20.06.91 ). 
Com estas considerações, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.864 - AL 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Agravante: EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL LTDA. - ETEC 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. ANTÔNIO FERNANDO M. B. COSTA E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Apelação. Juízo de admissibilidade. 
- A apelação, a ser interposta por petição dirigida ao juiz da causa, tem como destinatária 
a instância superior, a quem compete apreciar os seus fundamentos e julgar o pedido de 
nova decisão, e não o magistrado monocrático, que no exercício do juízo de 
admissibilidade não pode obstaculizar o processamento do recurso, deduzido com a 
observância do disposto no art. 514, do CPC, e das demais exigências legais pertinentes. 
- Agravo provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar provimento ao 
agravo, nos termos do relatório e das notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 21 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Nos autos do mandado de segurança 
impetrado perante o Juízo Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, a ora 
agravante dirigiu petição de apelação ao MM. Juiz sentenciante, Dr. Francisco Wildo de 
Lacerda Dantas, requerendo sua remessa a este egrégio Tribunal, com as razões que 
acostara. 
Aquele eminente juiz, entretanto, não recebeu o recurso, ao fundamento de que: 
"NÃO OFERECEU ELE VALIOSA E REGULAR APELAÇÃO, DE MODO A PERMITIR A 
ESTE MAGISTRADO EXERCER O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, REQUERENDO, 
TÃO-SOMENTE, FIZESSE ELE A REMESSA DAS RAZÕES DO APELANTE À 
INSTÂNCIA SUPERIOR, REDUZIDO A UM ESTAFETA." (fls. 45). 
Tempestivamente, agravou a impetrante, pedindo a reforma do referido despacho, ao 
fundamento de que, ao contrário do alegado pelo MM. Juiz monocrático, sua apelação foi 
interposta com observância de todos os requisitos de que trata o art. 514, do CPC, e que 
o processamento da apelação deve ser providenciado de ofício pelo juízo. 
Devidamente intimado para responder ao agravo, restou silente o agravado. 
Mantida a decisão agravada, subiram os autos para apreciação deste Tribunal. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): É incontestável a afirmativa de que 
cabe apelação da sentença que conceda ou negue o mandado (Lei nº 1.533, de 1951- 
art.12). É pacífico admitir-se a possibilidade, nestes casos, de ser desafiado o agravo de 
instrumento contra a decisão que negue seguimento a recurso de apelação. 
Firmada essa premissa, anoto que a questão de que se cuida não merece maiores 
digressões. 
Para o exercício legítimo do direito ao recurso de apelação, mister se faz a observância 
de algumas exigências legais, que passamos a analisar. 
a) legitimidade da parte recorrente, caracterizada pela sucumbência na decisão recorrida 
(CPC, art. 449). Como bem preleciona Moacir Amaral dos Santos, citado por Humberto 
Theodoro Júnior, "o que se justifica o recurso é o prejuízo ou gravame que a parte sofre 
com a sentença" ("CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL", Vol. I,1ª edição, Forense, 
p. 600). No caso em tela, presente está tal exigência, posto que julgada improcedente a 
ação proposta pela agravante. 
b) estar bem representada em juízo por advogado devidamente constituído (CPC, art. 36 
e 37). 
A petição inicial, a do recurso e a do presente agravo de instrumento são subscritas pelo 
mesmo advogado, que, conforme documento de fls. 22, está devidamente habilitado para 
representar a agravante em juízo. Aliás, não há nos autos nenhuma notícia de revogação 
daquele instrumento de procuração. 
c) propriedade do recurso: A apelação interposta é o recurso cabível contra sentença 
(CPC,   art. 513). 
d) tempestividade do recurso: A cópia da certidão de fls. 40-v não nos permite aferir a 
tempestividade do recurso, face à sua ilegibilidade. Ocorre, porém, que tal questão não 
ainda foi apreciada pelo MM. Juiz monocrático, devendo, pois, ser objeto de apreciação 
posterior, caso dê-se pelo provimento ao presente agravo. 
e) o preparo do recurso, consistente no pagamento das custas processuais, a ser 
efetuado no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da conta. Esta fase processual 
ocorre após apresentação das contra-razões do apelo, ou sem essas, decorrido o prazo 
legal. No caso em apreço, o MM. Juiz negou seguimento ao recurso logo no seu 
nascedouro; vale dizer, no rosto da própria petição de recurso, sendo, pois, 
desnecessário adentrarmos em tal questão. 
Exige, outrossim, a nossa lei adjetiva civil a observância de alguns requisitos, na 
interposição da apelação (art. 514), quais sejam: 
a) ser interposta por petição; 
b) ser dirigida ao juiz da causa; 
c) conter: 
I - os nomes e qualificação das partes; 
II - os fundamentos de fato e de direito; 
III - o pedido de nova decisão. 
No caso de que se cuida, a petição de apelação (fls. 45/46) é dirigida ao juiz da causa e 
contém os fundamentos de fato e de direito objeto do recurso. Não consta nos autos cópia 
integral da referida petição, o que inviabiliza o exame do terceiro item acima mencionado, 
vale dizer, se houve pedido de nova decisão, o que ensejaria, a princípio, a baixa dos 
autos ao juízo de origem, para diligências. 
No despacho agravado e no proferido no exercício do juízo de retratação (fls. 45 e 53), 
não houve qualquer questionamento a esse respeito, o que autoriza presumir-se a 
inexistência dessa irregularidade, no recurso originário. Deixo, pois, de converter o feito 
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em diligência, por estar absolutamente convencido da inexistência da mencionada falha, 
e, em especial, em respeito ao princípio da economia processual. 
O MM. Juiz a quo em nenhum momento indicou quais os defeitos contidos na apelação 
da ora agravante, limitando-se a afirmar que o recorrente "não atendeu aos requisitos do 
art. 514, do CPC, porque o requerimento de fls. 41 não é uma apelação dirigida ao juiz, de 
modo a permitir-Ihe exercer o juízo de admissibilidade..." 
Data vênia do eminente juiz, entendemos que o juízo de admissibilidade referido 
restringe-se à verificação da adequação do recurso, da sua tempestividade e da 
observância das formalidades referidas no art. 514, do CPC, e nada mais. 
Verificados os pressupostos recursais já acima mencionados, bem como os requisitos do 
referido art. 514, compete ao juiz da causa, tão-somente, e de ofício, dar prosseguimento 
ao recurso, em respeito, inclusive, ao disposto no art. 262, do CPC. 
A ausência de fundamentos dirigidos ao juiz da causa não é óbice ao prosseguimento do 
recurso, visto que a ele são irrelevantes os fundamentos do recurso, uma vez que, ao 
publicar a sentença de mérito, cumpre e acaba o ofício jurisdicional, somente podendo 
alterá-la na apreciação de embargos de declaração, para corrigir inexatidões materiais ou 
retificar erros de cálculo (CPC, art. 463). 
Os fundamentos do recurso e o pedido de nova decisão, portanto, devem ser dirigidos ao 
órgão judicial competente para apreciá-los, isso via juiz da causa, não podendo este 
obstaculizar a subida do recurso, satisfeitas as mencionadas exigências legais. 
Por todo o exposto, dou provimento ao agravo para determinar ao MM. Juiz a quo que, 
verificada a tempestividade da apelação, dê prosseguimento ao recurso, nos termos dos 
arts. 518 a 521 do CPC. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.871 - PE 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Agravante: PLANEJAMENTO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - PAP 
Agravada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Agravo de Instrumento contra ato concessivo 
de liminar. Não conhecimento do recurso. 
- O agravo de instrumento não está previsto na Lei nº 1.533/51 e sua utilização, salvo nos 
casos em que o juiz recusa-se, injustificadamente, a admitir o recurso de apelação, é 
incompatível com a celeridade do procedimento próprio da ação de segurança. 
- Recurso não conhecido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, não conhecer do 
recurso, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos e que 
integram o presente julgado. 
Recife, 21 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA -- Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: PAP - Planejamento Assessoria e Participações 
Ltda. ajuizou, perante o Juízo Federal da 1 ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, 
mandado de segurança contra ato do Delegado da Receita Federal, no Recife, 
objetivando a anulação de procedimento fiscal contra ela instaurado, que Ihe estaria a 
exigir o pagamento de imposto de renda sobre 100% da receita omitida, em 
desconformidade com o previsto no art. 400, § 6º, do Regulamento do Imposto de Renda, 
que seria de 50%, pedindo liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário em 
referência. 
Indeferido o pedido, interpôs o presente agravo de instrumento, insistindo na presença do 
fumus boni iuris e no periculum in mora, este configurado no fato de ter que pagar juros e 
multa pelo atraso no recolhimento do referido tributo. 
Contra-razões da agravada às fls. 28, pugnando pelo improvimento do agravo, ao 
argumento de que o agravante em nenhum momento logrou comprovar a irreparabilidade 
do dano, caso efetuada a cobrança e o pagamento. 
Mantida a decisão, subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Há dissídio doutrinário acerca da 
natureza jurídica da decisão concessiva ou denegatória da medida liminar em mandado 
de segurança. Autores de nomeada sustentam cuidar-se de decisão interlocutória; outros, 
de suposição inquestionável, garantem cuidar-se de despacho de mero expediente. 
É mais correta, a meu pensar, a posição que classifica como decisão interlocutória esse 
ato judicial. lmporta atentar, todavia, para o disposto no art. 20, da Lei nº 1.533, de 1951', 
que alterou disposições processuais do então vigente Código de Processo Civil, em 
relação ao mandado de segurança; nessa lei não se previu o agravo de instrumento. A 
ação de segurança tem rito ágil. É, pois, incompatível com a celeridade desse 
procedimento a utilização do agravo, salvo em relação ao ato judicial que, sem qualquer 
razão plausível, deixe de receber apelação (art.12 da Lei nº 1.533/51 ). 
Por essas razões, e em sintonia com os precedentes desta egrégia Turma (cf. AI nº 
1.046-SE, Relator o em. Juiz Ridalvo Costa, in Boletim de Jurisprudência nº 18, pág. 56, 
não conheço do recurso. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.895 - AL 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: CENTRAL AÇUCAREIRA SANTO ANTÔNIO S/A 
Agravada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MARCO ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA E OUTRO (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Penhora. Substituição requerida pela Fazenda Nacional. 
Indicação de bens móveis pela executada. Existência de imóvel. Infração à gradação 
estabelecida no art.11 da LEF. Ineficácia da nomeação. Direito à substituição. 
A hipoteca incidente sobre o imóvel indicado em substituição não impede a realização de 
penhora - art. 615 II do CPC. 
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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,16 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Central Açucareira Santo Antônio S/A interpõe 
agravo de instrumento da decisão do MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Justiça Federal de 
Alagoas, que determinou, em execução fiscal, a substituição do bem penhorado. 
A agravante havia indicado à penhora bens móveis pertencentes a uma empresa coligada 
- a Companhia Agro-Industrial vale do Camaragibe. A Fazenda Nacional requereu a sua 
substituição por bem imóvel pertencente à executada, em atenção à gradação legal 
estabelecida no art.11 da Lei nº 6.830/80. 
Nos fundamentos do recurso, a agravante sustenta, inicialmente, que a ordem do art. 11 
da Lei nº 6.830/80 não seria rígida, cabendo à executada oferecer o bem que mais Ihe 
conviesse. Alega que o bem imóvel indicado pela exeqüente tem valor bem superior ao 
débito e que não poderia ser penhorado por encontrar-se onerado com garantia 
hipotecária. Defende, afinal, a nulidade da decisão agravada, ao fundamento de não Ihe 
ter sido dada vista sobre a impugnação da exeqüente. 
Na bem fundamentada contraminuta que ofereceu, a Fazenda Nacional pugnou pela 
manutenção da decisão agravada. 
Efetuado o preparo e mantida a decisão vergastada, subiram os autos, vindo-me por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O agravo de instrumento traz a 
impugnação da executada ao ato judicial que deferiu o requerimento da Fazenda 
Nacional, no tocante à substituição do bem penhorado por outro. 
Observo, inicialmente, que a impugnação da Fazenda Nacional, ao contrário do que 
sustenta a agravante, foi tempestiva. O art. 25 da Lei nº6.830/80 é bastante claro ao 
estatuir, verbis: 
"Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda 
Pública será feita pessoalmente." 
A agravante teve vista dos autos em 15 de outubro de 1991 (fls. 248), vindo a pronunciar-
se em 18 de outubro de 1991, dentro, portanto, do prazo legal. 
A penhora, em execução fiscal, deve obedecer, estritamente, à ordem estabelecida no 
art.11 da Lei nº 6.830/80. 
Ao indicar bens móveis, mesmo possuindo bem imóvel (art.11, IV), que é prevalente, a 
agravante feriu a ordem legal, tornando a nomeação ineficaz, nos termos do art. 655, I, do 
CPC. 
Por outro lado, os bens inicialmente oferecidos encontram-se fora do juízo da execução, o 
que também levaria à ineficácia da nomeação, ex vi do art. 656, III, do CPC. 
Logo, correta a decisão em acolher a impugnação da Fazenda Nacional. O art.15 da Lei 
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nº 6.830/80 permite à exeqüente a substituição dos bens penhorados, independentemente 
da ordem enumerada no art.11 da mesma Lei. 
A alegação de excessivo valor do bem indicado pela agravada só poderá ser aferida após 
a avaliação. Nesse particular, leciona Moacyr Amaral Santos: 
"Ainda como pela avaliação se faz conhecido o valor dos bens penhorados, será com 
fundamento nela que se permitem aplicações e reduções da penhora ou sua substituição 
ou transferência por outros ou para outros bens." 
(in "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", Saraiva , 
9ª ed., 3º vol., pág. 321 ) 
O laudo de avaliação dos bens penhorados, acostado aos autos pela agravante, não tem 
qualquer relevância jurídica, por tratar-se de laudo extrajudicial, fruto de encomenda 
unilateral da recorrente. 
A argumentação de que o bem indicado pela Fazenda Nacional não poderia ser 
penhorado, porquanto estaria hipotecado, também não encontra amparo legal. A garantia 
hipotecária só é óbice à nomeação de bens à penhora feita pelo devedor, havendo outros 
bens livres e desembaraçados, e, assim mesmo, se não convier ao credor, a teor do art. 
656, IV, do CPC. 
Não é o caso. 
É o que magistralmente assevera o mestre Umberto Theodoro Júnior: 
"De acordo com a legislação processual, a existência de hipoteca não constitui obstáculo 
à realização da penhora, apenas obriga o credor exeqüente a requerer a intimação a que 
alude o art. 615, II, do CPC." 
(in "Execução, vol. 3,1 ª ed. p. ·334) 
Outrossim, não assiste razão à agravante quando sustenta a nulidade da decisão 
interlocutória agravada, ao fundamento de que o MM. Juiz Federal não Ihe concedera 
prazo para se pronunciar sobre a impugnação feita pela Fazenda Nacional. Ora, as 
dúvidas suscitadas pela nomeação serão decididas de plano pelo Juiz, logo que findo o 
prazo para o oferecimento da impugnação, após o que não há obrigatoriedade de se ouvir 
o executado (art. 657, parágrafo único, do CPC). 
Isto posto, nego provimento ao recurso para manter a douta decisão agravada em todos 
os seus fundamentos. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.906 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravantes: ADOLFO PEREIRA DE ARRUDA E OUTROS 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. BRENNO AFFONSO DE AMORIM E OUTRO (AGRTES.) E  

MARLENE BARBOSA PONTES E OUTROS (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Julgamento antecipado da Iide. Desnecessidade de produção de provas 
orais. Questão de direito e de fato. Fato provado por documento. 
Processo concluso para sentença. Determinação de comparecimento da parte. 
Desnecessidade da presença dos autores em juízo, munidos de certidão de nascimento 
recente, se a autarquia previdenciária nada alegou quanto à existência deles. 
Encontrando-se o processo maduro, impõe-se o julgamento antecipado da lide. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 28 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Adolfo Pereira de Arruda e outros interpõem agravo 
de instrumento de decisão interlocutória do MM. Juiz da 2ª Vara Federal de Pernambuco 
que, em ação ordinária de revisão de benefício previdenciário, determinou a reabertura da 
instrução processual e designou audiência de instrução e julgamento. 
Sustentam os agravantes que a questão discutida é unicamente de direito, matéria 
pacificada pela Súmula 260 do TFR, e que o processo se encontra devidamente instruído, 
impondo-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC. 
O agravado, regularmente intimado, não indicou peças a serem trasladadas, nem 
contraminutou o recurso. 
O MM. Juiz a quo manteve a decisão agravada, por entender que a mesma não feriu 
qualquer direito das partes, constituindo, tão-somente, cautela, sempre recomendável, no 
trato com a coisa pública. 
Regularmente preparados, os autos subiram a este eg. Tribunal, sendo-me conclusos, por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento contra 
decisão que, reabrindo a instrução probatória, designou audiência de instrução e 
julgamento. 
Assiste razão aos agravantes quando sustentam que a questão discutida na ação 
principal independe de audiência. O objeto da demanda é o reajuste de benefício 
previdenciário, matéria restrita a prova documental. 
" I, A feitura de provas é, em princípio, direito processual impostergável da parte, que o 
juiz deve assegurar, salvo se consideradas irrelevantes ao 
deslinde da causa. No caso sub judice, os litigantes não requereram a produção de prova 
testemunhal. O próprio Juiz a quo já havia determinado a conclusão do feito para 
julgamento, "ante a desnecessidade de dilação probatória" - fls. 89. 
De fato, não havendo necessidade de produção de provas orais impõe-se o julgamento 
antecipado da lide, nos termos do art. 330 do CPC, que estabelece, verbis: 
"Art. 330 - O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: 
I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 
não houver necessidade de produzir prova em audiência" 
A aplicação do dispositivo supra, presentes os seus requisitos, é obrigatória. Nesse 
sentido, anota Theotonio Negrão: 
"Art. 330:1. O preceito é cogente : `conhecerá', e não 'poderá conhecer'(V. nota 1 ao art. 
331 ): se a questão for exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide é 
obrigatório: Não pode o juiz, por sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a 
prolação da sentença..." 
(in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor",19ª ed., pág. 204)  
Mais adiante, prossegue o festejado processualista: 
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"Art. 331:1. A menos que a questão dependa da prova (RT 503/186, RJTJESP 48/199), é 
obrigatória a extinção do processo ou o julgamento da lide, antes do saneamento (RTFR 
103/144). Há diversos acórdãos anulando o despacho saneador e determinando que o 
juiz aprecie, antes, a matéria constante dos arts. 329 e 330, decidindo-a de um modo ou 
de outro (RT 471/171, 507/147, 627/186, RJTJESP 44/23, 98/287, JTA 33/392, 34/307, 
34/335, 39/305, 41/109, 41/136/ 43/153, 49/43, 88/348, RF 254/298, 284/309, RJTAMG 
19/371 )."(in ob.cit., pág.204) 
Com o devido respeito à decisão agravada, entendo que não há necessidade de 
produção de provas em audiência, mormente quando não foram requeridas pelas partes. 
A cautela do MM. Juiz a quo é, de qualquer modo, louvável. No entanto, não pode se 
sobrepor nem à legislação pertinente à matéria nem ao princípio da economia processual. 
A existência ou não dos autores da ação principal é matéria que deve ser alegada e 
provada pelo agravado. 
Isto posto, dou provimento ao agravo para reformar a decisão vergastada e determinar o 
julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.925 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: FAZENDA NACIONAL 
Agravada: CREDICARD S/A - ADMINISTRADORA DE CARTÕES CRÉDITO 
Advogados: DRS. ZABETTA MACARINI CARMIGNANI E OUTRO(AGRDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Cautelar. Liminar que determina à Receita Federal a sustarão da 
aplicação de penalidades à requerente, administradora de cartões de crédito, pela não 
exibição de dados sobre movimento de contas de seus clientes. Evidência do perigo de 
dano irreparável, caso permitido o acesso a tais informações. 
Fundamentação relevante. Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do VOTO Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A agravante impugna decisão que deferiu 
liminar, em ação cautelar, para que a requerida se abstenha de aplicar penalidades e 
exigir informações sobre a movimentação das contas dos seus clientes. 
Alega, em resumo, que a medida implica em impedir-se a continuidade de fiscalização 
que decorre da legislação tributária. 
Mantida a decisão, vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A liminar implica em impedir-se, em 
absoluto, o exercício da fiscalização da Receita Federal sobre a requerente, mas apenas 
em sustar-se a aplicação de penalidades pela não exibição de informações sobre o 
movimento de contas dos clientes da requerente. 
Na ação principal, se irá discutir a validade ou não de tal exigência, em razão do direito 
constitucional à privacidade e da quebra na relação de confiança entre a administradora 
de cartões de crédito e seus clientes. Não se discutirá, aqui, o mérito da questão. Apenas 
se tem como relevante a fundamentação. 
E há o perigo de mora, pois, exibidas as informações, estaria quebrado o sigilo que a 
requerente pretende resguardar. Já não teria utilidade o provimento postulado na ação 
principal. 
Por essas razões, nego provimento ao agravo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.572 - CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelantes: MAURÍClO CABRAL ROLA E OUTRO 
Apelados: HELANO FAÇANHA DE SÁ E OUTROS 
Advogados: DRS. CRISTÓVÃO CAPOTE DE PAULA FILHO (APTES.) E  

JOSÉ ALMIR COSTA LEITE E OUTROS (APDOS.) 
 
EMENTA 

Ação Popular. Interesse privado preponderante na pretensão. Improcedência. Julgamento 
antecipado. Possibilidade. 
1. Não há cerceamento de defesa por o juiz julgar antecipado o feito, quando toda a 
situação fática se encontra esclarecida, em face das provas depositadas no processo, 
durante o seu curso. 
2. O princípio da celeridade processual impõe ao juiz a obrigação de entregar com rapidez 
a prestação jurisdicional buscada pelas partes, evitando, para tanto, atingir atos 
processuais inúteis. 
3. 0 interesse privado (privacidade no uso de praias) não está abrangido pelo conceito de 
interesse público protegido por ação popular. Esta é via processual de prestigio 
constitucional destinada, unicamente, a se obter a invalidade de atos ou contratos 
administrativos - ou a eles equiparados (casos de concessão, permissão, autorização, 
delegação) - ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual, municipal, ou de suas 
autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiros 
públicos. 
4. É, na lição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a ação popular o remédio 
constitucional que permite aprimorar a defesa do interesse público e da moral 
administrativa: É inspirada na intenção de fazer todo o cidadão um fiscal do bem comum, 
sem se confundir com qualquer interesse particular em jogo. 
5. Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, em 
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negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto do Relator 
e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,19 de dezembro de 1989 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de apelação e remessa oficial que, em 
primeiro grau, receberam o seguinte relato: 
"1.1 JOSÉ NOGUEIRA PAES JÚNIOR, MAURÍCIO CABRAL ROLA, JOSÉ ARMANDO 
NOGUEIRA DIÓGENES e JUAREZ NOVAES PONTES, todos qualificados às fls. 2, 
promovem ação popular contra HELANO FAÇANHA DE SÁ, Prefeito de Aquiraz, a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ, o DELEGADO DO SERVIÇO DO 
PATRIMÔNIO DA UNIÃO e o CLUBE FAZENDÁRIO. Dizem os autores que os atos 
lesivos ao patrimônio da União, atacados aqui, são: 
a) O pleito do Senhor Prefeito Municipal de Aquiraz, Sr. HELANO FAÇANHA DE SÁ, 
materializado no processo nº 0380-11704/80, de cessão de uma gleba de terra de 37245 
m2, que se inclui em sua pretensão de aforamento, conforme indicado na planta anexa; 
b) a tramitação, na Delegacia do SPU, do processo número 0380-008346/81; de interesse 
de uma entidade que se denomina CLUBE FAZENDÁRIO, a qual se está processando 
com vício de forma e ao inteiro arrepio da lei." (fls. 3). 
1.2 Dizem os autores, em síntese, que: (a) no ato do Senhor Prefeito de Aquiraz reside o 
vício do desvio de finalidade, posto que pretende fazer um loteamento de terras de 
marinha, com fins meramente especulativos; (b) ilegal, outrossim, o ato do Delegado do 
SPU no Ceará, que deferiu o pedido do Prefeito de Aquiraz, porque violador das normas 
que regulam o aforamento de terras de marinha; (c) os autores são proprietários de terras 
no Município de Aquiraz, na Vila da Prainha, onde a praia é de rara beleza e oferece 
excelentes oportunidades de lazer aos visitantes e aos moradores do local, constituindo 
verdadeiro patrimônio turístico, freqüentado por inúmeras pessoas em fins de semana e 
em épocas de férias; (d) o CLUBE FAZENDÁRIO, por seu turno, escolheu vasta área na 
citada praia e ali quer perpetuar-se, desrespeitando as normas que regulam as terras de 
marinha; (e) os autores querem, portanto, defender o interesse público, evitando a 
privatização das praias. 
1.3 Alegando receio de lesão irreparável, os autores pediram a suspensão liminar dos 
atos impugnados. 
1.4 Com a inicial vieram os docs. de fls.14/32. 
1.5 Por entender que os possíveis danos ao patrimônio público não seriam irreparáveis, 
indeferi a liminar (fls. 36). 
1.6 Contesta o CLUBE FAZENDÁRIO alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial, por 
não conter a indicação clara e objetiva do dano que estaria sendo causado ao patrimônio 
público, e ainda a impossibilidade jurídica do pedido, pois o destino a ser dado ao imóvel 
pelo aqui contestante só aumentará o valor turístico do local em questão. No mérito, nega 
a ocorrência, no ato impugnado, de qualquer dos defeitos apontados. capazes de o 
invalidarem. 
1.7 Às fls. 48/49, manifesta-se o Dr. Procurador da República oferecendo xerocópias dos 
processos administrativos referidos na inicial (fls.l26). 
1.8 Às fls,127/129, os autores insistem no pedido de medida liminar, esclarecendo, entre 
outras coisas, que a área que o Clube Fazendário pretende atinge posse mansa e 
pacífica, exercida por vários anos, não apenas pelos suplicantes como de outros 
proprietários. 
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1.9 Atendendo a requerimento dos autores, determinei que o Oficial do Registro de 
Imóveis de Aquiraz se abstivesse de fazer qualquer registro relativo ao imóvel em questão 
(fls.146). 
1.10 Contesta a PREFEITURA DE AQUIRAZ alegando, preliminarmente, a 
impossibilidade jurídica do pedido, por atacar ato que não foi sequer praticado, e ainda 
por não se destinar, no caso, à defesa de interesse público. No mérito, diz, em síntese, 
que os autores demonstraram nítido interesse na lide, ao confessarem que são 
proprietários de terras na região em foco, e que a contestante não descumpriu qualquer 
norma legal aplicável ao caso. 
1.11 Replicaram os autores às fls.157/161. 
1.12 Contesta o PREFEITO DE AQUIRAZ, Helano Façanha de Sá, com os mesmos 
argumentos formulados pela PREFEITURA DE AQUIRAZ. (fls.162/171). 
1.13 Replicaram, mais uma vez, os autores (fls.183/184). 
1.14 Apreciei pedidos incidentais nos despachos de fls. 210 e 211, irrecorridos. No último 
deles determinei a exclusão dos autores JOSÉ NOGUEIRA PAES JÚNIOR e JOSÉ 
ARMANDO NOGUEIRA DIÓGENES, declarando, em relação aos mesmos, extinto o 
processo. 
1.15 Seguiu-se incidente provocado pela denúncia dos autores de que está sendo 
edificada pela firma Hotel Solar da Prainha, "no local em litígio (cuja área está sub judice), 
uma dependência para uso privado." (fls. 236 a 239). Em face disto, pelo despacho de fls., 
determinei que nenhuma alteração fosse feita no imóvel e requisitei providências do DPF 
no sentido de garantir o cumprimento dessa determinação e informar a este Juízo o que 
constatasse no imóvel, bem como a respeito das providências adotadas. 
1.16 Às fls. 275/276, EMPREENDIMENTOS PRAINHA HOTEL LTDA. denuncia a 
demolição, pelos autores, da obra que estava edificando. Surgiu na área conflito intenso. 
1.17 Diante de tais ocorrências, resolvi fazer a inspeção judicial da área (fls. 291 ). Da 
inspeção foi lavrado o termo de fls. 295, tendo ainda o perito deste Juízo oferecido o seu 
laudo, que está às fls. 297/299, acompanhado das fotografias de fls. 300/303. 
1.18 Proferi, então, o despacho de fls. 304 que, em face de pedido de reconsideração 
formulado pela UNIÃO, foi objeto dos esclarecimentos constantes do despacho de fls. 
316/317, ambos irrecorridos." 
O ilustre Juiz sentenciante, por entender que o interesse discutido é de natureza privada, 
julgou improcedente a ação. 
Os apelantes insistem na prevalência dos seus argumentos iniciais. 
Alegam, ainda, que houve cerceamento de defesa pelo fato de se ter proferido julgamento 
antecipado e que se desobedeceu à ordem liminar obtida em mandado de segurança, 
quando foi ordenado que se sustasse, imediatamente, o cumprimento da alínea b do 
despacho judicial atacado, com o julgamento apressado da lide. 
Contra-razões oferecidas. 
É o relatório. 
 
VOTO - PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Inexiste o cerceamento de defesa alegado. 
O ilustre Juiz julgou de modo antecipado o feito, após toda a matéria de fato e de direito 
ter sido discutida nos autos. 
A não realização da audiência nenhum prejuízo trouxe para as partes. Aplicou-se, no 
caso, o princípio da celeridade processual e evitou-se a produção de atos processuais 
inúteis. 
Só se torna impossível o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de 
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produção de provas em audiência, em face de remanescerem situações controvertidas. 
Se, em face das provas depositadas nos autos, o juiz está convencido de que todas as 
circunstâncias que envolvem a lide foram devidamente esclarecidas, deve julgá-la 
antecipadamente, entregando a prestação jurisdicional o mais rápido possível. 
Não reconheço, outrossim, ter havido desrespeito à liminar proferida em mandado de 
segurança que suspendeu os efeitos de parte de despacho proferido pelo Juiz 
sentenciante. A expedição da sentença se sobrepõe àquele ato, por ser de categoria 
superior e a validade da liminar ter sido condicionada, implicitamente, à eficácia do 
julgado de primeiro grau. 
Por tais fundamentos, rejeito as preliminares invocadas. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Confirmo a sentença apelada e remetida, 
pelos seus próprios fundamentos. Transcrevo-os, por tê-los como razão de decidir: 
"2.1 Considero que a questão em exame pode e deve ser apreciada, sendo suficientes as 
provas já existentes nos autos. 
2.2 A ação popular é instrumento processual essencialíssimo, destinado à defesa, por 
qualquer cidadão, do interesse público. Por isto mesmo o egrégio TRIBUNAL FEDERAL 
DE RECURSOS, em acórdão da lavra do eminente MINISTRO JOSÉ DANTAS, já decidiu 
pela "inviabilidade da ação popular para a proteção de interesse de ordem puramente 
privada." (R. Ex. Ofício nº109.539-RJ, DJU de 18.12.1986). 
2.3 No caso de que se cuida está evidenciado, de forma induvidosa, o interesse 
puramente privado dos autores. 
Pessoas sabidamente ricas, proprietárias de imóveis nas proximidades da área em 
questão, pretendem preservar as praias contra uma alegada privatização. Entretanto, 
contraditoriamente, apropriam-se de faixas do terreno público, fazendo cercas e muros, 
para garantir o uso privado ao qual se julgam com direito. 
2.4 Conforme tive oportunidade de verificar pessoalmente, na inspeção judicial realizada 
na área em litígio, os autores são, todos eles, proprietários de belas mansões construídas 
no alto das dunas adjacentes à área conflituosa. É fácil compreender-se, portanto, o 
motivo que os levou a promoverem a ação de que se cuida. Querem preservar sua 
privacidade no uso das praias próximas de suas mansões. A presença, ali, do povo, os 
incomoda. 
2.5 Afirma o perito deste Juízo, em seu laudo: 
"As fotos de números 3, 5 e 6 revelam a usurpação do terreno em litígio, cuidando-se 
captar a extensão dessa invasão, tomando-se como referência os muros construídos, os 
quais, partindo de um ponto de um logradouro elevado, descem em direção ao mar, 
findando próximo à rodovia limitante da gleba conflituosa." (fls. 298). 
2.6 Os muros, aos quais se refere o perito, descem do alto das dunas, das mansões de 
alguns dos autores, atravessam a área em litígio até a extrema desta, que é a rodovia, 
bem próxima do mar. E na verdade são edificações tão ilegais e tão clandestinas quanto a 
porventura ali feita por qualquer cidadão que, para o sustento próprio e da família, 
pretenda explorar a venda de alimentos e bebidas aos freqüentadores das praias. 
2.7 Por isto mesmo, é inacreditável que os autores estejam a sustentar que defendem, 
aqui, interesse público, quando pretendem impedir até a construção de local destinado ao 
lazer dos funcionários da própria UNIÃO." 
3. DECISÃO 
3.1 Pelas razões expendidas, julgo os autores carecedores da ação de que se cuida. 
3.2 Paguem os autores as despesas do processo, bem como os honorários dos 
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advogados dos réus, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, 
atualizado até a data do efetivo pagamento." 
O decisum de primeiro grau aplicou o entendimento da doutrina e da jurisprudência sobre 
o assunto. Há de se proteger o prestígio da ação popular e deixá-la, unicamente, como 
via processual de proteção aos interesses públicos, quando se constatar que foram 
atingidos por atos administrativos praticados sem suporte nos seus essenciais requisitos: 
competência, finalidade, motivo, forma e objeto. 
Nego, assim, provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 3.949 - AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: JOÃO FLORÊNCIO DA SILVA 
Advogados: DRS. ELMA CARDOSO OLIVEIRA E BENÍClO FERREIRA DOS SANTOS E 

OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Cancelamento de aposentadoria sem o devido processo legal. 
1- A jurisprudência já se pacificou no sentido de que o cancelamento de aposentadoria 
previdenciária por suspeita de fraude ou qualquer outro motivo só pode ocorrer se os 
fatos determinantes forem apurados em processo administrativo regular, com a 
observância dos princípios da legalidade objetiva, da oficialidade, do informalismo, da 
verdade material; da garantia da ampla defesa e do julgamento objetivo. 
2 - Constitui prática de abuso de poder, por parte de autoridade administrativa, a 
expedição de ato cancelando aposentadoria previdenciária concedida, após exame prévio 
dos documentos comprobatórios do tempo de serviço alegado, sem que todas as 
circunstâncias sejam regularmente apuradas, com a audiência do interessado e a oferta 
para se defender previamente sobre os fatos ditos irregulares. 
3 - Há entre o ato de concessão do beneficio de aposentadoria e o INPS a formação de 
um vínculo obrigacional nascido do exame feito pela administração dos pressupostos para 
o deferimento do pedido, que cria uma relação jurídica de efeito concreto para o 
segurado, cujo desfazimento, sem processo regular, não merece apoio do Judiciário. 
4 - Apelação improvida. Remessa oficial não conhecida, por, no caso, não caber contra 
autarquia que tem contra si sentença procedente. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre partes acima identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
em negar provimento à apelação e não conhecer da remessa oficial, nos termos do 
relatório e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,19 de dezembro de 1989 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A espécie examinada se refere a ação sumaríssima 
proposta pelo apelado contra a autarquia apelante, onde pretende restabelecer 
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aposentadoria por tempo de serviço que Ihe foi cassada. 
A sentença recorrida considerou procedente a ação, acatando os argumentos do autor de 
que a revisão procedida pelo INPS se desenvolveu sem obediência ao devido processo 
legal. 
A apelante sustenta que o tempo de serviço alegado não ficou devidamente comprovado, 
conforme investigações a que procedeu, e que um dos documentos que instruíram o 
pedido de aposentadoria, certidão expedida pelo Ministério do Trabalho, não foi expedida 
por autoridade competente. 
Houve apresentação de contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
0 SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O autor, a partir de 01.07.87, começou a 
receber proventos decorrentes de aposentadoria por tempo de serviço que Ihe foi 
concedida pelo INPS, em 01.07.87. A autarquia previdenciária apreciou a documentação 
apresentada pelo segurado, sem Ihe opor nenhuma impugnação. 
A partir de abril de 1988, sem a instauração prévia de procedimento administrativo, a 
instituição beneficiária suspendeu o pagamento dos referidos proventos, sob a alegação 
de que a aposentadoria foi conseguida com base em documentos com forte suspeita de 
fraude. 
De início, o documento de fls. 49, que foi apresentado aos auto pela própria autarquia 
apelante, revela quão arbitrária foi a decisão agora atacada. Para entender como 
afirmado, suficiente meditar sobre o trecho do referido documento (relatório de inspeção e 
de providências tomadas por um inspetor), que passo a transcrever: 
"Ref.: JOÃO FLORÊNCIO DA SILVA 
NB - 42/82.596.393-1 
48/80.264.846-0 
1 - Trata-se de pedido de aposentadoria por tempo de serviço, concedido a partir de 
01.07.87, com valor mensal atual de Cz$ 15.437,06 (quinze mil quatrocentos e trinta e 
sete cruzados e seis centavos). 
2 - Face à revisão das concessões de benefícios a que estamos procedendo neste órgão 
local, e analisando a documentação apresentada, verificamos, entre os documentos que 
instruíram o pedido de benefício, que consta uma certidão emitida pela Delegacia 
Regional do Trabalho em Alagoas (fls. 07 do proc. 48/80.264.846-0) e, de acordo com os 
Ofícios nºs 151/86-SEC e 039/87-SEC (fls.19/21), foi aquela certidão fornecida 
irregularmente. 
3. Tendo em vista que no endereço fornecido pelo segurado, o mesmo não pôde ser 
encontrado, uma vez não constar o nº da casa, conforme SP (Solicitação de Pesquisa), 
fls.18 do proc. 48/80.264.846-0, não foi tomada a termo a declaração do segurado. 
Entretanto, conforme ficha do ex-APC (fls.18), o nome do segurado não consta como 
empregado da firma Miguel Lima, portanto não poderia figurar na relação da Lei 2/3, o 
que nos leva a concluir ser falso o teor da certidão de fls. 07 do processo de Abono de 
Permanência em Serviço. 
4 - Diante do exposto, o pagamento foi suspenso de acordo com o item 9 e seus subitens 
do capítulo V, parte I da CANSB, conforme memo nº 115, de 602-200.51 (fls. 23), e o 
Instituto deverá ser ressarcido nas importâncias de Cz$ 133.706,08 (cento e trinta e três 
mil setecentos e seis cruzados e oito centavos), relativa ao 42/82.596.393-1 (período de 
01.04.86 a 30.04.88), e Cz$ 11.965,22 (onze mil novecentos e sessenta e cinco cruzados 
e vinte e dois centavos), relativa ao 48/80.264.846-0 (período 01.04.86 a 30.06.87), 
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recebidas indevidamente pelo segurado, uma vez que, deduzido o tempo de serviço 
constante da certidão impugnada (fls. 07' do processo de Abono), o mesmo ficou reduzido 
a 17 anos, 08 meses e 11 dias correspondente à aposentadoria, a 16 anos, 05 meses e 
11 dias, referente, ao Abono de Permanência em Serviço, insuficiente para as 
concessões dos benefícios." 
Os autores demonstram, portanto, que o INPS, a partir de mera suspeita de fraude e sem 
a adoção do devido processo legal, resolveu, unilateralmente, suspender o pagamento do 
benefício, baseando-se, tão-somente, nas declarações do Sr. Delegado Regional do 
Trabalho ou que a certidão de tempo de serviço que instruiu o pedido e originário do 
Ministério do Trabalho foi expedida por quem não tinha autoridade para fazê-lo. 
A simples suspeita de fraude, sem qualquer outro fato capaz de comprovar o ilícito 
apontado, não se torna suficiente para autorizar a revisão de ato administrativo que 
concedeu aposentadoria, uma vez que tal ato firmou vínculo jurídico entre o poder 
concedente e a segurado, gerando, para este, direito subjetivo. 
No caso examinado há de se conceber que, emitida a certidão, por um agente público, o 
referido documento goza de presunção de legitimidade, por ser de natureza pública, cuja 
característica só deixará de existir ante prova inequívoca em sentido contrário do que ele 
contém. 
Analisando situações semelhantes, o então e egrégio Tribunal Federal de Recursos 
decidiu que: 
"Previdência. Aposentadoria. Suspensão de pagamento sob a alegação de fraude. 
Ilegalidade do ato e concessão de segurança" (AMS nº 90.658 - RJ Rel. Ministro Peçanha 
Martins,1ª Turma, unânime, in DJU de 26.02.82). 
Esse entendimento, em razão de repetidas manifestações em igual sentido, foi 
solidificado por meio da Súmula nº 160, do então e egrégio Tribunal Federal de Recursos, 
assim redigida: 
"A suspeita de frauda na concessão de benefício previdenciário não enseja, de plano, a 
suspensão ou cancelamento, mas dependerá de apuração em procedimento 
administrativo." 
Não agindo dessa forma a autarquia apelante, não há como se Ihe reconhecer o direito 
invocado de proceder, unilateralmente, como apontado nos autos. Ao agir, a autarquia 
apelante, da forma criticada, constitui autêntico abuso de poder e violação flagrante do 
princípio constitucional da ampla defesa e, conseqüentemente, do devido processo legal. 
As suspeitas de fraude devem ser apuradas em regular processo administrativo, com a 
observância dos princípios da legalidade objetiva, da oficialidade, do informalismo, da 
verdade material, da garantia da ampla defesa e do julgamento objetivo. 
A apelação não merece, conseqüentemente, provimento. 
A remessa oficial não é de ser conhecida. Não existe quando a decisão é proferida contra 
autarquia, salvo se em mandado de segurança ou em execução fiscal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.573 - PB 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: IRACEMA PEREIRA PINTO E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. ANA CARMEN REZENDE CAVALCANTI E OUTROS (APTES.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Qüinqüênio. Cálculo. Inviabilidade de aplicação, aos servidores públicos 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

em geral, da norma do Decreto-Lei nº 2.019/83, pertinente à forma de remuneração dos 
qüinqüênios, face ao estado de dependência da Administração ao princípio da legalidade. 
Apelação a que se nega provimento. Sentença confirmada. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 5.573 - PB, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao apelo, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 31 de maio de 1990 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Iracema Pereira Pinto e outros, todos 
servidores estatutários pertencentes ao Quadro de Pessoal Permanente do Ministério do 
Trabalho, apelam da sentença proferida pelo MM. Juiz Federal, Francisco Barros Dias, 
que julgou improcedente ação ordinária de revisão de cálculos de qüinqüênio por eles 
movida contra a União Federal. 
Pretendem os apelantes que os seus qüinqüênios sejam calculados sobre o valor do 
vencimento do cargo efetivo, à razão de 5% (cinco por cento) a cada cinco anos de 
exercício, a exemplo do que é feito para com a Magistratura. 
Invocam a aplicação analógica do Decreto-Lei nº 2.019/83." 
Recebido o apelo e contra-arrazoado , subiram os autos ao extinto Tribunal Federal de 
Recursos (TFR) e, após a instalação dos Regionais, aqui vieram, sendo-me conclusos por 
força de distribuição. 
Dispensável a revisão. 
Peço inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O MM. Juiz Federal do primeiro grau, 
com rica fundamentação esteirada nos ensinamentos doutrinários e na voz da 
jurisprudência, citando, inclusive, trecho de uma sentença proferida, em caso análogo, 
pelo então Juiz Federal, Dr. RIDALVO COSTA, hoje membro deste Tribunal Regional 
Federal, mostrou a impossibilidade de ser aplicada, por analogia, em favor dos 
pleiteantes, a forma de remuneração dos qüinqüênios dirigida exclusivamente aos  
magistrados, isto é, 5% (cinco por cento) a cada cinco anos de exercício, na conformidade 
do Decreto-Lei nº 2.019/83: 
"O adicional por tempo de serviço, em tese, pode ser calculado em percentual fixo, isto é, 
igual para todos os servidores, como pode premiar, com percentuais diversos, aqueles 
com maior antigüidade, em atenção a sua presumida experiência e dedicação ao serviço. 
Ou, ainda, ser instituído de maneira diferente para determinada categoria funcional. 
Depende da lei que o instituiu. (V. HELY LOPES MEIRELES - "Direito Administrativo 
Brasileiro" - 9ª edição, pág. 393)". 
É o princípio da legalidade a reger a atividade funcional, sintetizado por Milton Flaks: entre 
particulares, tudo o que a lei não veda é consentido. 
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Consoante o princípio da legalidade, sucede o oposto em relação aos entes públicos: tudo 
o que a lei não autoriza é proibido."(Sentença do Dr. RIDALVO COSTA no processo 1.424 
- PB). 
Assim, não pode ser estendido ao funcionalismo em geral texto de lei especialmente 
orientado para determinada categoria funcional. 
Acrescentar alguma coisa a mais é cair no campo do repetitivo. 
Diante do exposto, dou por improvido o recurso de apelação, para manter a sentença 
monocrática pelos seus próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.265 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: VALDOMIRO JOSÉ DO NASCIMENTO 
Advogados: DRS. ORLANDO CORREIA DE CARVALHO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar. Expulsão por indisciplina. Anistia concedida pela Lei nº 6.983/79 e 
pela E.C. nº 26/85. Não enquadramento. 
1. O benefício da anistia é de ser concedido a todos aqueles que praticaram crimes 
políticos e crimes com estes conexos, a teor da Lei da Anistia e da Emenda Constitucional 
nº 26/85. 
2. Encontra-se enquadrado na anistia regulada pelos citados diplomas legais o militar 
expulso por indisciplina, por ter participado da Revolta dos Marinheiros. A referida 
expulsão, embora pena disciplinar, tem motivação política. 
3. Interpretação adotada pelo extinto TFR e pelo STJ. 
4. Apelação e remessa oficial, tida como interposta, improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os presentes autos, entre partes 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, 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 fevereiro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Valdomiro José do Nascimento propôs ação 
sumaríssima contra a União Federal, postulando a sua reintegração à Marinha Brasileira e 
transferência para a inatividade na graduação de suboficial. O autor foi expulso dos 
Quadros da Armada, após ter participado da Revolta dos Marinheiros de 1964. Atesta ter 
sido beneficiado com a anistia. Fundamenta seu pleito na Lei nº 6.683/79 e na Emenda 
Constitucional nº 26/85. 
A União Federal impugnou o valor da causa, afinal fixado em Cz$ 50.000,00. Contestou a 
demanda, levantando a preliminar de prescrição qüinqüenal. No mérito, alega que a pena 
de expulsão é de natureza disciplinar, não sendo abrangida pela anistia. Ambas as partes, 
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em audiência, após proposta infrutífera de conciliação, aduziram suas razões finais. 
O MM. Juiz singular rejeitou a preliminar invocada, julgando procedente o pleito do autor. 
Não houve remessa oficial. A União Federal insiste ser a expulsão sanção por indisciplina, 
não se enquadrando o autor na Emenda Constitucional nº 26/85, que trata da anistia dos 
condenados por crimes políticos e conexos. 
Contra-razões pela mantença da decisão a quo. Parecer do Ministério Público Federal 
pelo provimento do apelo. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Assim reza o art.1 º, § 1º, da Lei nº 
6.683/79, invocado pelo autor como base legal para o seu pedido: 
"Art.lº -................................................................................................................. 
§ 1º - Consideram-se crimes conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer 
natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política". 
Esta norma é de natureza interpretativa. O caput do art.1 º afirma que "serão anistiados 
aqueles que cometeram crimes políticos e conexos com estes". O § 1 º explica o que é 
crime conexo a crime político, esclarecendo a abrangência da regra anteriormente 
estabelecida. 
A Emenda Constitucional nº 26/85, em seu art. 4º, por sua vez, dispõe o seguinte: 
"Art. 4º - É concedida anistia a todos os servidores públicos civis da Administração direta 
e indireta e militares, punidos por atos de exceção, institucionais e complementares. 
§ 1º - É concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes políticos ou conexos, e aos 
dirigentes e representantes de organizações sindicais e estudantis, bem como aos 
servidores civis ou empregados que hajam sido demitidos ou dispensados por motivação 
exclusivamente política, com base em outros diplomas legais. 
§ 2º - A anistia abrange os que foram punidos ou processados pelos atos imputáveis 
previstos no caput deste artigo, praticados no período compreendido entre 02 de 
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. 
§ 3º - Aos servidores civis e militares serão concedidas as promoções, na aposentadoria 
ou na reserva, ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em 
serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e 
regulamentos vigentes. 
§ 4º - A Administração Pública, à sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá 
readmitir ou reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado. 
§ 5º - O disposto no caput deste artigo somente gera efeitos financeiros a partir da 
promulgação da presente Emenda, vedada a remuneração de qualquer espécie, em 
caráter retroativo". 
A prescrição não prospera, pois o direito de anistia, pretensamente invocado pelo autor, 
tem base na Emenda Constitucional nº 26/85, tendo sido proposta a demanda em 
novembro de 1986. Deveria ter sido rejeitada, como entendeu o julgador a quo. 
A anistia, regulada pela Lei nº 6.683/79 e pela Emenda Constitucional nº 26/85, refere-se 
a crimes políticos e conexos. O autor foi beneficiado pela anistia, à medida em que não 
respondeu criminalmente pela sua participação na Revolta dos Marinheiros. As esferas de 
responsabilidade penal, civil e administrativa são distintas, em que pese a relação causal 
advinda de uma para outra. 
O autor foi punido, não por um ato institucional ou complementar, mas por um ato 
administrativo, emitido pelo Ministro da Marinha. De fato, não houve, strictu sensu, a 
prática de um crime, mas de uma conduta que foi de encontro às regras de disciplina da 
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Armada. Com tal fundamentação, foi expulso da Marinha. 
A questão se limita a definir o real alcance da expressão legal "crimes políticos e 
conexos". Refere-se apenas ao crime, enquanto realização de um tipo penal legalmente 
previsto? Ou pode ter sua interpretação estendida, em benefício daqueles que, de uma 
forma ou de outra, tiveram sensível prejuízo por participar de atos de motivação política? 
O Tribunal Federal de Recursos - TFR, interpretando a lei em seu sentido mais benéfico, 
tem adotado a segunda posição. Se o ato de punição teve um fundamento político, ainda 
que não constitua um crime, na sua real acepção, deve ser corrigido com a reintegração 
do servidor afastado, mesmo que seja um militar, expulso por indisciplina, por participar 
de manifestação política considerada ofensiva à Segurança Nacional. 
Cito precedentes do saudoso e Egrégio Tribunal Federal de Recursos e do Superior 
Tribunal de Justiça: 
"CONSTITUCIONAL. ANISTIA. MILITAR. EMENDA 26/85. EXPULSÃO COM 
MOTIVAÇÃO POLÍTICA. ATO DE EXCEÇÃO. 
A expulsão de militar, com motivação exclusivamente política, se caracteriza como ato de 
exceção, a dizê-la abrangida pela regra do art. 4º da Emenda Constitucional nº 26, de 
1985." 
(MS 122.914 - DF - Rel. Min Dias Trindade - Pleno julgado em 04.02.88 - DJ de 17.03.88 - 
p.5349). 
"MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PUNIÇÃO. MOTIVAÇÃO 
POLÍTICA COMPROVADA. ANISTIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 26/85. LEI Nº 
6.683/79. 
Inexistindo dúvidas sobre o caráter político do ato punitivo, é de se reconhecer os 
impetrantes como beneficiários da anistia suplicada, prevista na Emenda Constitucional nº 
26/85. 
Segurança concedida, para que os requerimentos sejam apreciados pela ilustre 
autoridade impetrada sem a prejudicial disciplinar." 
(MS 114.057 - DF - Rel. Min Flaquer Scartezzini Pleno - j. em 26.11.87 - DJ de 17.03.88 - 
p.5348). 
"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MILITARES. EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 26, DE 1985, ARTIGO 4º. 
Estão abrangidos pela anistia da EC nº 26, de 1985, os militares que hajam sido punidos 
por motivos exclusivamente políticos, ainda que com base em leis não qualificáveis como 
de exceção. 
Ação rescisória julgada improcedente". 
(AR 37 - SP - Rel. Min Carlos M. Velloso -1 ª Seção - j. em 15.05.90 - DJ de 18.06.90). 
"CONSTITUCIONAL. ANISTIA. PUNIÇÃO COM MOTIVAÇÃO POLÍTICA. MILITAR. 
Ao militar atingido por punição de caráter político, se aplica a anistia do art. 4º da EC 
26/85, com o reconhecimento do direito às promoções que teria se continuasse no serviço 
ativo, mas com efeitos financeiros a partir da promulgação da referida emenda 
constitucional." 
(REO 129.448 - PE - Rel. Min Dias Trindade -1ª Turma - j. em 01.12.87 - DJ de 04.02.88). 
"MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 26/85. 
MOTIVAÇÃO POLÍTICA. CONCESSÃO DA ANISTIA SEM CONDICIONAMENTO A 
PUNIÇÃO POR ATOS INSTITUCIONAIS OU COMPLEMENTARES. 
Provada a motivação política do crime a que foi condenado o marido da impetrante, 
reconhece-se à viúva o direito aos benefícios da legislação pertinente, por abrangido pela 
anistia da EMENDA CONSTITUCIONAL". 
 (MS 116.154 - DF - Ministro José Cândido (Relator) - Pleno - j. em 13.08.87 - DJ de 
22.10.87). 
Finalmente, cito decisão proferida no Mandado de Segurança nº 115.698 - DF - TFR, 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

onde foi relator o Ministro Washington Bolívar, que se enquadra, com exatidão, ao caso 
sob apreciação: 
"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MARINHEIRO. PARTICIPAÇÃO EM 
REUNIÃO POLÍTICA. 
1 ) Motivação política inquestionável na participação do impetrante em reunião de 
Sindicato, coberta pela intenção pacificadora da anistia, manifestada pela Lei nº 6.683/79 
e ampliada pela Emenda Constitucional nº 26/85. 
2) Mandado de Segurança concedido parcialmente." (Pleno - j. em 18.06.87 - DJ de 
04.02.88). 
Bastante elucidativa a ementa supratranscrita. A participação do autor no movimento dos 
marinheiros que precedeu a Revolução de 1964 é considerada um ato político. Como foi 
este ato que serviu de justificativa para a expulsão do militar, por ter visualizado o então 
Ministro da Marinha na sua conduta uma violação às regras disciplinares, é claro que o 
seu afastamento, embora não tenha ocorrido pela prática de um crime político ou conexo, 
teve irrefutável motivação política. 
Se a finalidade da anistia foi beneficiar aqueles que foram punidos, de uma forma ou de 
outra, por ter participado de manifestação política considerada atentatória à ordem e 
segurança nacionais, é óbvio que deve beneficiar o militar. A sua punição, embora de 
caráter disciplinar, teve clara motivação política. 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial tida como interposta. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.721 - CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: COMPANHIA CEARÁ TÊXTIL 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. FRANCISCO DE ASSIS DE F. CAVALCANTE (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo e Tributário. Ação Anulatória de Lançamento Fiscal. Empresa situada na 
área da SUDENE. Isenção. O ato pelo qual a administração reconhece a isenção fiscal é 
declaratório, produzindo, pois, efeitos "ex tunc" até a vigência do diploma legal que 
concedeu o benefício. Exportações incentivadas. O cálculo do percentual de que trata o § 
1º do art. 290 do Decreto nº 85.450/80 é feito mediante a observância da relação 
matemática entre a receita líquida das vendas nas exportações incentivadas e o total da 
receita líquida de vendas da pessoa jurídica. Provimento parcial do apelo. Insubsistência 
da exação que desconsiderou a isenção tributária. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5á Região, à unanimidade, dar 
parcial provimento à apelação, nos termos do VOTO do Juiz Relator, na forma do relatório 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Custas, na forma da lei. 
Recife,14 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: A empresa Companhia Ceará Têxtil promoveu contra 
a União Federal ação ordinária visando à anulação de lançamento fiscal que foi julgada 
improcedente pelo MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, então o Dr. 
Fábio Bittencourt da Rosa, que não reconheceu o direito ao gozo da redução do imposto 
de renda relativo ao exercício de 1985, ano-base 1984, bem como considerou indevida a 
exclusão que fizera a autora do lucro líquido para fins de apuração do lucro real do valor 
total das exportações incentivadas, incluindo em tal valor as variações da cotação do 
dólar verificadas entre a data de embarque dos produtos exportados e a de liquidação dos 
contratos de câmbio. 
Sua Excelência, o Juiz de Primeiro Grau, entendeu que a situação se enquadrava nos 
casos de isenção relativa que demandava por parte da autora obrigações acessórias das 
condições necessárias à obtenção do benefício e o reconhecimento, por parte da Receita 
Federal, do preenchimento dos requisitos previstos em lei. 
Por outro lado, entendeu que o lançamento da receita de exportação, incentivada pelo 
valor creditado pelo banco em virtude da conversão da moeda estrangeira em nacional, 
como pretendia a autora, não se fazia possível, frente ao comando do § 1a do art. 290, do 
RIR/80. 
Inconformada com tais fundamentos é que apela a empresa autora, argumentando que 
preenchia todas a exigências legais para o gozo do benefício fiscal relativo ao imposto de 
renda, bem como que não havia qualquer determinação legal no sentido de que se 
excluísse da receita de exportação, para os fins do disposto do § 1 º do art. 290 do 
Regulamento do Imposto de Renda de 1980, as eventuais variações cambiais 
concernentes à venda de produtos industrializados para o exterior. Pugna, por isso, pela 
integral reforma da decisão, com a conseqüente procedência da ação. 
A União Federal apresentou contra-razões (fls. 74 a 78), aduzindo que inteira razão 
assistira ao douto Julgador, porquanto, de acordo com o art.16 da Lei nº 4.239/63, a 
empresa apelante não havia requerido à Receita Federal o reconhecimento do direito ao 
gozo da redução do imposto de renda. Assevera, demais disso, que as variações 
monetárias ativas deviam ser computadas apenas para determinação do lucro 
operacional e não para a determinação do lucro bruto, sendo indevida, portanto, a 
inclusão das mencionadas variações monetárias no valor das receitas líquidas de vendas 
de mercadorias. 
Os autos foram ao então Tribunal Federal de Recursos onde receberam parecer, com 
base na Portaria nº 52/90, pela manutenção do decisum. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção 
Judiciária do Ceará, à época o Dr. Fábio Bittencourt da Rosa, hoje integrando o Egrégio 
Tribunal Regional da 4ª Região, julgou improcedente a ação proposta, que visou a 
nulidade da exação fiscal constante do auto de infração lavrado pela Fiscalização 
Fazendária. 
Entendeu o douto prolator da sentença ora atacada que o autor da ação não havia 
comprovado o reconhecimento por parte da Receita Federal da alegada isenção relativa 
ao imposto de renda. 
Invocou, no seu decisum, o artigo 4º da Portaria nº 400/84 da SUDENE, que assim 
dispõe: 
"O direito à redução de que trata o artigo 1 º será reconhecido pela Delegacia da Receita 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Federal a que estiver jurisdicionado o contribuinte". 
Ocorre, contudo, que a autora, com a petição que dirigiu ao juízo a quo, comprovou 
através do Ato Declaratório nº 003/87 da Delegacia da Receita Federal em Fortaleza, (fls. 
51), que fazia jus à redução de 50% do imposto de renda e adicionais não restituíveis, 
calculados com base no lucro de exploração, até o exercício de 1989, ano-base de 1988. 
Assim, o MM. Juiz, ao prolatar a sentença sob exame, não considerou a comprovação, já 
existente nos autos, do direito à mencionada redução do imposto de renda. ` 
Desta forma, se por um lado, ao tempo da lavratura do auto de infração, não comprovou a 
autuada o preenchimento da formalidade legal, isto é, a existência do ato declaratório por 
parte da Receita Federal, esta exigência foi devidamente cumprida no decorrer da 
instrução da ação. 
Tenho, portanto, que se aplica ao caso o entendimento do então Tribunal Federal de 
Recursos, consubstanciado na Apelação em Mandado de Segurança nº 106.350-BA 
anexada, por cópia, aos autos (fls. 28), cuja ementa está assim redigida: 
"Tributário. Imposto de renda. Isenção. SUDENE. Lei nº 4.239, de 27.06.63, art. 14. 
Decreto-Lei n- 2.134, de 26.06.84, artigo 1 º. Decreto nó 64.214, de 18.03.69, art. 8º, § 
10º. 
I - O ato pelo qual a autoridade administrativa reconhece a isenção fiscal é meramente 
declaratório e, por isso, retroage, alcançando os seus efeitos os lançamentos efetivados 
desde a vigência do diploma legal concessivo do benefício. 
II - O § 1 º do art. 8ó do Decreto nº 64.214, de 1969, exorbitou o texto do art. 14 da Lei nº 
4.239, de 1963, ao restringir os efeitos da isenção à data da apresentação do 
requerimento. 
I I I - Precedentes do T. F. R. 
IV - Apelação provida. Segurança concedida." (fls. 28). 
Como se vê, se o ato pelo qual se reconhece a isenção é meramente declaratório, os 
seus efeitos alcançam os lançamentos efetivados desde a vigência do diploma legal 
concessivo do benefício. Torna-se, assim, curial que a autora estava beneficiada pela 
isenção ao tempo da lavratura do auto de infração, daí porque improcede a exação fiscal 
que deixou de considerar a alegada isenção. 
Com referência à parte do auto de infração relativa a exportações incentivadas, excluídas 
a maior do lucro líquido, tenho que razão assiste ao douto prolator da sentença sub 
examine. 
Alegou a autoridade fazendária, no mencionado auto, que "a fiscalizada considerou como 
receita incentivada (item 10/01 da Dec. de Rendimentos) o total das exportações 
creditadas em Banco, convertidas para cruzeiro na data em que os contratos foram 
liquidados, desobedecendo ao disposto no artigo 290 § 1º do RIR, aprovado pelo Decreto 
85.450/80." (fls. 11v.) 
Com efeito, dispõe o art. 290 e parágrafo 1º do Regulamento do Imposto de Renda 
(Decreto 85.450 de 4:12.80), verbis: 
"Até o exercício financeiro de 1985, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido do 
exercício, para efeito de determinar o lucro real, a parcela de lucro correspondente à 
exportação de produtos manufaturados nacionais, relacionados pelo Ministro da Fazenda, 
cuja penetração no mercado internacional convenha promover (Decreto-Lei nº 1.158/71, 
art.1 º, e Decreto-Lei nº 1.721/79, art.1 º). 
§ 1º - O valor da exclusão será determinado mediante a aplicação sobre o lucro da 
exploração, de que trata o artigo 412, de percentagem igual à relação, no mesmo período, 
entre a receita líquida de vendas nas exportações incentivadas e o total da receita líquida 
de vendas da pessoa jurídica (Decreto-Lei nº 1.158/71, art.1 º, § único, Decreto-Lei nº 
1.721 /79, art.1 º, e Decreto-Lei nº 1.730/79, art.1 º, I)". 
A autoridade fiscal demonstrou, no auto de infração, que a empresa autuada, ora 
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recorrente, não observou o percentual a que se refere o parágrafo 1º, do artigo 290 do 
Regulamento do Imposto de Renda. 
De fato, o cálculo é feito observando a relação matemática entre a receita líquida de 
vendas nas exportações incentivadas e o total da receita líquida de vendas da pessoa 
jurídica. 
Esta parte está perfeitamente esclarecida no auto de infração (fls. 12), de molde a não 
ensejar qualquer dúvida. 
Com estas considerações dou provimento, em parte, à apelação apenas para considerar 
insubsistente a exação fiscal que não considerou a isenção do imposto de renda e 
adicional (item 1 do auto de infração), 
inclusive com repercussão sobre o PIS, ficando, pois, mantidos os demais termos da 
sentença. 
É, pois, como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 9.462 - CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: ELÍSIO ARIMATÉA RIBEIRO 
Apelados: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE 

DO BRASIL-CAPEF, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, BANCO 
CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL 

Advogados: DRS. ELÍSIO ARIMATÉA RIBEIRO (APTE.) E  
JOSÉ TEIXEIRA COELHO E OUTROS (APDOS.) 

 
EMENTA 

Processual Civil. Associado de entidade de previdência privada que se insurge contra a 
aquisição pela mesma dos denominados certificados de privatização instituídos pela MP 
nº 157/90, convertida na Lei nº 8.018/90. Ilegitimidade "ad causam" do autor para 
representar a CAPEF. Defesa de direito de terceiro por quem não está legitimado para 
tanto. Processo extinto sem julgamento do mérito. Honorários advocatícios que são 
devidos. Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados este 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: Elísio Arimatéa Ribeiro, em causa própria, ingressou 
com ação cautelar preparatória contra a União Federal, o Banco Central do Brasil, a Caixa 
de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CAPEF e, finalmente, 
contra o Banco do Nordeste do Brasil S/A, alegando, em síntese, o seguinte: 
a) que tinha legitimidade ativa para a causa, porquanto funcionário aposentado do BNB, 
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estando em pleno gozo de seus direitos perante o banco e a CAPEF; 
b) que o BNB instituíra e era patrocinador da CAPEF, que era mantida com a co-
participação de seus empregados; 
c) que a União Federal havia criado o denominado Certificado de Privatização através da 
MP nº 157, convertida na Lei nº 8.018/90, que deveria ser adquirido pelas entidades 
fechadas de previdência privada, dentre as quais a CAPEG, em valor correspondente a 
vinte e cinco por cento (25%) de seus recursos: 
d) que a União não detinha poderes constitucionais para legislar em detrimento da 
propriedade privada, constituindo-se a obrigação de aquisição do mencionado certificado 
um confisco das reservas técnicas da CAPEF. 
Por isso é que pugna por liminar para que a CAPEF se abstenha de adquirir qualquer 
Certificado de Privatização até a final decisão de mérito, a ser proferida na ação de 
inconstitucionalidade que intencionava mover. 
O MM. Juiz de primeiro grau extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com base 
nos arts. 267, VI, 295, II e III, todos do CPC, ao fundamento de não possuir o requerente 
legitimidade ativa para representar a CAPEF em juízo ou fora dele. 
Irresignado com tal decisão é que agora apela o autor, ao argumento de que incorrera o 
julgado em erro ao considerar que o autor pleiteava em nome da CAPEF, porquanto, na 
verdade, esta compunha o pólo passivo da relação processual, postulando, o autor, em 
causa própria. 
Ademais, por não ter havido sequer a citação dos réus e, assim, não haver se formado a 
litis contestatio, não poderia a sentença ter determinado condenação em honorários, que 
sequer chegaram a ser pedidos. Por isso é que pede a anulação da sentença de 1º grau 
para que seja processado o feito como de direito. 
Ofereceram contra-razões a CAPEF , o BNB e o BACEN, sendo que a CAPEF 
apresentou todos os seus argumentos em consonância com a tese defendida pelo 
apelante inicial. 
A União Federal deixou decorrer in albis o prazo para contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O autor, funcionário aposentado do Banco 
do Nordeste do Brasil S/A - BNB e participante da CAPEF - Caixa de Previdência dos 
Funcionários do BNB promoveu a presente ação cautelar preparatória contra a União 
Federal, o Banco Central do Brasil, a CAPEF - Caixa de Previdência dos Funcionários do 
Banco do Nordeste do Brasil e, ainda, contra o Banco do Nordeste do Brasil S/A. 
Insurge-se, assim, contra a instituição dos denominados Certificados de Privatização, 
criados pela Medida Provisória nº 157/90, de 15.03.90, convertida na Lei nº 8.018, de 
11.04.90 e contra a regulamentação das compras dos mencionados Certificados pela 
Resolução nº 1.710, de 14.05.90. 
Pediu, na ação cautelar, a concessão de liminar para que fosse proibida a aquisição dos 
aludidos Certificados de Privatização pela CAPEF - Caixa de Previdência dos 
Funcionários do BNB, medida que deveria ser estendida aos demais réus no sentido de 
se absterem de adotar qualquer procedimento tendente à mencionada aquisição. 
O MM. Juiz entendeu que o autor não tinha legitimidade ad causam para representar a 
CAPEF, por não ser o presidente da mesma entidade. 
Assim, extinguiu o processo, com apoio nos artigos 267, VI, 295, II e III do Código de 
Processo Civil. 
Nas razões de apelação, o autor procura demonstrar que está postulando em seu próprio 
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nome, em causa própria, sendo a CAPEF ré na presente ação. 
Na verdade, embora o autor afirme que está postulando em seu próprio nome, o que 
pretende é defender os direitos da entidade da qual é associado. Defende, pois, interesse 
de terceiro para o qual não está legitimado. 
Por outro lado, a ação cautelar ora proposta, como afirma o autor, é medida preparatória 
para interposição de ação de inconstitucionalidade para a qual só estão legitimadas as 
pessoas e entidades expressamente mencionadas no art.103 da Constituição Federal. 
Razão, pois, assistiu ao douto Juiz a quo quando extinguiu o processo sem julgamento do 
mérito, consoante o disposto no artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil. 
Quanto à verba honorária, esta é devida nos casos de extinção do processo sem 
julgamento do mérito, conforme vinha entendendo o então Tribunal Federal de Recursos 
(RTFR 113/141 ). 
Com estas considerações, nego provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 9.646 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: HERBERTO RAMOS IND. E COM. S/A 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. WALTER MAIA SANTIAGO E OUTRO (APTE.) E  

WILSON ANTÔNIO DE SOUZA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Contribuições Previdenciárias. Juros de Mora. Sua incidência sobre o 
valor principal do débito devidamente atualizado, desde que a correção monetária não 
represente acréscimo. A multa automática de que trata o art.143 da CLPS é devida no 
percentual de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da dívida quando o atraso supera 
quatro (04) meses. Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
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. 
Recife,12 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de embargos à execução que opôs 
Herberto Ramos Indústria e Comércio S/A, insurgindo-se contra a cobrança de multa 
corrigida monetariamente, referente ao pagamento de contribuições previdenciárias. 
Alegou o embargante que havia excesso na execução que Ihe promovia o INSS desde 
que inexigível a cobrança de multa de natureza moratória que, no seu entender, 
configurava um bis in idem. 
O douto Juiz a quo julgou improcedentes os embargos, ao fundamento de que a correção 
monetária, os juros e a multa penal incidiam por força do art.146 da CLPS e, portanto, 
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eram devidos cumulativamente. 
Inconformado, apela o embargante alegando, dentre outras razões , que o governo 
federal se beneficiava com a inflação por ele próprio provocada, desde que impunha 
pesados ônus sobre a mora do tributo, além de que os juros de mora não deveriam incidir 
sobre o valor do principal corrigido monetariamente, conforme entendia julgado do extinto 
Tribunal Federal de Recursos. Aduz, ainda, ser excessiva e abusiva a cobrança da multa 
corrigida à base de 50% quando essa multa, em se tratando de tributo, não excedia a 
30%. Assim é que pede o apelante a reforma do decisum para que se reduza a incidência 
da multa a 30% e os juros incidam sobre o valor do principal, sem atualização. 
Contra-razões oferecidas. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O então Juiz Federal da 4ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco, Dr. Francisco Roberto Machado, ao analisar a espécie sob 
julgamento, afirmou: 
"A tese do embargante é única e pode ser sintetizada em poucas palavras: invocando 
acórdão do STF, defende que a correção monetária é inacumulável com a multa 
moratória. Nisto residiria o alegado excesso de execução." 
(fls. 31 ). 
Entendendo que a correção sempre incidirá sobre quaisquer parcelas de um débito, 
acrescentou: 
"No caso específico de contribuições previdenciárias, a correção monetária, os juros e a 
multa penal incidem ex vi legis (art.146, CLPS). São devidas cumulativamente, não 
dispondo a lei que uma parcela deva ser abrangida pelas outras, nem vejo como possa 
adotar-se tal interpretação. A Súmula 45 do TFR, editada em outubro de 1980, anos 
depois do acórdão citado na inicial, expungiu qualquer dúvida: a correção monetária 
incide sobre as multas penais, inclusive as moratórias. Os juros, outrossim, são 
calculados sobre o capital atualizado monetariamente (TFR, 2ª turma, AC 105.660-MG, 
Rel. O Min Costa Lima, in DJU 14.08.86)." 
(fls. 31 a 32). 
O posicionamento adotado na sentença sob exame encontra-se em perfeita consonância 
não só com o texto legal, mas ainda com a jurisprudência do então Tribunal Federal de 
Recursos. 
Com efeito, dispõe o artigo 143 da Consolidação das Leis da Previdência Social (Decreto 
na 83.312, de 23.01.84), verbis: 
"A falta de recolhimento, na época própria, de contribuições ou outras importâncias 
devidas à previdência social urbana sujeita o responsável aos juros de mora de 1 % (um 
por cento) ao mês e correção monetária, além de multa variável de 10% (dez por cento) a 
50% (cinqüenta por cento) do valor do débito". 
Por sua vez, o então Tribunal Federal de Recursos, no ACÓRDÃO proferido na Apelação 
Cível nº 68.803 (DJU de 03.11.83, p. 37), assim entendeu: 
"Tributário. Contribuições Previdenciárias. Juros e multa de mora. Correção monetária. 
I - Os juros moratórios devidos pela falta de recolhimento de contribuições 
previdenciárias, na época própria (Decreto nº 77.077/76, art.146), serão calculados a 
partir do vencimento e sobre o valor originário do débito apurado. 
II - A multa moratória é devida no percentual de 50% (cinqüenta por cento), tendo em 
vista que o atraso no pagamento das contribuições foi superior a quatro (4) meses 
(Decreto nº 83.081/79, art. 61, parágrafo 1º, inciso V). 
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III - A correção monetária aplica-se, na espécie, nos termos da Lei nº 4.357/64, arts. 7º e 
8º. 
IV - Apelação parcialmente provida. Remessa de ofício de que não se conhece, em face 
do valor da causa e do que dispõe a resolução nº 25/80 - TFR, itens I, II e IV." 
(Rel. Ministro Geraldo Sobral). 
Ressalte-se, afinal, que a multa foi cobrada no percentual de 50% (cinqüenta por cento), 
tendo em vista que o atraso era superior a quatro (4) meses, conforme o disposto no 
parágrafo 2º; inciso V, do Regulamento de Custeio da Previdência Social (Decreto nº 
83.081, de 24.01.79). 
Com estas considerações, nego provimento à apelação para confirmar a sentença 
recorrida. 
É, pois, como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº  9.647 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: VIANA LEAL COMÉRCIO S/A 
Apelada: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO SUNAB 
Advogados: DRS. UBIRAJARA EMANUELTAVARES DE MELO E OUTROS (APTE.) E  

RAIMUNDO GOMES DE BARROS E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Certidão de Dívida Ativa que inclui valores indevidos. Impossibilidade de 
exclusão do valor correspondente à parte do débito que está sendo cobrada ilegalmente, 
liquidez e incerteza que autorizam o provimento dos embargos. Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
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. 
Recife,12 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Viana Leal Comércio S/A opôs embargos à 
execução fiscal que Ihe promovia a SUNAB alegando que houvera desobediência ao 
disposto no parágrafo 5º do artigo 2º da Lei nº 6.830/80, quando da lavratura da Certidão 
de Dívida Ativa, que embasou a execução. É que, segundo aduziu, a Fiscalização não 
indicara, quando da autuação, qual a norma que a empresa havia infringido e inexistente, 
assim, qualquer infração, impunha-se a anulação do auto. 
O MM. Juiz a quo julgou improcedentes os embargos por entender que a autuação contra 
a embargante obedecera aos requisitos legais. Por outro lado, esta expedira notas fiscais 
sem especificar os serviços prestados, fato confessado na esfera administrativa. Ademais, 
era a embargante reincidente em tal procedimento e não fizera uso do que facultava o art. 
3º da Lei nº 6.830/80. 
Inconformado, aduz o apelante, dentre outras razões, que a Portaria que determinava 
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fossem as mercadorias vendidas discriminadas nas respectivas notas fiscais estabelecia 
que tal dependia de solicitação do consumidor e, além disso, a mencionada Portaria havia 
perdido o seu valor pelo desuso na aplicação, sendo o recorrente mera vítima de 
perseguição por parte da Fiscalização. 
Não foram oferecidas contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A empresa Viana Leal Comércio S.A., 
embargante e ora apelante, foi autuada pela Fiscalização da Superintendência Nacional 
do Abastecimento - SUNAB, pelo fato que se encontra narrado no auto de infração da 
forma seguinte: 
A firma acima qualificada fez prestação de serviços nos dias 10.07.86, 15.07.86, 21.07.86 
e 15.07.86, respectivamente, através das notas fiscais de venda a consumidor, série D-6, 
2 via, números 331.954, 331.959, 331.969 e 331.961, sem discriminar em cada uma delas 
os seus serviços prestados, sendo nas duas primeiras escrita a palavra "Despesa" e, nas 
duas últimas, a palavra `Almoço"' (fls.13). 
Desta forma, inconformada com a autuação em comento, apresentou a ora apelante 
embargos à execução alegando defeito do mencionado auto, além de não haver prova de 
qualquer infração, acrescentando que emitia milhares de notas por mês, principalmente 
na lanchonete, nunca tendo havido reclamação dos consumidores. 
O MM. Juiz sentenciante afastou as preliminares argüidas pela embargante e pelo 
Ministério Público Federal, sob os seguintes fundamentos: 
"II - A preliminar argüida pela embargante, de nulidade da Certidão da Dívida Ativa, não 
merece a mínima acolhida, posto que genérica e não fundada em provas. 0 mesmo 
destino merecem as preliminares apontadas pelo MD. Representante do Ministério 
Público Federal, vez que a Lei 6.830/80 confere legitimidade para opor embargos àquele 
que ocupa o pólo passivo na execução fiscal (art. 16, caput)." (fls. 40). 
Rejeito as preliminares acolhendo integralmente o entendimento da sentença de 1 º grau 
em particular. 
No mérito, o decisum julgou improcedentes os embargos em face da confissão da 
embargante, reforçada com a apresentação das notas pela embargada. Registra, ainda, o 
fato de reincidência por parte da embargante. 
Entendo que, embora esteja comprovada a prestação do serviço representado pelas 
notas fornecidas pela embargante, não ocorreu a alegada infração fiscal. 
Com efeito, estabelece o artigo 1 º da Portaria Super nº 27 de 29.4.86, verbis: 
"É obrigatória, quando solicitada pelo consumidor ou usuário, a emissão, em 02 (duas) 
vias, permanecendo obrigatoriamente a 2ª via no estabelecimento à disposição da 
fiscalização, de nota de venda ou de prestação de serviços seqüencialmente numerada, 
discriminando o produto ou bem objeto da transação, sua quantidade e respectivo preço, 
ou o serviço prestado e com o preço correspondente, independentemente do seu valor." 
No caso em discussão verifica-se que em duas (2) das notas de prestação de serviço 
encontra-se este mencionado, ou seja, o fornecimento de almoço, enquanto que as outras 
duas (2) notas referem-se apenas a despesas. 
Assim, o auto de infração procede, apenas, em parte, desde que duas (2) das notas estão 
.corretas. 
Acontece que a Certidão da Dívida Ativa ressente-se de liquidez e certeza, porquanto não 
se justificava a autuação com referência a duas das notas mencionadas A jurisprudência 
tem entendido que se a Certidão da Dívida incluiu valores que são indevidos, a execução 
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fica eivada de nulidade, desde que não seja possível excluir o valor correspondente à 
parte do débito que está sendo cobrada ilegalmente. 
É, assim, o que se verifica na espécie sub judice, quando foi incluída parcela indevida. 
Com estas considerações, dou provimento à apelação para acolher os embargos, com a 
condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 10% (dez 
por cento) sobre o valor do pedido. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº  9.925 - PE 

Relator: 0 SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: COTONIFÍCIO CAPIBARIBE S/A 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. URBANO VITALINO DE MELO FILHO E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Extinção do processo em virtude do não recolhimento da 
complementação das custas. Incabimento ante a não efetivação de intimação pessoal 
para tanto. Inteligência do art. 267, § 1º, do CPC. 
Precedentes. Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
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,12 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS ~ Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de apelação que interpõe o Cotonifício 
Capibaribe S/A contra sentença que extinguiu ação de repetição de indébito proposta 
contra a Fazenda Nacional ao fundamento de que a autora não havia efetuado o 
pagamento das custas processuais complementares, nos termos do que estabelecia o 
art.1º da Lei 7.400/85. 
Alega a apelante, em síntese, que o seu procurador não foi intimado para efetuar o 
preparo exigido e, dessa forma, ferido o texto constitucional que estabelece que ninguém 
está obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, deveria ser reformada a sentença. 
A Fazenda Nacional ofereceu contra-razões aduzindo que a apelante fora realmente 
intimada do despacho para efetuar o preparo complementar das custas, através do Diário 
Oficial do Estado, no dia 04.10.89 (fls. 37/39), deixando transcorrer in albis o prazo, além 
de ter abandonado o processo por mais de um ano, pelo que deveria ser mantido o 
decisum. 
Subiram os autos. 
É o relatório. 
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VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz sentenciante declarou extinto o 
presente processo, sem julgamento de mérito, por entender que com a decisão no agravo 
de instrumento proposto pela ora apelante o valor atribuído à causa foi reformado e a 
parte demandante, devidamente intimada, não efetuou o preparo complementar das 
custas processuais. 
A apelante alegou, nas suas razões de recurso, que não fora intimada, por seu 
procurador, a efetuar a complementação das custas, embora tenha, inclusive, dirigido 
petição ao juízo para que autorizasse a escrivania a expedir guia em seu nome. 
Em verdade, não consta dos autos qualquer intimação ao advogado da parte para efetuar 
a complementação das custas mencionadas. Por outro lado, não poderia o juiz extinguir o 
processo, sem julgamento do mérito, sem que abrisse à parte oportunidade para suprir a 
falta, isto na exegese do art. 267, § 1 º, do CPC. 
A propósito, veja-se a seguinte decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja 
ementa transcrevo: 
"Processual Civil. Necessidade da intimação pessoal para extinção da ação por falta de 
pagamento das custas complementares (art. 267, parágrafo 1 º, CPC)." (Juiz Cal Garcial, 
unânime, AMS 0417146-RS. Publ. no DJU de 12.09.89). 
Assim, sem que a parte tenha sido intimada pessoalmente para efetuar a 
complementação das custas, dou provimento à apelação, determinando que, baixando os 
autos à Seção Judiciária de origem, tal providência seja determinada, dando-se ao feito 
prosseguimento normal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.249 - AL 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: ANTÔNIO ALVES CASTANHEIRA 
Advogados: DRS. SOLANGE DE MELO MARROQUIM E OUTROS (APTE.) E  

VANILTON PEREIRA VIANA (APDO.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Ex-sócio da empresa executada. Impossibilidade de interposição de 
Embargos de Terceiro. Art.124 do CTNº 101 
I - O ex-sócio de empresa executada por débito de natureza tributária somente pode 
ingressar no processo para pleitear a exclusão de seus bens penhorados, através dos 
embargos do devedor, mas nunca por embargo de terceiro. Inteligência decorrente da 
exegese do art 124 do CTN 
II -Apelo provido. Embargos de terceiro que se tem por improvidos. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
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. 
Recife, 26 de maio de 1992 (data do julgamento). 
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JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de embargos de terceiros movidos pelo Sr. 
Antônio Alves Castanheira, ex-sócio da empresa Artec-Artigos Técnicos Ltda., contra o 
Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - IAPAS. 
Alegou o embargante que na execução fiscal movida pelo IAPAS contra a empresa 
mencionada foi expedida carta precatória à Seção Judiciária do Estado de Alagoas, tendo 
sido penhorado bem de sua propriedade. 
Esclareceu que estando afastado da empresa executada desde 1º de maio de 1983, 
quando efetuou a transferência das suas quotas aos sócios remanescentes, não tinha 
qualquer responsabilidade pelo débito. Assim, o bem penhorado deveria ser excluído da 
execução por constituir a apreensão uma violação ao seu direito de proprietário e 
possuidor, consoante o disposto no artigo 1.046 do Código de Processo Civil. Pediu, 
assim, que fossem julgados procedentes os embargos para liberar da constrição judicial o 
bem que foi penhorado. 
O Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - IAPAS 
contestou a ação alegando, entre outros fundamento, que a dívida compreendia o período 
entre março de 1979 e fevereiro de 1983, havendo o embargante se afastado da empresa 
somente em 23.05.83, data do arquivamento do aditivo contratual na Junta Comercial do 
Estado do Rio Grande do Norte. Invoca, pois, a responsabilidade solidária do ex-sócio 
pelo débito da empresa. 
Os embargos foram julgados procedentes por sentença da lavra do eminente Juiz José 
Delgado, ao tempo em substituição legal na Seção Judiciária de Alagoas. 
O IAPAS, inconformado com os termos da sentença, interpôs apelação pedindo a sua 
reforma. 
Parecer do eminente Procurador Geral da República apenas marcando presença nos 
autos. 
A mim distribuídos os autos, dispensei a revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O eminente Juiz José Delgado, ao tempo 
no exercício substituto da 1 ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, julgou 
procedentes os presentes embargos, assim fundamentando o seu decisum: 
"A execução fiscal contra a firma Artec Artigos Técnicos Ltda. ingressou em juízo na data 
de 16.02.84 (ver documentos de fls. 68). O embargante desligou-se da referida firma em 
data de 23.05.83, quando o respectivo aditivo contratual foi arquivado na Junta Comercial 
(fls. 06). 
Mesmo assim, em data de 25.05.87, foi citado para responder a execução que a autarquia 
embargada promove contra a empresa, sob a alegação de que era sócio da mesma. 
A fim de garantir a execução e se defender, o embargante ofereceu o bem descrito à 
penhora, pretendendo, agora, reavê-lo, por meio dos presentes embargos de terceiro. 
Estão plenamente evidenciados os seguintes fatos: 
a) - quando a execução foi interposta o embargante já havia se desligado da empresa; 
b) - a autarquia não provou que a empresa não possui bens penhoráveis, nem que foi 
dissolvida irregularmente; 
c) - não há alegação de que o embargante tenha, na gerência da sociedade, praticado ato 
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com excesso de poder ou infração à lei. 
Por tais fundamentos, os embargos merecem procedência. 
O art.1046, § 2º, do CPC, equipara o terceiro à parte que, posto figure no processo, 
defende bens que, pelo título, não podem ser atingidos pela apreensão judicial. 
Aplicando tal dispositivo, decidiu o TJPA que, através de embargos de terceiro, podem o 
sócio de sociedade por quotas de responsabilidade limitada e sua mulher excluir da 
penhora bem do casal em execução contra a sociedade (pg. 330, Alexandre de Paula, 
Cód. de Proc. Civil Anotado, Vol. IV). 
É bem verdade que, tecnicamente, os embargos deveriam ser de devedor, haja vista que 
o embargante está sendo executado em nome próprio. Ocorre, contudo, que a apreensão 
se deu em cumprimento de precatória e está plenamente demonstrado que o ato de 
constrição não tem amparo legal. 
A forma não deve, em circunstâncias como a presente, se sobrepor ao direito material. 
Em prol da tese do embargante há corrente jurisprudencial sem divergência, conforme ele 
demonstra em seus arrazoados e que é conhecida do mundo jurídico, pelo que me 
dispenso da citação." (fls. 316 a 317). 
Com todo respeito que tributo às sentenças da lavra do eminente Juiz José Delgado, 
tenho, contudo, que no presente caso não poderiam ser julgados procedentes os 
embargos interpostos. 
Ora, o próprio Juiz sentenciante reconhece que "tecnicamente, os embargos deveriam ser 
de devedor". Acontece que o próprio embargante, devidamente citado, tendo oferecido 
bem à penhora, embargou a execução. 
Penso, portanto, que somente nessa execução poderiam ser discutidos os fatos alegados, 
ou seja, a não responsabilidade do embargante pelo débito executado. 
Este o entendimento de José da Silva Pacheco, exposto em passagem dos seus 
"Comentários à Lei de Execução Fiscal", do seguinte teor: 
"A solidariedade no campo do direito civil não se presume e só decorre da lei ou da 
vontade das partes, presumindo-se, entretanto, no campo do direito tributário. A 
solidariedade pelo débito tributário ocorre sempre que esta se verifique e até a sua 
extinção. Inegável, também, que pode a solidariedade verificar-se de fato e de direito. 
Assim, ex-sócio da firma executada por não pagamento de débito tributário, tendo em 
vista a solidariedade de que fala o art. 124 do Código Tributário Nacional, pode ingressar 
nos autos com embargos do devedor, nunca com embargos de terceiro (TAPR 2 Câm. 
Cív. BJA nº 70.720 1980 .) 
Em execução fiscal intentada contra espólio de sócio de sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada, apontado como devedor solidário, para exclusão de seus bens 
arrestados, cabe-Ihe opor-se por meio de embargos do devedor, e não por meio de 
embargos de terceiro, somente admissíveis para obstar os efeitos dos atos executórios a 
quem não é parte no processo respectivo (1ó TARJ,1ª Câm., BJA, nº 71.790,1980)." (3ª 
ed., Saraiva,1988, pág.198). 
Com estes fundamentos, dou provimento à apelação para julgar improcedentes os 
embargos, invertendo-se o ônus da condenação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.504 - SE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: ALOÍSIO MONTEIRO DO SACRAMENTO E OUTROS 
Advogados: DRS. VALTENOR SANTOS E OUTROS (APTE.) E  
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ANTÕNIO DELMIRO BISPO E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Previdenciário e Constitucional. § 6º do art. 201 da Constituição Federal. 
- É auto-aplicável, por ter completo seu sentido, a regra do § 6º do art. 201 da CF. 
- A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos 
proventos do mês de dezembro de cada ano. 
- Recurso 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 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: Aloísio Monteiro do Sacramento e outros, a 
terminar por Antônio Bispo de Azevedo, propuseram ação cautelar inominada cumulada 
com ação de cobrança contra o INPS Instituto Nacional da Previdência Social, objetivando 
o recebimento da diferença, por ter sido paga a menor, da 13ª parcela remunerativa - 
"abono anual" - referente ao exercício de 1989. 
Argúem, em sua inicial, serem beneficiários do instituto-réu, uns na qualidade de 
aposentados e outros de pensionistas, recebendo seus proventos através da Fundação 
Petrobrás de Seguridade Social - PETROS, que mantém convênio com o INPS. Alegam 
terem recebido a menor o pagamento da 13ª parcela remunerativa referente ao exercício 
de 1989 e, com base no disposto no art. 54 da CLPS, pleiteiam tal diferença. 
O INSS, em sua contestação, argúi, preliminarmente, carência da ação, face à 
impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, argumenta inexistir direito ao objetivado 
pelos autores, uma vez que tal benefício necessita de regulamentação do art. 201, § 6º, 
conforme dispõe o art. 195, § 5º, da mesma Lei. Pede a citação da PETROS para integrar 
a lide, sendo tal pedido indeferido às fls. 207v. 
Na sentença, o MM. Juiz, entendendo ser incontroverso, com a aceitação, inclusive, do 
INSS, o fato dos autores terem recebido a gratificação natalina em valor inferior aos 
proventos de dezembro e entendendo não se aplicar ao caso, insuficiência de norma, 
julgou procedente a ação. 
Em suas razões de apelação, o INSS ratifica o teor da contestação pedindo pelo 
provimento do recurso e a conseqüente reforma da decisão. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Aloísio Monteiro do Sacramento e 
outros objetivam receber do INSS abono anual -13ª parcela remunerativa - referente ao 
exercício de 1989, com base nos proventos do mês de dezembro. 
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O MM. Juiz a quo, considerando que o art. 201, § 6º da CF norma auto-aplicável -, por 
não necessitar de qualquer regulamentação, julgou procedente a ação. 
Esta egrégia Turma, em diversos julgados, tem-se posicionado neste sentido. Por 
pertinente a espécie, transcrevo voto por mim proferido na AC 8782-PE, quando do 
julgamento dos embargos infringentes, acompanhado, à unanimidade, pelo egrégio 
Plenário desta Corte: 
"O Juiz Petrúcio Ferreira (Relator): O INSS objetiva, nos presentes embargos infringentes, 
que seja revisto o julgado para prevalecer o voto do Exmo. Sr. Juiz Ridalvo Costa, no 
sentido de que o art. 201, §§ 5ó e 6º da Constituição, estaria a depender de 
regulamentação. O voto condutor, da lavra do MM. Juiz Francisco Falcão, conclui pela 
auto-aplicabilidade do art. 201, §§ 5º e 6º da Constituição Federal trazendo como 
argumento lições dos Mestres José Afonso da Silva e Pontes de Miranda: "José Afonso 
da Silva, in 'Aplicabilidade das Normas Constitucionais', 2a edição, pág. 87/88, (menciona 
que: "... Na verdade, não nos parece possível estabelecer um critério único e seguro para 
distinguir as normas constitucionais de eficácia plena das demais. Mas poder-se-ão fixar 
regras gerais sobre o assunto, no que as conclusões da clássica doutrina norte-americana 
sobre ele pode oferecer ainda contribuição valiosa. Segundo essa doutrina, uma norma 
constitucional é auto-aplicável (correspondente, mutatis mutandis, às eficácia plena), 
(quando completa  no que determina, Ihe é supérfluo o auxílio supletivo da lei, para 
exprimir tudo o que intenta, e realizar tudo o que exprime)..." Completa, nesse sentido, 
será a norma que contenha todos os elementos e requisitos para a sua incidência direta. 
Todas as normas regulam certos interesses em relação a determinada matéria. Não se 
trata de regular a matéria em si, mas de definir certas situações, comportamentos ou 
interesses vinculados a determinada matéria. Quando essa regulamentação normativa é 
tal que se pode saber, com precisão, qual a conduta positiva ou negativa a seguir, 
relativamente ao interesse descrito na norma, é possível afirmar-se que esta é completa e 
juridicamente dotada de plena eficácia, embora possa não ser socialmente eficaz. Isso se 
reconhece pela própria linguagem do texto, porque a norma de eficácia plena dispõe 
peremptoriamente sobre os interesses regulados. O art. 201, §§ 5º e 6º da Constituição 
Federal, está assim redigido: `Art. 201, § 5º - Nenhum benefício que substitua o salário de 
contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário 
mínimo. § 6º a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor 
dos proventos do mês de dezembro de cada ano'. Ao cogitar dos dispositivos 
constitucionais a que se fez referência (§§ 5º e 6º do artigo 201 da CF/88), penso 
estarmos diante de normas de eficácia plena ou, na clássica definição de Pontes de 
Miranda, de regras bastantes em si. É que qualquer regulamentação que, porventura, 
venha a ser procedida, será supérflua. Neste sentido há entendimento jurisprudencial já 
afirmado: 
(AC 0337038/90-SP, TRF 3ª REGIÃO, RELATOR: JUIZ SOUZA PIRES --EMENTA: 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, COM BASE NO 
QUE DISPÕE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ART. 201, § 6º, NO QUE SE REFERE 
AO MÊS DE DEZEMBRO DE 1989. POSSIBILIDADE, POR SE TRATAR DE REGRA DE 
EFICÁCIA IMEDIATA. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DO TEXTO CONSTITUCIONAL, O 
QUAL NÃO COMPORTA RESTRIÇÕES OU ELASTÉRIOS EXEGÉTICOS. PEDIDO DE 
RECÁLCULO DOS PROVENTOS, COM BASE NA URP DE FEVEREIRO DE 1989. 
CABIMENTO, EM CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI Nº 7.730/89, C/C A 
PORTARIA Nº 4.390/89 DO MPAS. INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 7.789/89. 
RETROATIVIDADE DA ATUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO ASSEGURADA PELOS 
ARTIGOS 1 E 6 DESSE DIPLOMA LEGAL. APELAÇÃO DOS AUTORES A QUE SE DÁ 
PARCIAL PROVIMENTO, PARA SE IMPROVER O RECURSO DO RÉU. 
AC 0425269/90-PR, TRF DA 4ª REGIÃO, RELATOR:JUIZ DÓRIA FURQUIM - EMENTA: 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL - AUTO-APLICABILIDADE DOS §§ 5º E 6º DO 
ART. 201 DA CF/88 - VALOR MÍNIMO PARA APOSENTADORIA; SALÁRIO DO 
APOSENTADO. O NOVO TEXTO CONSTITUCIONAL ENCARTA OS DIREITOS 
SOCIAIS, DE MODO EXPRESSO, NO TÍTULO II, QUE TRATA DOS DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS, CONFIRMANDO, NO DIREITO POSITIVO, O 
ENSINAMENTO DOUTRINÁRIO. É, POIS, INEQUÍVOCO O COMANDO DO ART. 5º, § 
1º, DA CONSTITUIÇÃO: 'AS NORMAS DEFINIDORAS DOS DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS TÊM APLICAÇÃO IMEDIATA'. 
A egrégia Segunda Turma desta Corte de Justiça, na AC 8577/91RN, no qual fui Relator, 
posicionou-se pela auto-aplicabilidade dos dispositivos ora sub judice do qual transcrevo a 
ementa: 
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. ART. 202, II, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.1. Não havendo como entenderem-se os dispositivos que 
integram a Carta Magna vigente, sem atender aos princípios que a norteiam, conclui-se 
pela imediata aplicabilidade do art. 202, II da CF. 2. Em se tratando de benefício 
concedido sob a égide da referida Carta, não há que se falar propriamente em revisão de 
benefício e sim no direito de vê-lo implantado sob tal comando. 3. Apelação provida. Do 
julgamento da AC supracitada destaco o seguinte texto: `E que, na verdade, orientam e 
embasam a própria Constituição os princípios da igualdade, do direito à vida, da 
liberdade, da segurança, da propriedade, que são indispensáveis à afirmação da própria 
dignidade do homem para quem são dirigidas toda e qualquer letra da referida Carta, sob 
pena da mesma fugir à sua própria finalidade. Ora, insustentável e irreal falar-se em 
dignidade humana e pretender-se afirmá-la, adotando como valor de qualquer benefício 
que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado que seja 
inferior ao salário mínimo, máxime quando em relação a este se sabe que o mesmo não é 
fixado segundo ditames da Constituição, de modo a atender às necessidades vitais 
básicas do trabaIhador e de sua família, em termos de moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Já é tempo de, em 
respeito à própria Constituição, não se continuar negando à pessoa humana a dignidade 
exigida pela própria Carta, e já consagrada nos direitos humanos, sob a pálida desculpa 
da não auto-aplicação de dispositivos constitucionais...' Aliás, em cuidando da sistemática 
a ser observada na interpretação da Constituição, Celso Ribeiro Basto assim doutrina: 
`Há alguns princípios de obediência obrigatória na interpretação constitucional. O primeiro 
deles é o da unidade da Constituição... É necessário que o intérprete procure as 
recíprocas implicações de preceitos e princípios até chegar a uma vontade unitária na 
Constituição. Ele terá de evitar as contradições, antagonismos e antinomias. As 
Constituições compromissórias, sobretudo, apresentam princípios que expressam 
ideologias diferentes. Se, portanto, do ponto de vista estritamente lógico, elas podem 
encerrar verdadeiras contradições, do ponto de vista jurídico são sem dúvida passíveis de 
harmonização, desde que se utilizem as técnicas próprias de direito... Um segundo 
princípio básico de interpretação é o de que na Constituição não devem existir normas 
tidas por não jurídicas. Todas têm de produzir algum efeito. Com mais rigor ainda afirma 
Jorge Miranda, citando lição de Thoma: 'A uma norma fundamental tem de ser atribuído o 
sentido que mais eficácia Ihe dê'. (Há ainda a observar que presentemente com o advento 
da Lei 8213/91, que cuida exatamente sobre os Planos de Benefícios de Previdência 
Social e dá outras providências, a matéria já não mais há de ser posta em discussão, 
atendendo que, quer em relação ao salário de benefício, art. 29, § 2º, quer quanto à 
própria renda mensal do benefício que se substitui o salário de contribuição (art. 33), o 
valor não será inferior ao salário mínimo. Argumentar-se-ia que assim ocorrendo só a 
partir da edição desta lei é que a questão não mais se põe, vez que nos termos do art. 59 
do ADCT, como entendeu o voto divergente de lavra do eminente Juiz Ridalvo Costa, 
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estava a matéria a depender de regulamentação, quando, inclusive, não só tal não 
ocorreu pois a lei de Plano de Custeio da Previdência Social não tratou do assunto, como 
também na verdade a disposição do art. 58 do ADCT, ao estabelecer a revisão dos 
valores dos benefícios de prestação continuada, mantidos pela Previdência Social, de 
modo a restabelecer o poder aquisitivo em número de salários mínimos, há de ser 
conjugado indiscutivelmente com o estabelecido no art. 201, V, §§ 5º e 6º do mesmo 
artigo. Neste sentido me reporto à Apelação Cível 8460/PE, onde sua excelência o Juiz 
Lázaro Guimarães assim se houve: `APELAÇÃO CÍVEL Nº 8460/PE - VOTO - Funda-se o 
apelo nos seguintes dispositivos constitucionais, que entende auto-aplicáveis: Art. 201, 
parágrafo 2º 'É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-Ihes, em 
caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei). Art. 202 - 'É 
assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média 
dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e 
comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de contribuição de modo a 
preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições: ...'Tais disposições 
permanentes sofrem a interferência da regra constante do art. 58, e seu parágrafo único, 
ADCT, verbis: `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'. Trata-se de 
norma especial, de caráter prevalente, que fixa os critérios para adaptação dos sistema 
previdenciário às novas regras constitucionais, destinando-se a correção dos benefícios 
mantidos quando da promulgação da Constituição. A aposentadoria do apelante, no 
entanto, deu-se em 1 º de abril de 1989, quando já se encontrava em vigor a nova Carta.  
Será que o cálculo do benefício deve fazer-se em conformidade com a sistemática 
anterior, até a edição e vigência do plano de custeio e benefícios, ou diretamente com 
base na média dos 36 últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a 
mês? Creio que não há, para observância daquele comando constitucional, que se 
aguardar qualquer regulamento, pois ali já se acham definidos todos os elementos para 
cálculo do benefício. A implantação progressiva dos planos de custeio e benefícios, de 
que cuida o parágrafo único do art. 59, ADCT, diz respeito a matéria nova estabelecida 
em lei, mas não ao que já é devido e detalhado no bojo da Constituição, como eficácia 
plena. 
Note-se que a fórmula de cálculo prevista no art. 202, CF, não se submete aos termos da 
lei, e sim à aposentadoria. 
Por essas razões, dou provimento ao apelo para que o cálculo de aposentadoria do autor 
se faça nos termos previstos no art. 202 da Constituição Federal.' Por estas razões, 
sempre me posicionei pela desnecessidade de regulamentação do disposto no art. 202 da 
CF. A discussão sobre tal questão não há mais que prosperar, com a edição da Lei 
8.212/91- Plano de Custeio da Previdência Social -, tornando assim sem objeto os 
presentes embargos." 
Por tais razões, nego provimento ao recurso. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.557 - AL 

Relator: 0 SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
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Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGEM - DNER 
Apelado: JOÃO BEZERRA DOS SANTOS 
Advogados: DRS. ADOLFO LAGE DE OLIVEIRA E OUTROS (APTE.) E  

LUIZ CARLOS A. LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Liquidação de sentença. Arbitramento. 
1. O fato de não estar o juiz adstrito ao laudo pericial não o autoriza a valer-se de seus 
conhecimentos pessoais, de natureza técnica, para dispensar a perícia, nem o 
desautoriza a assentar a sua conclusão em tal parecer técnico, máxime quando os 
elementos de ordem técnica trazidos pelo vistor oficial se Ihe apresentarem com força 
convincente, somando-se ainda a tal fato não terem as partes indicado assistente técnico; 
independente de terem sido intimadas para tal. 
2. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 26 de novembro de 1991. 
JUIZ ARAKEN MARIZ ---- Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O DNER - Departamento Nacional de Estradas 
e Rodagem apela da sentença de liquidação por arbitramento que, louvando-se no laudo 
do vistor oficial, apesar de contestado pelo réu, ora apelante, julgou a liquidação no valor 
de Cr$ 10.260.000,00, submetendo o quantum à atualização monetária. 
Os autos propostos por João Bezerra dos Santos contra o DNER objetivam indenização 
por perdas e danos que sofreu o veículo de sua propriedade, em razão de deslocamento 
de barreiras imprudentemente deixadas pelo DNER. 
A sentença, procedente em parte, condenou o então réu a indenizar o autor por danos 
emergentes e em quantia que fixou com base no laudo judicial, a ser corrigida 
monetariamente, com acréscimo de juros de mora partir da citação e mais lucros 
cessantes a serem apurados em liquidação por arbitramento. 
O apelo do DNER (AC 2429-AL) restou improvido à unanimidade por esta Egrégia 2ª 
Turma, em voto da lavra do Exmo. Juiz José Delgado ementado nos seguintes termos: 
"EMENTA: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE (CIVIL. ACIDENTE EM ESTRADA 
FEDERAL. DNER. AÇÃO PROCEDENTE.1. Os danos causados a veículos que transitam 
em estrada federal, em decorrência de sua má conservação, devem ser indenizados pelo 
DNER. 2. Não afasta a aplicação da teoria objetiva da culpa o fato de ter havido 
deslizamento de barreiras em decorrência de fortes chuvas caídas na região. 3. Não se 
pode considerar caso fortuito os efeitos provocados por chuvas, por mais intensas que 
sejam, quando, há muito tempo, não providenciou a repartição pública a conservação da 
estrada onde o acidente ocorreu. 4. O não funcionamento do serviço público 
determinando a não eliminação de fissuras nos taludes existentes ao lado das estradas, 
resultando dessa omissão deslocamento de barreira, com provocação de acidente gera a 
obrigação de indenizar. 5. Os fenômenos naturais afastam a responsabilidade civil do 
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Estado quando este prova que tomou todos os cuidados necessários para garantir 
segurança aos administrados, tendo conservado os bens públicos ou tomado 
providências para que o dano fosse evitado. 6, Apelação improvida." 
Requerida a execução da sentença sobre os pedidos de indenização por perdas e danos, 
juros, correção monetária, lucros cessantes, custas e honorários advocatícios. 
Procedidos os cálculos pelo contador para atualização da condenação de fls. 230, e, em 
despacho de fls. 263, o MM. Juiz diz que remanesce tão-somente, para liquidação os 
lucros cessantes, vez que não determinados na sentença. 
Requerida a execução da parte ilíquida da sentença (lucros cessantes), na forma dos 
artigos 607 a 586, § 2ó do CPC, foi nomeado perito que elaborou o laudo de fls. 281 /284. 
O DNER indicou assistente técnico que, no entanto, não foi intimado para prestar 
compromisso. 
Em petição de fls. 287/288, o ora apelante discorda do valor de Cr$ 20.000,00 (ganho 
médio diário), apurado pelo vistor oficial, argumentando que, para credibilidade do referido 
laudo, necessário se faria comprovação por documento, da parte de qualquer usina, sobre 
o valor pago a um caminhão, por dia de frete, no transporte de melaço, cana, ou açúcar. 
Realizada audiência de instrução e julgamento. 
As alegações finais do autor pugnam pela homologação do laudo pericial. Já o DNER 
entende ter havido fixação exagerada do frete/dia e pugna por uma indenização em valor 
compatível com a realidade, questionando, ainda, a responsabilidade civil atribuída. 
Na sentença, o MM. Juiz, entendendo preclusa a argumentação sobre a responsabilidade 
civil argüida pelo DNER (por já ter sido objeto de apreciação recursal) e louvando-se no 
laudo do vistor oficial, julgou a liquidação por arbitramento (referente aos lucros 
cessantes) no valor de Cr$ 10.260.000,00, apurado em abril de 1982 a ser atualizada 
monetariamente, face às sucessivas desvalorizações da moeda, nos termos da Lei 
6899/81. 
Sustenta a peça recursal do DNER a reforma da sentença por entender que não ficou 
provado nos autos, pelo autor, a responsabilidade civil dos danos causados ao seu 
veículo. Comprovado, sim, que a causa do sinistro resultou de caso fortuito. Diz, ainda, 
que o laudo pericial no qual se louvou a sentença apelada não merece credibilidade, pois 
visou beneficiar unicamente o autor, exagerando ao fixar a quantia de Cr$ 120.000,00 por 
frete/dia sem, no entanto, apresentar comprovantes. Pugna pela modificação da sentença 
para que seja fixada indenização mais módica. 
Contra-razões. 
Apelo recebido em ambos os efeitos por se tratar de execução contra a Fazenda Pública, 
disciplinada pelo art. 730 do CPC e que, para expedição de precatório requisitório, 
pressupõe o trânsito em julgado da ;sentença. Inaplicável, portanto, o disposto no art. 
520, III do CPC (apelo recebido só no efeito devolutivo), quando interposto à sentença 
que "julgar liquidação  de sentença". 
É relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a espécie de apelação 
interposta à sentença que decidiu sobre liquidação por arbitramento, conforme 
determinado na própria sentença exeqüenda, restou a autarquia executada condenada a 
indenizar o exeqüente no valor de Cr$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil cruzeiros) e 
por lucros cessantes, cujo valor, conforme se registra na própria conclusão da sentença, 
ficou de ser apurado por arbitramento. 
Designado vistor judicial, as partes, em oferecendo quesitos, não se louvaram em 
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assistentes técnicos. Após audiência de instrução e julgamento, apresentados os 
memoriais pelas partes, prolatou o MM. Juiz a sentença ora recorrida e da qual destaco: 
"Limita-se a função do julgador, nesta fase do processo, a estabelecer o quantum, a título 
de lucros cessantes, devido ao autor, a ser fixado pela perícia realizada, pelos dias 
parados. Em não existindo laudos técnicos, há que se louvar, em princípio, nas 
conclusões do único laudo técnico constante dos autos, qual seja, o do vistor judicial. 
Apurou o Sr. Perito Judicial que o autor ficou parado em suas atividades profissionais e 
impossibilitado de utilizar seu caminhão, em decorrência do acidente rodoviário, durante 
285 (duzentos e oitenta e cinco) dias e nesse ponto não foi objetado pelas partes. Apurou-
se, mais, na perícia realizada com base em dados obtidos na Usina Alegria, da qual era 
fretista o autor, cuja condição de fretista da referida usina igualmente é de ser aceita, eis 
que não contestada, que o mesmo ganhava em média, dias antes do acidente, cerca de 
Cr$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros) por dia, valor esse considerado para os 
últimos dias do mês de abril de 1982, calculando o lucro cessante em 30% de seu ganho 
bruto diário, que seria de Cr$ 36.000,00 (trinta e seis mil cruzeiros), deduzidas as 
despesas com reposição de peças, combustível)e manutenção do veículo, percentual 
esse não refutado pelas partes. Justifica o Sr. Perito Judicial que o valor diário de Cr$ 
120.000,00 era devido ao fato de o autor fazer em média 2 (duas) viagens por dia entre 
Maceió e a Usina, situada em Joaquim Gomes-AL, no interior do Estado, quando 
carregando açúcar ou melaço, e que cada viagem saía por Cr$ 60.000,00 brutos. 
Considerou, outrossim, o Sr. Perito, dada a constância que vinha ocorrendo já em anos 
anteriores, a existência dos fretes diários mesmo em períodos nos quais não havia 
moagem e, nesse ponto, também não houve discordância ou impugnação. Em seu 
memorial de fls. 290/291, requer o autor a homologação do laudo pericial, ao passo que o 
DNER, às fls. 293/295, não só discorda do valor de Cr$ 120.000,00 de ganho bruto diário 
percebido pelo autor, como também questiona a responsabilidade civil atribuída à 
autarquia federal pela r. sentença e v. acórdão. Por evidente, descabe reabrir-se a 
questão da responsabilidade civil do DNER, eis que tal já ficou estabelecido nos autos, 
em definitivo, sendo questão já preclusa. Quanto à discordância do valor apurado pela 
perícia, não traz o réu nenhum elemento de referência concreto, limitando-se a dele 
discordar, tão-somente por considerá-lo `exagerado', bem como `exorbitante e fora da 
realidade do mercado de fretistas', pleiteando um valor mais `compatível'. A discordância, 
como visto, é vazia e inconsistente, e restringe-se a um único e exclusivo ponto, eis que 
concorda, implicitamente, quanto ao percentual de 30% relativo aos lucros cessantes, 
bem como ao número de dias parados e existência de fretes diários, mesmo fora do 
período de moagem. O laudo do Sr. Perito Judicial foi criterioso e detalhado, não havendo 
porque não acatá-lo, à míngua de elementos seguros que o infirmem. Mediante simples 
operação aritmética, verifica-se que Cr$ 36.000,00 X 285 dias = Cr$ 10.260.000,00 (dez 
milhões e duzentos e sessenta mil cruzeiros), válidos para abril de 1982. Ante o exposto, 
julgo por sentença a presente liquidação por arbitramento no valor de Cr$ 10.260.000,00 
(dez milhões e duzentos e sessenta mil cruzeiros), valor esse apurado em abril de 1982 e 
que deverá ser atualizado pelo Sr. Contador, em face das sucessivas desvalorizações da 
moeda, nos termos da Lei nº 6.899/81 ". 
A sentença há de ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
Por tais razões, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.721 - CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
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Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS 
Apelados: AUGUSTO MOTA BORGES FILHO E OUTROS 
Advogados: DRS. FRANCISCO EZEQUlEL DE ARAÚJO E OUTROS (APTE.) E  

HÉLDER LIMA DE LUCENA E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. DNOCS. Diferença de remuneração. DL 2438/88. Direito adquirido. 
1. Inadmissível a supressão da denominada "complementação salarial", vez que não foi 
dado ao servidor o direito a opção de que trata o DL 2438/88, art. 2º; 
2. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constante dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 03 de dezembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREÍRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Augusto Mota Borges Filho e outros, a terminar 
por Ivo Sabino da Costa Gomes (excluídos os relacionados em requerimento de fls. 154, 
por serem regidos pela CLT), todos funcionários estatutários, propuseram contra o 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS ação ordinária objetivando o 
, restabelecimento do pagamento da "complementação salarial"; equivalente a 100% do 
salário-base, assegurada pelo Decreto-Lei 2438/88 (e não absorvida pela Lei 7.923/89), 
por ter sido unilateralmente reduzida. 
Argúem em sua inicial que desde o mês de outubro de 1979 até o mês de outubro de 
1990, por força da Exposição de Motivos 323, passaram a perceber diferença de 
remuneração sob a denominação de complementação salarial , de forma habitual, na 
base de 100% do salário-base para o pessoal de nível superior e 70% para o pessoal de 
nível médio nos termos do DL 2438/88. Entretanto, de forma arbitrária, a partir de 
novembro/90 foi reduzido em 85% o  referido benefício, em flagrante afronta ao art. 6 
caput, LICC; artigos 5 , XXXVI, e 7 , VI, X, da C.F. Entendem que se referida 
complementação salarial não foi incorporada, continua integrando o patrimônio jurídico 
dos autores, como "diferenças individuais identificadas", em respeito ao direito adquirido e 
ao ato jurídico perfeito. 
Em sua contestação o DNOCS, em preliminar, argúi falta de amparo legal ao pleito. No 
mérito, diz improceder o pedido por objetivar, via judicial, aumento de vencimentos; 
atribuição que é privativa do Executivo. 
Inclusive, a chamada "diferença de remuneração", quando de sua concessão, já o foi em 
caráter emergência, de cunho provisório, sem conotação de habitualidade. E que em 
1988, por absoluta inexistência de recursos, a referida "complementação salarial" 
proveniente do "Fundo de Recursos Emergências" deixou de ser paga. Portanto, não 
houve redução de vencimentos e, muito menos, de gratificações. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático julgou procedente os pedidos, determinando a 
anulação da decisão administrativa supressora da vantagem -"complementação salarial"-, 
fundamentando seu decisum no entendimento de que "diferença de remuneração" 
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constitui direito adquirido, sendo, portanto, ilegal o art. 2º do Decreto-Lei 2438/88 que 
suprimiu tal vantagem, ao vedar aos servidores o direito de opção. Entendeu que o DL 
2438/88 só tem aplicação para servidores que ingressaram após 27/5/88, que não é o 
caso dos autores, e que a supressão da gratificação feriu o direito adquirido (arts. 153, § 
3º CF/67, 5º, XXXVI CF/88 e 6º LICC) e a irredutibilidade de vencimentos. 
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença, renovando os argumentos já expostos 
na contestação de que a Exposição de Motivos 323/79 autorizou a percepção de 
"diferença de remuneração", em caráter provisório, sem conotação de habitualidade, e 
que em razão do art. 5º do DL 2280/85, c/c art. 4º do DL 2438/88 - por absoluta 
inexistência de recursos -, a complementação salarial deixou de ser paga. Diz que a Lei 
7.923/89, em seu art. 2º, § 2], determinou a absorção das gratificações pela remuneração, 
tendo o seu art. 3º relacionado as vantagens que não seriam incorporadas à 
remuneração, interessando ao caso em discussão o inciso XXXII que excepcionou as 
diferenças individuais, nominalmente identificadas. Ressalta que, em seguida, a Lei 
7.995/90, em seu art. 9º, revogou o § 4º do art. 2º da Lei 7.923/89, resultando na não 
incorporação da complementação salarial, dado a sua característica de "diferença 
individual nominalmente identificada", isto importando dizer não ter sido incorporada aos 
novos valores de vencimentos ou salários continuando como "diferença individual 
identificada", subordinada aos percentuais de reajuste fixados por lei. 
As contra-razões enfatizam que o DNOCS reconhece o direito dos autores-apelados, 
pois, apesar de alegar absoluta inexistência de recursos financeiros, até hoje vem 
pagando a vantagem discutida, só que em bases reduzidas, pois não o faz nos 
percentuais assegurados por lei. E o que pleiteiam é a manutenção dos percentuais 
integrais, que foram unilateralmente reduzidos, embora a decisão apelada, que Ihes foi 
favorável em substância, tenha grafado "anular a decisão administrativa supressora das 
vantagens.." Na oportunidade, pedem pela manutenção da sentença ante o acerto dos 
seus fundamentos jurídicos alertando a instância superior, tão-só, para a expressão 
grafada como supressão, que deverá ser entendida como redução. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Augusto Mota Borges Filho e outros 
objetivam verem incorporada em seus vencimentos, como complementação salarial, a 
título de direito adquirido, a gratificação instituída pela Exposição de Motivos 323/79, no 
percentual originariamente previsto. 
Destaco da sentença: 
"A respeito do assunto em discussão, os eminentes Juízes Federais Agapito Machado e 
José Maria Oliveira Lucena já se reportaram, com propriedade, através das r. sentenças 
Processos nºs 89.0002278-4 e 164/88, cujos promoventes são servidores do promovido, 
sendo que em ambos processos os referidos magistrados reconheceram o direito dos 
requerentes ao recebimento da complementação salarial para outras categorias 
funcionais. Portanto, seguindo a mesma esteira de entendimento dos citados 
magistrados, entendo que a supressão da questionada gratificação violou direito 
adquirido. Com relação à competência por um dos quatro foros, cuja escolha cabe ao 
autor, não se aplica contra as autarquias federais. No caso presente, nenhum dos 
postulantes deveriam ter demandado nesta Seção Judiciária a autarquia federal 
(DNOCS), uma vez que todos os autores residem fora do Estado do Ceará, com exceção 
dos constantes da letra a e f. Todavia, como o lugar de domicílio do autor, salvo hipótese 
do § 3º do art. 109 da C.F. de 1988 (CC nº 8.224 --1ª Seção do STJ, Rel. Ministro Costa 
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Lima DJU 28.11.88), enseja competência relativa, não declinável de ofício. Logo, se o 
DNOCS não arguiu exceção declinatória de foro, fica, assim, mantida a competência 
deste Juízo para decidir o dos autores, ainda que todos sejam domiciliados fora do Estado 
do Ceará. Na realidade, a supressão da complementação salarial malferiu direito 
adquirido dos autores, uma vez que a mesma ocorreu sem o devido processo legal, 
porquanto, sequer, os autores tiveram o direito de opção a que se refere o art. 2º do 
Decreto-Lei nó 2.438/88, verbis: 
`A Complementação salarial a que se refere o artigo 1 º deste Decreto-Lei não poderá ser 
percebida cumulativamente com as gratificações a que se refere a Lei nº 7.600, de 15 de 
maio de 1987, com as alterações feitas pelo Decreto-Lei nº 2.334, de 23 de julho de 1987, 
o Decreto-Lei nº 2.338, de 18 de dezembro de 1987, ressalvado o direito de opção.' A 
propósito do direito, a Constituição Federal de 1967, sob a égide da qual surgiu o DL nº 
2438/88, dispunha em seu § 3º do art.153, verbis: `A lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. 
No mesmo sentido é o art. 6a da Lei de Introdução ao Código Civil, verbis: `A Lei em vigor 
terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa 
julgada.' Conseqüentemente, o art. 2º do DL nº 2438/88, ao dispor que a complementação 
salarial só poderá ser percebida cumulativamente com as gratificações instituídas pela Lei 
nº 7.600/87 e Decretos-Leis nºs. 2333/87 e 2388/87, implica eliminação do direito a uma 
ou outra vantagem, de acordo com a opção, sendo que tal dispositivo se aplica, tão-
somente, para os servidores que não faziam jus a referida gratificação antes de 27 de 
maio de 1988. Por conseguinte, o DL 2438/88 só tem aplicação para os casos novos, vale 
dizer, para os servidores que ingressaram após 27 de maio de 1988, o que não é o caso 
dos autores. 
Cumpre ressaltar que a Constituição Federal, em seus arts. 37, XI, XII, 150, II, 153, III e 
153, § 2 , I, garantiu aos funcionários públicos a irredutibilidade de vencimentos, privilégio, 
até então, não conferido aos mesmos. Por outro lado, admitir a supressão da 
complementação salarial, como ocorreu, seria admitir em nosso direito a retroatividade 
das leis, o que por certo acarretaria um verdadeiro tumulto nas relações jurídicas. Desta 
forma, seguindo a doutrina internacional, o direito pátrio consagrou o princípio da 
irretroatividade e, para melhor esclarecer tal princípio, avoco o escólio do saudoso 
Professor Osvaldo Aranha Bandeira de Mello, in `Princípios Gerais de Direito 
Administrativo, 1 ed., RJ, Forense, 1968, v. I á . 270, verbis: 
`Afirmado o princípio da irretroatividade das leis, não há dificuldade em resolver as 
hipóteses de situações jurídicas iniciadas e findas antes da data do início da entrada em 
vigor da nova lei. Trata-se de situações pretéritas, integralmente consumadas, a que a lei 
nova é vedado alcançar, por se acharem exauridas de modo completo. A teoria clássica, 
na época moderna, 'sobre a irretroatividade das leis, mesmo com referência aos efeitos 
pendentes de situações jurídicas, quando da entrada em vigor da nova lei, se formadas 
na vigência da anterior, é a do direito adquirido.' No mesmo sentido são os ensinamentos 
do eminente Professor e Juiz José Augusto Delgado - `O direito adquirido nas relações de 
direito privado e nas relações de direito público', in `Nomos - Revista do Curso de 
Mestrado de Direito da UFC'- Editora EUFC, 1986, págs. 61 e 71, verbis: '5.6. entre as 
características que informam o direito adquirido, tenha-se a atenção voltada para o 
princípio de que `o direito adquirido impede que se perca o que se adquiriu'. 6.1. A lei 
nova tem caráter imediato e geral, mas não pode atingir a situação jurídica definitivamente 
constituída sob a égide da lei anterior (RE 67/134). `Quando o direito existente é definido 
de tal modo pelos interesses já criados, futuramente não poderá vencer sem ter 
sustentado uma luta que tenha persistido muitas vezes por mais de um século; e mais 
ainda quando os interesses se tenham revestido do caráter de direito adquirido... Não 
basta que para o direito e a justiça floresçam em um país, que o juiz esteja sempre 
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disposto a cingir sua toga, e que a polícia esteja disposta a fazer funcionar os seus 
agentes; é mister ainda que cada um contribua por sua parte para essa grande obra, 
porque todo homem tem o dever de pisotear, quando chega a ocasião, essa víbora que 
se chama a arbitrariedade e a ilegalidade... A luta pelo direito é, pois, ao mesmo tempo 
uma luta pela lei' (Rudolf Von Ihering - 'A Luta pelo Direito', Editora Acadêmica Ciência e 
Cultura ) São Paulo,1988, págs. 20, 51 e 55, respectivamente '. 
 
III - DISPOSITIVO - Do exposto, julgo procedente os pedidos da ação para anular a 
decisão administrativa supressora das vantagens complementação salarial porque feriu-
Ihes direito adquirido (arts. 153, § 3º da CF/67 e 5º , XXXVI da CF/88), por não ter sido 
dado o direito de opção de que trata o art. 2º do DL 2438/88. Condeno o promovido no 
pagamento dos atrasados até maio de 1988 e a partir de outubro de 1989, eis que já 
efetivadas no período de junho/88 a setembro/89, tudo corrigido monetariamente, com 
juros de 1 % (um por cento) ao mês, reembolso das custas e honorários advocatícios na 
base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corrigido, também, 
monetariamente, na forma da Lei nº 6899/91." 
Transcrevo o voto proferido pelo Exmo. Sr. Juiz Araken Mariz, nos autos da AC 9700-CE, 
seguido, à unanimidade, por esta egrégia Turma: 
"O que se pretende é a incorporação de uma complementação salarial criada e suprimida 
sob a égide da Carta de 1969, a título de direito adquirido. Tal complementação não foi 
criada por lei, tendo sido concedida por mero ato administrativo do Poder Executivo. A 
Carta Política anterior não garantia aos servidores públicos a irredutibilidade de 
vencimentos. Quanto do direito adquirido, não fere este princípio a supressão, por lei, de 
vantagem criada por ato administrativo do Poder Executivo, quando mais se não 
houvesse norma legal que garantisse a incorporação. Não obstante, há matéria de fato 
alegada pelo autor e não contestada pelo demandado. É quanto ao direito de opção. De 
acordo com o art. 2º do Decreto-Lei 2438/88, deveria a administração ter aberto processo 
de opção entre a complementação e as gratificações ali ditas como inacumuláveis; 
enquanto este direito não for dado devem os servidores perceber a vantagem, tornando-
se inaplicáveis os termos do Decreto-Lei. Ante o exposto, dou provimento à apelação para 
garantir aos apelantes o direito à percepção da denominada complementação salarial. É o 
meu voto." 
Por tais razões, mantenho a sentença, negando provimento ao recurso. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.201 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: IVONETE FREIRE MANZI 
Advogados: DRS. ELIZABETH APARECIDA M. SATO E OUTROS (APTE.) E  

GERALDO MAGELA CARDOSO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Locação. Despejo. Locação regida pela Lei nº 6.649I79. Destinação não residencial. 
Persistência da denúncia vazia. 
I - Em se tratando de locação não residencial regida pela Lei nº 6.649/79, notificado o 
locatário para desocupar o imóvel sem que este tenha tomado qualquer providência 
nesse sentido, é de ser mantida a sentença que, observando tais condições, decretou o 
despejo. 
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II - Devem ser reduzidos ao percentual de 20% sobre o valor da causa os honorários 
advocatícios que foram fixados em quantia superior a tal percentual, sem que tenha 
havido condenação em dinheiro. lnteligência do art. 20, § 3º, CPC. 
III - Apelo parcialmente provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
parcial provimento à apelação, nos termos do VOTO do Juiz Relator, na forma do relatório 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife,12 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de apelação que interpõe o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS contra a sentença de 1 º Grau que decretou o despejo 
da autarquia previdenciária em relação a imóvel por ela ocupado, nos termos das 
disposições da Lei nº 6.649/79, com base, inclusive, em precedente deste Tribunal. 
O Instituto apelante pugna pela reforma da sentença invocando as disposições da Lei nº 
6.239/75 e pedindo, por outro lado, a redução da condenação em honorários que, no seu 
entender, recaíra em valor fixo superior a 20% sobre o valor da causa. 
Contra-razões às fls. 45 a 47 dos autos, onde esclarece a autora apelada que a locação 
se regera pela Lei nº 6.649!79, não sendo assim de ser observada a Lei nº 6.239/75, 
inaplicável à hipótese, e pela manutenção da condenação sem a observância do valor da 
causa, como de costume na Justiça Federal. 
Subiram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, a sentença recorrida 
fundamentou-se no fato de não tratar a espécie de locação residencial, bem como de 
fundar-se a locação nas disposições da Lei nº 6.649/79. 
Na verdade, não procede a alegação do Instituto apelante de que se deve aplicar ao caso 
o disposto na Lei nº 6.239/74, vez que é o próprio contrato de locação que prevê, em suas 
cláusulas primeira e décima-primeira, que a locação é dada e regida pela Lei nº 6.649/79. 
Na contestação que apresentou às fls. 30/31 dos autos, a apelante confessa que o último 
contrato firmado dispunha que a locação seria regida pela mencionada Lei nº 6.649/79 e 
legislação complementar. 
Em se tratando de locação não residencial, na vigência da Lei nº 6.649/79, persistiu a 
validade da denúncia vazia. Colhe-se dos autos que a autarquia previdenciária, notificada 
a desocupar o imóvel, deixou transcorrer prazo superior a trinta dias sem qualquer 
providência. 
Esta Turma julgadora, em julgamento anterior, apreciando questão semelhante à 
presente, assim decidiu: 
"AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. RETOMADA. 
POSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL COMO LOCATÁRIA. IMÓVEL NÃO 
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RESIDENCIAL. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. 
- Certa a sentença que julga procedente o pedido para desocupação. de imóvel ocupado 
por empresa pública federal, de natureza não residencial, sem que exija motivação 
comprovada. 
- Interpretação da Lei 6.649, de 1979, que não conflita com as demais posições 
jurisprudenciais. 
- Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos." 
(AC Nº 89.05.08510-5, Rel. Juiz José Delgado, DJ de 12.10.89). 
Deve, pois, ser confirmada a sentença nesse sentido. No que diz respeito à condenação 
na verba honorária, que foi fixada em Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), creio deva 
ser observado o que dispõe o art. 20 do CPC em seu parágrafo 3º, e, assim, desde que 
aquela importância extrapola o percentual máximo permitido, reduzo a condenação a 20% 
sobre o valor da causa, já que não houve condenação em dinheiro. 
Em conclusão, dou provimento parcial ao apelo apenas para reduzir os honorários do 
advogado. 
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 1986. 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, 25 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício 
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 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. 
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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 voto: 
"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. A tese principal é a do direito 
adquirido ao não reajuste do foro, em absoluto, mas são também impugnados os critérios 
de 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 determinada pela Lei 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 CI. Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, daí porque consultei os respectivos acórdãos. 
O Pretório Excelso, em todos os precedentes indicados, fixou 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. Inconstitucionalidade dos arts.13 do Decreto-Lei 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 84.586RJ, a questão versava 
sobre legislação estadual 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 
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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 à 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 0,6% do valor real do terreno; o laudêmio é de 5% 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 à legislação especial que o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, art. 49, parágrafo 1 º, 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 de 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 9.760/46, que praticamente reproduz a do DL 
2.490/40, 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, 
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 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? Assim não 
entendo, muito pelo contrário. 
A perda do poder aquisitivo da moeda, em níveis astronômicos, estava conduzindo, isto 
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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 0,6% 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 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 ä 
relação de seis décimos percentuais do valor do domínio pleno, em padrão monetário 
extinto. 
Assim, tenho como válida a atualização, a partir do pagamento do foro de 1986... 
Em resumo, a atualização prevista na Lei 7.450 não ofende a cláusula contratual que 
estabelece o foro calculado em 1978 à base de 0,6% do valor do domínio pleno, porque 
significa, tão-somente, ajustar o preço à nova expressão 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 razoes, 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 11.495 - CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: ANTÔNIO GURGEL CÁVALCANTE 
Advogados: DRS. SÉRGIO GURGEL CARLOS DA SILVA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Sentença. Julgamento acerca de matéria estranha à "litis contestatio." 
Sentença "extra petita". Nulidade. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à remessa para anular a sentença, julgando prejudicada a apelação, nos 
termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 27 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Antônio Gomes Cavalcante promoveu, perante a 2ª 
Vara - CE, ação contra a União Federal, visando à declaração de inexistência de relação 
jurídico-tributária que o obrigue ao recolhimento do empréstimo compulsório sobre 
aquisição de veículos de que trata o Decreto-Lei nº 2.288/86, a seu pensar 
inconstitucional, e à anulação de possível inscrição de dívida ativa. 
O MM. Juiz Federal julgou o pedido como se a parte houvesse pleiteado repetição de 
indébito, pelo que condenou a União a restituir ao autor a importância presumidamente 
recolhida, com juros, correção monetária, custas e honorários fixados em 10% (dez por 
cento). 
Inconformada, recorreu a Fazenda Nacional, sustentando, em síntese, a 
constitucionalidade do referido encargo. 
Não houve resposta à apelação. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O autor ajuizou ação ordinária contra a 
União Federal, visando à declaração de relação jurídico tributária que o compelisse ao 
recolhimento do empréstimo compulsório sobre aquisição de veículos, de que trata o 
Decreto-Lei nº 2.288/86, e à anulação de possível inscrição da exação como dívida ativa. 
Certamente, em virtude do grande número de processos desta natureza, o MM. Juiz 
Federal da 2ª Vara do Ceará lançou nos autos sentença como se a parte houvesse 
pleiteado repetição de indébito. 
A questão também passou desapercebida pela Fazenda Nacional nas diversas 
oportunidades em que se manifestou nos autos. 
O equívoco, mesmo explicável em face do grande número de ações repetidamente 
ajuizadas sobre a matéria, nulifica a sentença. 
Em momento algum o autor afirmou ou comprovou ter recolhido qualquer quantia a título 
de empréstimo compulsório. Não pode a União Federal ser compelida a devolver o que 
não recebeu. 
O pedido inicial foi formulado nos seguintes termos: 
"(...) 
II - julgar por sentença declaratória a inconstitucionalidade do empréstimo compulsório 
que vem sendo exigido do autor; o fazendo de forma antecipada; 
III - determinar, após o trânsito em julgado da decisão, que a acionada cancele possível 
lançamento ou se abstenha de fazê-lo, a título de Dívida Ativa constituída sob o pálio de 
débito ou não pagamento de empréstimo compulsório;" (fls. 04) 
Além da mera declaração, foi requerida a anulação de lançamento. 
Não, porém, repetição de indébito. 
Decidindo acerca de tema estranho à litis contestatio é o julgamento extra petita. 
Ensina Humberto Theodoro Júnior que: 
"A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi 
proposta através do pedido. 
E há julgamento fora do pedido, tanto quanto o juiz defere uma prestação diferente da que 
Ihe foi postulada, como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento 
jurídico não invocado na propositura da ação. 
Quer isto dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, nem tampouco a causa 
petendi". (in "Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 6ª edição, pág. 557). 
Isto posto, dou provimento à remessa para anular a sentença, julgando prejudicada a 
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apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.547 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: EMPRESA SÃO PAULO LTDA. 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. RENATO SANTOS PINHEIRO E OUTROS (APTE.) E  

MARIA DO CARMO RIBEIRO BARRETO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Adquirente. Responsabilidade. Sucessão. Art.133, II - CTN. 
1- Não ocorrendo aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, 
industrial ou profissional, não há que se falar em sucessão tributária, mesmo subsidiária. 
2 - Recurso 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 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, 24 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Empresa São Paulo Ltda. opôs embargos à 
execução fiscal 7353-9 que Ihe move o Instituto de Administração Financeira da 
Previdência e Assistência Social - IAPAS objetivando sua exclusão do referido 
procedimento, face à sua ilegitimidade passiva. 
Argúi, em sua inicial, que, em 20.05.83, teve início execução fiscal contra o espólio de 
Arnaldo Alves de Lima, por dívida de FGTS, prosseguindo contra a firma Veras & Cia, 
sucessora do espólio. Ocorre que, no ano de 1984, a ora embargante, que não é 
sucessora, em hipótese alguma, seja do espólio, seja da firma Veras & Cia, tão-só locou 
garagem de propriedade da executada e, em tal endereço, foi equivocadamente citada 
como sucessora. 
Faz esclarecimento de que, em anos atrás, adquirira ônibus usados da firma executada - 
que, inclusive, operaram em linha diversa da explorada pela referida firma -, sendo 
posteriormente alienados a terceiros, entendendo assim que tal situação não configura 
sucessão. 
Na impugnação apresentada, o INSS, em preliminar, argúi da rejeição dos embargos, 
face à sua intempestividade (nos termos do art.16, I II, da Lei 6830/80, o prazo é de 30 
dias - a intimação se deu em 09.05.90 e os embargos foram apresentados em 15.06.90). 
No mérito, diz improcederem as infundadas argumentações da embargante que, inclusive,   
fez juntar documentação que não Ihe diz respeito e que nada prova em seu benefício. E 
que a interposição dos embargos à execução prova, sim, que a embargante sucedeu a 
executada, pois, se assim não fosse, a via própria seria os embargos de terceiro. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Na sentença, o MM. Juiz monocrático superou a preliminar de intempestividade (ocorreu 
na fluição do prazo, período de Inspeção que interrompeu a contagem). No mérito, julgou 
improcedente os embargos, ao entendimento de que o próprio ajuizamento de embargos 
à execução, ao invés de embargos de terceiro, e os argumentos e documentos 
apresentados conduzem à certeza de ser a embargante parte originária na execução, nos 
termos, inclusive, do art.133 do Código Tributário Nacional. 
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença, reportando-se aos termos da inicial e 
alegando a fragilidade da argumentação do decisum. Diz que os documentos que acostou 
comprovam que nunca foi sucessora da firma executada - Veras & Cia., que está em 
plena atividade - ou do espólio de Arnaldo Alves de Lima. Daí não prosperar a referência 
ao art.133 do CTN que diz respeito à aquisição de fundo de comércio, vez que tal 
situação não configura o seu caso. Diz, ainda, que citada como executada para pagar o 
débito, tendo bem seu penhorado, figura na relação como parte e não como terceiro. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Empresa São Paulo Ltda., citada 
como sucessora da empresa Veras & Cia., que sucedeu, por sua vez, o espólio de 
Amalao Alves Lins, opôs embargos à execução fiscal proposta pelo IAPAS para cobrança 
de dívida do FGTS. 
Argumenta a embargante que não é sucessora da empresa executada Veras & Cia. 
Na inicial, informa a embargante que, na verdade, adquiriu da firma Veras & Cia., há 
alguns anos, ônibus usados, não chegando, aqueles ônibus, a serem usados por ela, 
embargante, nas linhas em que a mesma explora o transporte coletivo, pois restaram os 
mesmos alienados a terceiro. 
Afirma, ainda, não ser sucessora da firma Veras & Cia., posto que aquela empresa ainda 
se encontra em plena atividade, com sede social própria e dirigentes em pleno exercício 
de suas atividades de gestão, fazendo prova de tal assertiva com o contrato social 
daquela firma e seus respectivos adendos, fls. 7 a 13. 
Impugnando os presentes embargos, o INSS, reportando-se ao disposto no art.133 do 
CTN, onde se estabelece que "a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir 
de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial 
ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social 
ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou 
estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato". 
Pede pela improcedência dos embargos por entender ser a hipótese de sucessão de 
obrigação tributária. 
Na sentença recorrida, o MM. Juiz do primeiro grau textualmente afirma: 
"No mérito, o pleito da embargante não merece prosperar, porém, dado que o conjunto 
dos seus argumentos, longe de firmarem a convicção excludente pretendida, reforça, pelo 
princípio dispositivo, a certeza de que, de fato, tem a haver com a parte originariamente 
demandada na execução fiscal em apenso, fazendo jus à disciplina do art.133, do Cód. 
Tributário Nacional. Por outro lado, quem mora e vive nesta Capital pernambucana desde 
pequeno sabe que se tornou notório que as empresas Veras e São Paulo formavam um 
empreendimento só, a certa altura, à luz dos símbolos e das práticas então 
desenvolvidas." 
Em relação ao art.133 do CTN, deve ser o mesmo entendido em todo o seu dispositivo, 
caput e respectivos incisos. É que, em tais incisos, estão, precisamente, delineados os 
limites da sucessão na obrigação tributária da parte do adquirente. Pois, enquanto o 
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inciso I de tal artigo estabelece responsabilidade integral da parte do adquirente quando o 
alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, pelo inciso II, tal 
responsabilidade só surgirá para o alienante, pois cuida a hipótese de responsabilidade 
subsidiária, que virá como o próprio nome diz em termos de "reforço" ou "acessório" 
("Novo Dicionário da Língua Portuguesa", 2á Edição - Aurélio Buarque de Holanda), se o 
alienante não prosseguir ou não retomar as atividades anteriores. 
Nesse sentido, atente-se às lições de Aliomar Baleeiro: 
"A responsabilidade será integral do adquirente, estatui o CTN, se o alienante cessar a 
atividade que exercia no comércio, indústria ou atividade profissional da empresa, 
estabelecimento ou fundo de comércio. "Integralmente" é o oposto a "parcialmente". 
Parece que o vocábulo não está adequado ao fim do art.133. Induz à idéia de que o 
adquirente da empresa, estabelecimento ou fundo, no caso do inciso I - cessação do 
negócio pelo alienante - pagará todos os débitos fiscais acaso existentes e que o fará em 
parte se subsistir a atividade de quem fez a alienação. 
Mas, no inciso II, está dito que se o alienante prosseguir na exploração ou iniciar, dentro 
de 6 meses após a alienação, outra nova, no mesmo ou diverso ramo de negócio, o 
adquirente só é responsável "subsidiariamente" pelos débitos existentes no momento da 
transferência. Houve, parece, impropriedade técnica na redação do dispositivo, mas seu 
alcance é esse: - o Fisco exigirá diretamente os débitos anteriores à alienação ao 
adquirente se o alienante retirar-se do negócio ou atividade e não iniciar outra nos 6 
meses seguintes; mas os exigirá diretamente do próprio alienante em caso contrário, 
reservando-se a cobrá-los do adquirente se aquele for insolvente, desaparecer, ou tornar 
impraticável a cobrança. À primeira vista, esse art.133, I, leva a crer que o legislador 
libera o alienante, que se retira de atividade, mesmo que tenha bens suficientes para 
pagar seu débito, deixando ao adquirente a ação regressiva pelo que vier a pagar por ele. 
Mas cremos que não é esse o propósito do CTN. Se o adquirente vier a perder por uma 
causa física ou econômica o acervo que Ihe transferiu o alienante, este poderá ser 
chamado administrativa ou judicialmente a satisfazer quanto devia ao Erário, ainda que 
nenhuma atividade esteja exercendo. Não poderia estar na cogitação do legislador 
desonerar o homem de negócios que destes se retirasse para viver de rendas ou mesmo 
de consumir seu patrimônio. Outro reparo: - como está redigido, o art.133 só 
responsabiliza o adquirente se "continuar a respectiva exploração...". E se o adquirente 
liquidar o fundo ou o estabelecimento? Se a não explorar, mas utilizá-lo sem exploração 
comercial? A responsabilidade Ihe deve ser transferida pelas dívidas do alienante 
insolvável." 
No caso, no entanto, não vejo, inclusive, como se aplicar o dispositivo do art. 133, mesmo 
em seu inciso II, atendendo que a aquisição, da parte do embargante, de alguns ônibus 
da frota da Empresa Veras & Cia não se constitui em aquisição de fundo de comércio, tão 
pouco de estabelecimento comercial. 
Por tais razões, dou provimento à apelação para, modificando a sentença recorrida, julgar 
procedentes os embargos à execução opostos pela Empresa São Paulo, invertendo-se, 
assim, o ônus da sucumbência. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.731- PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: VANESSA SILVEIRA FIALHO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. EDÍSlO PESSOA DE VASCONCELOS (APTE.) E  
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MARIA DO CARMO RIBEIRO BARRETO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Fraude à execução. Alienação do bem após o ajuizamento da Execução 
Fiscal. 
01. Por ser o entendimento que melhor satisfaz as exigências de uma prestação 
jurisdicional célere e justa, configura-se fraude à execução a alienação de bem realizada 
após o ajuizamento da ação executiva, mesmo que não tenha ocorrido a citação. 
Inteligência do art. 593, II, do CPC. 
02. Apelo improvido. 
 
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 voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 30 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Vanessa Silveira Fialho opôs embargos de terceiro 
contra o IAPAS (hoje INSS), alegando ser proprietária da linha telefônica nº 341.09.81, 
penhorada nos autos da execução fiscal promovida pela autarquia contra Agrofisa 
Comércio e Representações Ltda. 
O INSS impugnou os embargos, alegando que Milton Cavalcante Fialho era o sócio 
majoritário e principal responsável pela empresa Agrofisa Comércio e Representações 
Ltda., ao tempo da constituição do débito da empresa para com a previdência. 
Reconhecendo tal débito, o executado requerera seu parcelamento, em 24.09.81 (fls. 42), 
e, pouco depois, havia transferido as quotas relativas ao capital social da empresa, 
frustrando o pagamento do débito. Além disso, mudara o endereço da empresa, 
dificultando sua localização. 
Confirma que a transferência da linha telefônica para sua filha, Vanessa Silveira Fialho, 
revela a intenção de fraudar a execução (fls. 40/41 ). 
O MM. Juiz monocrático julgou improcedente os embargos, entendendo estar clara a 
ocorrência do fato típico previsto no art.179 do Código Penal - fraudar execução, 
alienando, desviando, distribuindo ou danificando bens." (fls. 45/50). 
Assim veio vazada a sentença na parte final: 
"Quanto à alegada propriedade do bem penhorado por parte da embargante, mais do que 
provado está que decorreu de ato ilícito, vez que posterior, inclusive, ao ajuizamento da 
execução fiscal. Trata-se, como já afirmado anteriormente, de insofismável tentativa de 
fraude à execução. Tal procedimento, mais do que não merecer amparo jurídico, deve ser 
objeto da mais firme repulsa:" 
Contra tal decisão apela a embargante, aduzindo que a sentença não fizera justiça, uma 
vez que a linha telefônica fora presenteada à embargante por seu avô paterno, quando o 
mesmo tinha dez anos. Segundo afirma, seu avô precisara de um empréstimo e ajustara 
como pagamento a linha telefônica, que apenas foi transferida muitos anos depois. 
Alega, ainda, que antes da citação para a ação inexiste fraude à execução, e que o meio 
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processual próprio para se obter a anulação de negócio jurídico viciado de fraude contra 
credores é a ação pauliana, que já está prescrita. 
Contra-razões apresentadas pela manutenção da sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O MM. Juiz a quo muito apropriadamente 
analisou os fatos, fazendo uma recapitulação cronológica dos mesmos, que bem elucida a 
demanda ora em exame, conforme se observa da sentença às fls.147, a saber: 
"1) De acordo com a Certidão de Dívida Ativa de fls. 03, nos autos da execução fiscal, a 
dívida exeqüenda refere-se a `infração das letras a e b do inciso I, do art 142, c/c os 
arts.178, § 3º, e art.160 da CLPS, expedida pelo Decreto nº 77.077, de 24.01.76 - por não 
haver arrecadado e recolhido, nas épocas próprias, contribuições devidas ao FPAS 'e às 
demais entidades e fundos', relativa ao período de 07/77 a 01/79. 
2) Conforme confissão do executado Milton Cavalcanti FiaIho (vide fls. 44 da execução 
fiscal), ele próprio e sua esposa, Dra. Ilka Silveira Fialho, eram, até 09 de novembro de 
1981, os únicos sócios da executada Agrofisa Comércio e 
Representações Ltda. (vide também a sexta alteração contratual, às fls. 46/47): 
3) Tal confissão é reforçada pelo Pedido de Parcelamento de fls..42, firmado por Milton 
Cavalcanti Fialho, na qualidade de 'representante legal do contribuinte'. 
4) Em 16 de maio de 1985 ocorre o ajuizamento da execução fiscal embargada, face ao 
não cumprimento dos termos do acordo de parcelamento. 
5) Em 10 de junho de 1985, Milton Cavalcanti Fialho, generosamente, doa à sua filha-
embargante, Vanessa Silveira Fialho, o direito de uso e posse sobre a linha telefônica nº 
341.0981." 
O documento de fls. 36 comprova, de modo inquestionável, que o Sr. Milton Cavalcanti 
Fialho, sócio majoritário da empresa executada, transferiu para a sua filha, ora apelante, a 
linha telefônica nº 341.0981 em 10 de junho de 1985, ou seja, quase um mês após o 
ajuizamento da execução fiscal, que se deu em 16 de maio de 1985. Desse modo, está 
evidente a fraude à execução. 
Diz a apelante que não se pode cogitar de fraude à execução porque a alienação do bem 
se deu antes da citação do executivo fiscal. 
Entende, por conseqüência, que em se admitindo a fraude contra credores, a anulação do 
negócio jurídico não caberia no âmbito dos embargos de terceiro, mas apenas em sede 
de ação pauliana contra credores. 
Discordo da tese de que não existe fraude de execução, e sim fraude contra credores, 
quando a alienação do bem do devedor é realizada após o ajuizamento da execução 
fiscal e antes da citação do executado. 
Tenho o posicionamento de que em tal situação ocorre a fraude à execução, por ser o 
que melhor satisfaz as exigências de uma prestação jurisdicional célere e justa. Não seria 
de bom senso jurídico obstar execução fiscal de débito cujo pagamento o devedor protela 
há longo tempo e, sabedor da iminência do executivo fiscal, aliena o bem, quando já 
ajuizada aquela medida judicial. Se prevalecer a tese da apelante, que é terceiro de má-
fé, beneficiar-se-á aquele que afronta e transgride o ordenamento jurídico, enquanto o 
titular do direito seria a parte prejudicada, pois a anulação do negócio jurídico teria de ser 
pleiteada pela ação pauliana, o que demoraria muito tempo, procrastinando a tutela 
jurisdicional, tornando-a morosa e, por conseguinte, prejudicial ao credor titular do direito. 
Desse modo, estando provada a fraude de execução, uma vez que o bem do devedor foi 
alienado após o ajuizamento do executivo fiscal, deve a sentença ser confirmada em 
todos os seus termos. 
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Por tais considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.914 - CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Apelados: GUILHERME XIMENES GUIMARÃES E CÔNJUGE 
Advogados: DRS. GUILHERME FRANCISCO FELIPE ROCHA E OUTROS (APTE.) E  

ISAC SOMBRA RODRIGUES E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Laudo pericial. Acolhimento. Livre convicção do Juiz. 
- Para o Juiz firmar sua livre convicção, embora não estando adstrito ao laudo pericial, 
poderá acolhê-lo, especialmente quando se tratar de questões técnicas, impossíveis de 
serem decididas apenas com conhecimentos pessoais. 
Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 11914 - CE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, rejeitar 
a preliminar e, por 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: O Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA promoveu ação desapropriatória contra Guilherme Ximenes Guimarães e 
cônjuge, identificados nos autos, com base no Decreto nº 94.758/87 que declarou de 
interesse social, para fins de desapropriação, o imóvel rural denominado "Poço de Areia - 
Tucuns", situado nos municípios de Tianguá e Ubajara, Estado do Ceará, para 
implantação de reforma agrária. 
Convertido o depósito em pagamento do preço do imóvel, objeto de desapropriação, foi o 
expropriante imitido na posse do mesmo, por ordem do douto Juiz a quo. 
Contestação dos expropriados, às fls. 92/96. 
Laudo de Vistoria e Avaliação Administrativa do INCRA, às fls. 107/121. 
Laudo Pericial, fls.142/167: 
Intimadas para falarem sobre o laudo, as partes não se manifestaram. 
Sentenciando, ao final, o MM. Juiz a quo fixou como justa a indenização no valor de Cr$ 
24.550.074,50 (vinte e quatro milhões, quinhentos e cinqüenta mil, setenta e quatro 
cruzeiros e cinqüenta centavos), a preços de maio de 1990, sendo Cr$ 23.527.764,00 
(vinte e três milhões, quinhentos e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e quatro 
cruzeiros) correspondentes à terra nua e Cr$ 1.022.310,50 (hum milhão, vinte e dois mil, 
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trezentos e dez cruzeiros e cinqüenta centavos) relativos às benfeitorias, tudo isto 
acrescido de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, correção monetária 
(após um ano do laudo), juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano. 
Irresignado, o INCRA ofereceu recurso apelatório, às fls. 235/239, insurgindo-se contra o 
valor da indenização. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força 
de distribuição. ' 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A apelação que ora é apreciada 
insurge-se contra o valor da indenização fixado no laudo e acolhido pelo Juiz, quando da 
sentença. 
É de observar-se que, intimadas as partes para falarem acerca do laudo pericial, ambas 
deixaram o prazo transcorrer in albis, sem qualquer manifestação, ensejando, desta 
forma, a preclusão da matéria. 
Havendo preclusão da matéria, em conseqüência da falta de impugnação em tempo 
oportuno, não conheço da apelação. 
É como voto em preliminar. 
 
VOTO - MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISO FALCÃO (Relator): A sentença apelada não merece 
qualquer reparo, uma vez que o apelante não traz elementos suficientemente capazes de 
desclassificar o laudo pericial contra o qual se insurge, por entender injusta a indenização 
nele fixada e acolhida pelo Juiz na sentença. 
Na apelação de fls., o apelante limita-se a indignar-se contra a indenização fixada em 
sentença, de forma abstrata, a partir de críticas à atuação do Judiciário em casos de 
desapropriação, nos quais, segundo alega, decide sempre favorecendo o expropriado, 
assumindo "o papel de defensor intransigente do individualismo econômico", citando o 
jurista Carlos Medeiros. Na verdade, não aponta falhas ou explicita erros técnicos que 
possam comprometer o laudo, considerando somente como justo o preço ofertado 
quando da propositura da ação. 
Em sendo assim, reporto-me à sentença de fls., na qual o douto Magistrado a quo justifica 
o acatamento do laudo pericial: 
"6. Não é difícil concluir-se acerca da metodologia empregada pelo Vistor, para avaliar a 
"terra nua", a "cobertura vegetal" e as "benfeitorias" encontradas na área expropriada. 
7. A terra nua e benfeitorias foram avaliadas mediante o emprego do "método 
comparativo de mercado" - o Vistor , tendo em vista a grande variação dos preços por 
hectare de terra, tomou por base a resultante da média aritmética dos valores apurados, 
fixando em Cr$ 9.451,71 o valor do hectare. 
8. A adoção de "... todos os critérios técnicos ao alcance da Engenharia de Avaliações..." 
garante que, em relação aos demais itens avaliados, as cautelas pertinentes foram 
fidedignamente seguidas, de tal maneira a desembocar-se ".. no valor mais justo para a 
desapropriação da Fazenda Poço D'areia - Tucuns". 
9. Não vislumbro razões para rejeitar as conclusões do laudo pericial, notadamente 
quando as partes a ele não endereçaram qualquer crítica, e há mostra de haverem sido 
observadas as normas técnicas que regulam a realização de perícias como as de que se 
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cuida." 
É importante salientar que o Magistrado não está adstrito ao laudo pericial, segundo o art. 
436 do CPC, o que não significa dizer que ele não possa firmar sua convicção neste, pois, 
afinal de contas, é livre a sua convicção. O que não se admite é, segundo assinala 
Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, pág. 
229, o magistrado decidir questões técnicas a partir de uma convicção pessoal; trecho 
que transcrevo abaixo: 
"Não pode o magistrado valer-se de conhecimentos pessoais, de natureza técnica, para 
dispensar a perícia." (RT - 606/199). 
Diante do exposto, nego provimento à apelação para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.009 - CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL·DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: LUCIANO FERREIRA NUNES E CÔNJUGE 
Advogados: DRS. EROTILDES DE BRITO LACERDA E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ EMÍDIO CARNEIRO NETO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Execução de sentença. Atualização de cálculos do contador. 
Homologação. Decisão interlocutória. Recurso. 
- A decisão que atualiza cálculos do contador no curso da execução possui a natureza de 
decisão interlocutória, cabendo agravo de instrumento da mesma. 
- Interposta apelação, pode ser conhecida como agravo, desde que ajuizada no prazo 
deste último. 
- Aplicação do princípio de fungibilidade recursal. 
- Recurso intempestivo de que não se conhece. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 12009-CE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, não 
conhecer do recurso, nos termos do relatório e  notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
apela de sentença homologatória de cálculos, prolatada nos autos de ação ordinária de 
revisão de benefício, proposta por LUCIANO FERREIRA NUNES e sua esposa. 
Em suas razões, sustenta o apelante que já havia depositado, em 11.03.91, a quantia 
correspondente ao valor da condenação, não sendo culpado por qualquer demora que 
viesse a prejudicar os apelados. Assim, entende descabida a realização de uma nova 
conta para apurar a defasagem ocorrida entre a data da conta anterior e a data do 
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depósito. Impugna, também, a aplicação da TR no cálculo, uma vez que a Lei que 
extinguiu o BTN não elegeu outro índice para substituí-lo. 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Como visto no relatório, trata-se de 
recurso interposto de decisão que homologou cálculos do contador, efetuados para apurar 
a defasagem existente entre a conta anterior e o efetivo depósito da condenação. 
Parece-me, assim, que essa decisão tem a natureza de uma decisão interlocutória, e não 
de sentença, posto que proferida no curso da execução. E como tal, somente seria 
atacável via agravo, e não apelação. 
Esse entendimento, aliás, é adotado pela doutrina e jurisprudência, como se pode ver a 
seguir: 
"O agravo de instrumento é o recurso próprio contra as decisões que apreciam cálculos 
no curso das execuções" 
(VI ENTA - Tese 5, aprovada com dois votos contrários). 
"Não cabe apelação contra julgamento de cálculo no curso da execução, haja vista que aí 
não se pode falar em liquidação que, como se sabe, antecede a execução" (VI ENTA 
- Concl. 68, aprovada com dois votos contrários). 
"Comporta agravo de instrumento e não apelação a decisão que homologa conta de 
atualização de valores constantes de cálculo de liquidação de sentença já julgada. Trata-
se de simples trabalho de contador que visa a fornecer ao juiz dados novos sobre valores 
já determinados" 
(STF - 2ª Turma, RE 115.802-6-RJ, Rel. Min Carlos Madeira, DJU 15.04.88, in Código de 
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão, Editora Revista dos 
Tribunais, pág. 316). 
No presente caso, foi interposta apelação, ao invés de agravo. É certo que, pelo princípio 
da fungibilidade recursal, pode um recurso ser recebido por outro, desde que interposto 
no prazo do recurso cabível. 
Conforme certidão de fls. 89, a decisão impugnada foi publicada no dia 10.10.91, uma 
quinta-feira. Começou a correr o prazo, portanto, na sexta-feira seguinte, dia 11. 
Contados dez dias (prazo em dobro, pela qualidade de autarquia), verifica-se que o termo 
ad quem para a interposição do agravo coincide com o dia 21 de outubro, uma segunda-
feira. O presente recurso somente foi interposto no dia 25, fora do prazo legal. 
Diante do exposto, não conheço do recurso, por intempestivo. 
É como voto, em preliminar. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.039 - PE 

Relator: 0 SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: MARIA DA GUIA FARIAS 
Advogados: DRS. MARIA DO CARMO RIBEIRO BARRETO E OUTROS (APTE.) E  

NADJA M. DUMARESQ DE CARVALHO (APDA.) 
 
EMENTA 
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Processual Civil. Execução Fiscal. INSS (ex-IAPAS). Extinção do processo sem a 
intimação pessoal da autarquia. 
1. As autarquias, nos executivos fiscais, se beneficiam do privilégio contido no art. 25 da 
Lei 6830/80, ou seja, qualquer intimação a representante judicial do ente público será feito 
pessoalmente. 
2. O processo de execução fiscal foi sobrestado em virtude da sentença proferida pelo 
Juiz "a quo", que extingue o feito sem que a autarquia fosse intimada pessoalmente, 
merece ser anulada, para que o executor fiscal siga seu procedimento regular. 
3. Apelo provido. Sentença anulada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide á Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação para anular a sentença, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de Apelação Cível em Execução Fiscal, 
promovida pelo Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social 
contra Maria da Guia Farias. 
Alega o Instituto apelante que o MM. Juiz a quo extinguiu o feito sem atender ao 
enunciado do art. 25, da Lei de Execução Fiscal, que determina a intimação pessoal do 
Representante da Fazenda Pública. 
Argumenta, ainda, que o pagamento foi realizado pela executada, porém o débito não foi 
liquidado em sua integralidade, merecendo ser reformada a sentença para que a 
execução tenha o seu regular prosseguimento. 
Não houve contra-razões. 
Subiram os autos e foram a mim distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A matéria em discussão nestes autos teve 
início com o julgamento do Executivo Fiscal proposto pelo IAPAS, visando arrecadar as 
importâncias devidas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pela 
executada Maria da Guia Farias. 
A dívida, segundo o apelante; foi parcialmente paga, posto que a competência para 
pronunciar-se pela conformidade do pagamento caberia à CEF, porquanto agente 
arrecadador. Ocorre que, além do prazo de 90 dias cedido pelo juízo (fls. 37) para ouvir 
aquela instituição, que nada manifestou, fora expedido um ofício pela Secretaria da 4a 
Vara Federal PE ao gerente da Caixa Econômica Federal (fls. 41 ), datado de 30 de 
agosto de 1990, sem que, contudo, informasse aquela Secretaria sobre o adimplemento. 
Em março de 1991, a executada, mediante petição, requereu a extinção do processo, 
tendo o douto Juiz a quo proferido a seguinte decisão, fls. 44: 
"N. A. 
VISTOS, ETC. 
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JULGO EXTINTO 0 PROCESSO FACE AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, DESDE 
28.12.82, SEM QUE EXISTIR QUALQUER DIFERENÇA. 
P.R.I. 
EM 26.03.91 ". 
O IAPAS, hoje INSS, fundamentou seu apelo com força no art. 25, da Lei 6.830/80 (Lei de 
Execução Fiscal), aqui transcrito: 
"art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda 
Pública será feito pessoalmente". 
À autarquia também se aplica este artigo, senão vejamos a anotação de Teothonio 
Negrão: 
"art. 25:4 - O disposto no art. 25 também se aplica às autarquias (TFR - 6ª Turma, Ag 
57.644-RJ, rel. Min Eduardo Ribeiro, j. 26.01.88, deram provimento, v.u. DJU 14.11.88, p. 
29.594,1 ª col., em)". 
Verifica-se nos autos que o INSS desconhecia a decisão de fls. 44, que extinguiu o feito, 
que só veio a conhecê-la em virtude de ter pedido vista em 09.07.91, quando a sentença 
já transitara em julgado, conforme certidão de fls. 45 v, em 01.07.91, uma vez aguardar 
sua intimação pessoalmente. 
O art. 794, do CPC, está assim redigido: 
"Extingue-se a execução quando: 
I - o devedor satisfaz a obrigação; 
II - o devedor obtém, por transação ou por qualquer outro meio, a remissão total da dívida; 
III - o credor renunciar ao crédito". 
De fato, a sentença que extinguiu o processo o fez com fulcro no inciso I deste artigo, 
porém é sabido que nenhum ato processual novo pode ser praticado, sob pena de 
nulidade, desde que o feito esteja suspenso; que, in casu, verificou-se a suspensão, uma 
vez que a sentença de mérito dependia, para o seu julgamento, do pronunciamento da 
Caixa Econômica Federal, para deliberar pela liquidação ou não do débito. 
Observa-se que o ofício nº 78/90, expedido pela Secretaria do juízo, não estipulou prazo 
para o seu cumprimento, como o fez no requerimento anterior, solicitado pela própria 
autarquia; apenas o submeteu ao Sr. Gerente da Caixa Econômica Federal, a fim de 
prestar informações ao juízo sobre a liquidação ou não do débito da referida executada. 
É induvidoso que do pedido de informação até a sentença transcorreu um lapso de quase 
sete meses, sem que nenhuma informação fosse prestada. 
Porém, tal atitude negligente da Caixa Econômica Federal não tem o condão de criar 
suporte fático para que o douto julgador extinga o processo, mesmo que sem a 
observância da regra do art. 25, da Lei 6830/80, posto que esta norma é restrita e cria 
privilégio somente para a Fazenda Nacional, já que a extinção da execução não será feita 
sem prévia audiência do credor, o maior interessado no desfecho regular do processo. 
Ademais, o IAPAS, hoje INSS, demonstrou sua total observância às regras processuais, 
tanto no tocante aos atos como aos prazos. 
Merece transcrição o acórdão prolatado na AC 101.776, de que foi relator o ilustre 
Ministro Geraldo Sobral, cuja ementa é a seguinte: 
"Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Embargos do Devedor. Intimação. 
Cerceamento de defesa. 
I - A Fazenda Pública, nas execuções fiscais, deve ser, sempre, intimada na pessoa do 
seu representante judicial, sob pena de nulidade do processo, por cerceamento de 
defesa. 
II - in casu, a Fazenda Pública pleiteou a produção de provas, todavia o ilustre Juiz de 
primeira instância não se pronunciou sobre esse pedido, nem intimou a exeqüente do 
despacho que determinou a realização, apenas, das provas requeridas pela executada. 
Restou configurado, portanto, o cerceamento de defesa pelo fato de a Fazenda Nacional 
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não ter sido intimada pessoalmente, bem como por estar configurado um tratamento 
desigual das partes. 
III - Remessa ex officio e apelação providas, a fim de que o culto magistrado profira nova 
sentença, após a devida instrução processual." 
Ante a clareza do texto legal, outra ilação não se pode extrair senão a de que a autarquia, 
na qualidade de ente público, onde Ihe é assegurado privilégio outorgado por lei federal, 
não pode ser olvidada, mesmo que a obrigação tributária tenha sido adimplida. 
Assim, diante da evidente agressão ao texto da lei, dou provimento à apelação para 
anular a sentença, para que o feito 'siga o seu prosseguimento normal. 
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.060 - RN 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: NIVALDO LEITE 
Advogados: DRS. SANDRA MARIA FREITAS DE ALMEIDA E OUTROS (APTE.) E  

ADEGUINAL MARQUES C. JÚNIOR E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos à execução. Rejeição liminar fora da hipótese do art. 739 do 
CPC. Impossibilidade. 
I - É de se reconhecer a nulidade da sentença que rejeita liminarmente os embargos 
fundados em hipótese prevista no art. 741 do CPC. 
II - Apelo a que se dá provimento para decretar a nulidade da sentença. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 12060-RN, 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 dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 04 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: O Instituto Nacional do Seguro Social opõe 
embargos à execução de sentença prolatada nos autos de ação ordinária, movida por 
Nivaldo Leite, que condenou o embargante a revisar o benefício de aposentadoria do 
embargado. 
Argumenta o embargante que a sentença exeqüenda o condenou a pagar ao promovente 
o que viesse a ser apurado em liquidação por artigos, sendo que a liquidação foi realizada 
por cálculos do contador, o que levou a ocorrer excesso na execução. 
Sentenciando às fls./17, o MM. Juiz a quo rejeitou, liminarmente, os embargos, com 
fundamento no art. 739, II, do CPC, julgando extinto o processo sem apreciação do 
mérito. 
Irresignado, apelou o INSS, com fundamento nas razões de fls. 19/22. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por 
distribuição. 
Peço inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator): O ilustre Juiz de 1 º grau rejeitou, 
liminarmente, embargos do devedor. 
As hipóteses de rejeição liminar estão contempladas no art. 739 do CPC. No caso, a peça 
vestibular preenche os requisitos do CPC. O MM. Juiz não poderia, de plano, rechaçar os 
embargos como o fez. Deve processar a ação de embargos e, só após regular formação 
de relação processual, deveria se manifestar quanto ao mérito. A nulidade da sentença se 
impõe, pois, para que os embargos sejam regularmente processados, só posteriormente 
podendo e devendo o MM. Juiz a quo se manifestar sobre o mérito. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.131 - CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI 
Apelante: FAZENDA PIMENTA S/A 
Apelado: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

DO CEARÁ - CREA/CE 
Advogados: DRS. CLÓVIS RICARDO C. DA S. MAPURUNGA E OUTRO (APTE.) E  

MÔNICA ROCHA VICTOR DE OLIVEIRA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Obrigatoriedade de registro. 
- Tendo a empresa por objeto a exploração intensiva da pecuária de corte e de leite, cria, 
recria e engorda de bovinos e exploração de pastagens e culturas ligadas à alimentação 
humana e animal, está obrigada a registrar-se no CREA. 
- Inteligência do.art.1 , Lei n- 6.839/80, do art. 59, Lei n5194/66 e art. 7s, Lei 5.194/66. 
- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 12131- CE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à Apelação, nos termos do RELATÓRIO e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: Fazenda Pimenta S/A, identificada nos 
autos, opôs embargos à execução movida pelo CREA/CE - Conselho Regional de 
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Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Ceará, visando a desconstituir certidão de dívida 
ativa, alegando, em suma, ser abusiva a exigência de registro junto a este órgão. 
Impugnados os embargos, o MM. Juiz monocrático julgou improcedente o pedido, 
reconhecendo a obrigatoriedade da embargante de registrar-se no CREA. 
Inconformada, apela a embargante, repisando a tese inicial. 
Contra-arrazoado, 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 CAVALCANTI (Relator): A questão gira em torno de saber 
se a apelante, Fazenda Pimenta S/A, face à atividade que desenvolve, está obrigada a 
registrar-se no CREA/CE - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 
Ceará. 
A Lei nº 6.839/80, no seu art.1 ó, dispõe: 
"art.1º - O registro das empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, 
delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do 
exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela 
pela qual prestem serviços a terceiros". 
Denote-se, assim, que a obrigatoriedade do registro das empresas nos Conselhos 
decorre de sua atividade básica ou em relação àquela pela qual prestaram serviços a 
terceiros. 
Por seu turno, a Lei nº 5.194, no seu art. 7º, estabelece: 
"Art. 7º - As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do 
engenheiro agrônomo, consistem em: 
b - planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, obras, estruturas, transportes, 
explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e 
agropecuária". 
À luz do art. 3º, dos seus Estatutos Sociais, a embargante tem por objeto: 
"a)-Exploração intensiva da pecuária de corte e leite; b)cria, recria e engorda de bovinos; 
c)-exploração de pastagens e culturas ligadas à alimentação humana e animal". 
Parece-me, pois, que a apelante desenvolve atividade específica de agronomia. 
Assim, tenho que a r. sentença deu interpretação razoável às regras que disciplinam a 
questão in examine, ao decidir: 
"Na medida em que as atividades básicas da embargante são a exploração da 
agropecuária, mediante a cria, recria e engorda de gado e a cultura de grãos destinados à 
alimentação humana e animal, considero irrespondível o argumento do CREA, segundo o 
qual tais atividades são privativas do engenheiro agrônomo, a quem cabe o planejamento 
e a elaboração de projetos que visem à exploração de recursos naturais de 
desenvolvimento da produção industrial e agropecuária, ex vi do art. 7º, letra b, da Lei nº 
5194/66. Por isso que o registro se impõe, ex vi do art. 59, da Lei 5194/66, comb. c. o art. 
1 º da Lei nº 6839/80, que prescrevem, verbis: 
`Lei nº 5.194/66. 
Art. 59 - As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em 
geral, ou serviços relacionados na forma que se organizam para executar obras 
estabelecidas nesta Lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o 
competente registro nos ConseIhos Regionais, bem como o dos profissionais do 'seu 
quadro técnico'. 
`Lei nº 6.839/80. 
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Art.1 º - O registro das empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, 
delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do 
exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela 
pela qual prestem serviços a terceiros'." 
É nesse sentido a lição jurisprudencial, verbis: 
"ADMINISTRATIVO. REGISTRO NO CREA. FIRMA QUE DESENVOLVE ATIVIDADE DE 
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. 
Demonstrado que o objetivo social da firma impetrante é a exploração agropecuária em 
imóveis próprios ou arrendados, o que a identifica com os propósitos da Lei nº 5.194/66, 
confirma-se a sentença que Ihe negou a segurança contra a obrigação de vincular-se ao 
CREA. 
(AMS Nº 111.137 - MG, Rel. o Min JOSÉ CÂNDIDO, 2ª TURMA, UN, TFR). 
REGISTRO NO CREA. LEI Nº 5.194/66. 
É obrigatório o registro no CREA de firmas que executam atividades de desenvolvimento 
industrial e agropecuário. 
Hipótese em que as impetrantes se ajustam às exigências dos arts.1 º, letra e, 59 e 60 da 
Lei nº 5.194/66. (AMS nº 109.606 - SP, Rel. o Min JOSÉ CÂNDIDO, 2ª TURMA DO 
TFR)." 
Com essas considerações, nego provimento ao apelo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.195 - PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI 
Apelantes: ADIRSON VILA NOVA E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. TAUMATURGO DE ALMEIDA BONFIM (APTES.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar. Promoção. Especificidade do quadro de taifeiro. Isonomia. 
Não assiste aos autores, pertencentes ao quadro de taifeiros da Aeronáutica, direito a 
promoções a 3º, 2º,1º Sargento e Suboficial, dada a especificidade do quadro de taifeiros, 
cujos grupamentos possuem regulamentos diversos, dentro de cada Arma da qual fazem 
parte. 
Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 12.195 - 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. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: Adirson Vila Nova e outros, identificados 
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nos autos, ajuizaram ação ordinária contra a União Federal, pleiteando promoções a 3º, 
2º,1 º Sargento e Suboficial do Ministério da Aeronáutica, face ao princípio constitucional 
da isonomia, que, segundo alegam, Ihes confere igualdade de condições com o Serviço 
Geral da TAIFA (SGT) da Armada, cujas promoções se deram consoante à Lei nº 
3.953/61. 
Contestando o feito, a União Federal, às fls. 312/323, argüiu, preliminarmente, a 
prescrição qüinqüenal e o indeferimento da petição inicial e, no mérito, a improcedência 
do pedido, mencionando vasta legislação, em que se encontra disciplinada a matéria. 
Sentenciando, ao final, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido inicial. 
Irresignados, os autores ofereceram recurso apelatório, às fls. 335/340. 
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 CAVALCANTI (Relator): Apelam os autores de sentença 
que julgou improcedente o pedido inicial de integração no Quadro de Suboficiais e 
Sargentos (QSS), Grupamento de Supervisor de Taifa (STA), e de respectivas promoções 
a 3º, 2º,1º Sargento e Suboficial, em igualdade de condições com o Serviço Geral de 
TAIFA (SGT) da Armada, conforme a Lei nº 3.953/61. 
Não merece acolhimento o pleito dos apelantes. 
Pacífica é a especificidade do Quadro de Taifeiro. O estabelecimento de processo seletivo 
para a ascensão à patente de 3a Sargento, no caso, estava previsto na própria lei. A 
previsão de um concurso "interno", onde só concorrem os taifeiros (procedimento, sem 
dúvida, bem mais simples que um curso), não vem a acrescer exigência à norma 
regulamentada. A edição do Decreto nº 92.577/86 representou, sem dúvida, exercício do 
poder discricionário do Poder Público, no interesse do serviço. 
O outro argumento utilizado pelos autores é o da falta de isonomia em relação aos 
Taifeiros da Marinha. 
A "isonomia" tem sido quase sempre invocada em ações pleiteando alterações de 
disciplinamento de vencimentos, vantagens, provimentos, etc., de servidores civis e 
militares. No caso concreto, não há que se falar em quebra de isonomia. Esta quebra 
existiria se, por exemplo, um 3º Sargento da Marinha tivesse soldo superior ao de um 3º 
Sargento do Exército ou da 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: Adirson Vila Nova e outros, identificados 
nos autos, ajuizaram ação ordinária contra a União Federal, pleiteando promoções a 3º, 
2º,1º Sargento e Suboficial do Ministério da Aeronáutica, face ao princípio constitucional 
da isonomia, que, segundo alegam, Ihes confere igualdade de condições com o Serviço 
Geral da TAIFA (SGT) da Armada, cujas promoções se deram consoante à Lei nº 
3.953/61. 
Contestando o feito, a União Federal, às fls. 312/323, argüiu, preliminarmente, a 
prescrição qüinqüenal e o indeferimento da petição inicial e, no mérito, a improcedência 
do pedido, mencionando vasta legislação, em que se encontra disciplinada a matéria. 
Sentenciando, ao final, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido inicial. 
Irresignados, os autores ofereceram recurso apelatório, às fls. 335/340. 
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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 CAVALCANTI (Relator): Apelam os autores de sentença 
que julgou improcedente o pedido inicial de integração no Quadro de Suboficiais e 
Sargentos (QSS), Grupamento de Supervisor de Taifa (STA), e de respectivas promoções 
a 3º, 2º,1 º Sargento e Suboficial , em igualdade de condições com o Serviço Geral de 
TAIFA (SGT) da Armada, conforme a Lei nº 3.953/61. 
Não merece acolhimento o pleito dos apelantes. 
Pacífica é a especificidade do Quadro de Taifeiro. O estabelecimento de processo seletivo 
para a ascensão à patente de 3º Sargento, no caso, estava previsto na própria lei. A 
previsão de um concurso "interno", onde só concorrem os taifeiros (procedimento, sem 
dúvida, bem mais simples que um curso), não vem a acrescer exigência à norma 
regulamentada. A edição do Decreto nº 92.577/86 representou, sem dúvida, exercício do 
poder discricionário do Poder Público, no interesse do serviço. 
O outro argumento utilizado pelos autores é o da falta de isonomia em relação aos 
Taifeiros da Marinha. 
A "isonomia" tem sido quase sempre invocada em ações pleiteando alterações de 
disciplinamento de vencimentos, vantagens, provimentos, etc., de servidores civis e 
militares. No caso concreto, não há que se falar em quebra de isonomia. Esta quebra 
existiria se, por exemplo, um 3º Sargento da Marinha tivesse soldo superior ao de um 3º 
Sargento do Exército ou da Aeronáutica. O fato de os regulamentos do grupamento de 
TAIFA da Marinha e da Aeronáutica serem diversos, não expressa violação à "isonomia" 
constitucionalmente assegurada. Fossem idênticas as situações, não haveria 
necessidade de dois regulamentos, mas de um só, conjunto, o que seria inaceitável, dada 
a especificidade de cada arma. 
Observe-se, por exemplo, que as promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas 
têm seu disciplinamento básico em um só texto para as 3 (três) Armas - Lei nº 5.821, de 
10.11.72; entretanto, há uma regulamentação própria para cada Arma: 
a) Marinha - Decreto nº 71.727/73, alterado pelo Decreto nº 75.635/75, Decreto n 
81.658/78, etc.; 
b) Exército: Decreto nº 77.920/76, Decreto nº 83.702/79, etc.; 
c) Aeronáutica - Decreto nº 82.047/78, Decreto nº 83.337/79, etc. 
O tratamento diverso, respeitados os princípios gerais, não viola a norma isonômica. 
Não procedem as alegações dos autores. 
Isto posto, nego provimento à apelação, para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.230 - AL 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI 
Apelante: ALICAR VEÍCULOS LTDA. 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. WALTER GIUSEPPE MANZI E OUTROS (APTE.) E  

ELMA CARDOSO OLIVEIRA E OUTROS (APDO.) 
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EMENTA 

Tributário e Constitucional. Contribuição Social. Lei nº 7.787/89. Parcela paga aos 
administradores e segurados autônomos. Abrangência da expressão "foIha de salários". 
Art.195, I, da Constituição Federal. Lei Complementar. Inexigibilidade. Anterioridade 
especifica. Art.195, § 6º, da Constituição Federal. Inexistência de confisco e bitributação. 
A expressão "folha de salários", no art.195, I, do Texto Constitucional, abrange não só os 
salários dos empregados, mas sim toda e qualquer quantia paga pela empresa aos seus 
prestadores de serviços, bem como as parcelas financeiras pagas aos seus 
administradores. 
Não se concebe a exigência de Lei Complementar com relação às Contribuições sociais, 
em virtude destas não se incluirem no conjunto de impostos discriminados na 
Constituição, para os quais é válida tal exigência. 
Inexiste confisco, uma vez que não se vislumbra tributo excessivamente oneroso, 
havendo sido respeitada a capacidade contributiva do contribuinte. 
Igualmente não se constata bitributação, em face da própria Constituição Federal, em seu 
artigo 195, prever o lucro como base imponível da contribuição social discutida no caso 
em tela. 
Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
12230 - 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, 23 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: Alicar Veículos Ltda., devidamente 
qualificada nos autos, promoveu ação declaratória contra o Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS, alegando, em síntese, a ilegalidade da exigência da contribuição de 20% 
(vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas aos segurados autônomos e 
administradores, conforme determinação do art. 3º, (, da Lei na 7.787 de 30.06.89. 
Aduz a impetrante que o art. 3º, I, da Lei na 7.787/89 é conflitante com o que preceitua o 
art.195, I, de nossa Carta Magna, padecendo do vício da inconstitucionalidade, face aos 
argumentos de que a remuneração paga ou creditada a autônomos e administradores não 
integra a folha de salários das empresas, em virtude da ausência de vínculo empregatício 
e conseqüente inexistência de percepção de salários. Assim, não integrando a folha, não 
poderia incidir o percentual de 20% sobre as ditas remunerações. Alega, ainda, a 
necessidade de Lei Complementar, conforme exigência constitucional, visto ser a 
contribuição para a Previdência Social de natureza tributária. 
Por fim, afirma que sua aplicação fere os princípios da vedação ao confisco e o da não 
cumulatividade dos tributos. 
Contestando o feito, o INSS argumentou a favor da legalidade da exigência da 
contribuição, defendendo a igualdade de significação, para esse fim, entre as expressões 
"folha de salário" e "remuneração", verificando tratar-se de percepção de rendimentos 
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provenientes, por igual, de prestação de serviços. 
O MM. Juiz a quo, ao final, julgou improcedente o pedido. 
Irresignada, a impetrante ofereceu recurso de apelação, às fls. 54/68. 
Apresentadas 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 CAVALCANTI (Relator): Pretende a apelante eximir-se do 
pagamento da contribuição para a Previdência Social sobre as remunerações por ela 
pagas aos autônomos e administradores, sob o argumento de que prolabore não constitui 
salário. E que a aplicação do art. 3º, da Lei 7.787/89, afronta os princípios da vedação ao 
confisco e à bitributação. 
Entendo que a sentença recorrida não merece reparos. De fato, a expressão "folha de 
salários", contida no art.195, I, do texto constitucional, abrange não só os salários dos 
empregados, mas sim, toda e qualquer quantia paga pela empresa a seus prestadores de 
serviços, bem como ás parcelas financeiras pagas aos seus administradores. 
A matéria aqui versada não é nova nesta Corte, já havendo a Segunda Turma, à 
unanimidade, adotado igual entendimento, quando do julgamento da AMS Nº 1915 - CE, 
cujo Acórdão foi assim ementado: 
' "TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI Nº 7.787/89. ' CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. 
NATUREZA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE OU NÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA PARA 
ESTABELECER TRIBUTO. NECESSIDADE OU NÃO DE LEI COMPLEMENTAR PARA 
DISPOR SOBRE O CONTEÚDO DO ART. 3º DA LEI ANTERIORMENTE CITADA. 
INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO "FOLHA DE SALÁRIOS" INSERIDA NO TEXTO 
CONSTITUCIONAL. 
1. Após a Carta Magna de 1988, as contribuições sociais e parafiscais em geral possuem 
natureza jurídica tributária, consoante se conclui da interpretação dos arts. 146, III, 149, I 
e III,195, § 9º e 155. 
2. A medida provisória é inadmissível como processo legislativo para exigir qualquer 
espécie tributária, porquanto ser necessário se aplicar o princípio da legalidade estrita e 
porque não se conforma com os ditames do sistema tributário que vincula os tributos 
instituídos por Lei Complementar ao regime da anterioridade por ano ou da anterioridade 
de 90 (noventa) dias, como é o caso das contribuições sociais. 
3. A exigência constitucional de que só por Lei Complementar podem ser definidos fato 
gerador, base de cálculo e contribuintes só se aplica aos impostos denominados de 
discriminados ou nominados. No caso aqui examinado, se está cuidando de contribuições 
sociais que, ao lado dos empréstimos compulsórios e dos impostos residuais, não são 
impostos discriminados, pois, a rigor, só possuem essa titulação os dos artigos 153, 155 e 
156 da Constituição Federal. 
4. A expressão do texto constitucional "folha de salários" da empresa compreende todas 
as quantias pagas por ela a quem Ihe presta serviços ou dela recebe parcelas financeiras, 
em decorrência de participação societária. 
5. APELAÇÃO IMPROVIDA". 
Destaco do voto do eminente Relator, Juiz JOSÉ DELGADO, o seguinte trecho: 
O exame do art.195, I, da CF, conduz ao entendimento de que as empresas contribuem 
para a Previdência Social sobre o "total da folha de salários", usando de seus recursos 
próprios. 
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Não encontro consistência jurídica nas razões defendidas pelas empresas de que o 
vocábulo "salário", inserido no texto constitucional, tenha o sentido que Ihe empresta o 
Direito do Trabalho e que obrigado está o Direito Tributário a assim acolhê-lo, sem 
possibilidade de Ihe dar qualquer outra conceituação. 
Fico com aqueles que, não obstante reconhecerem que o direito é uno, isso não quer 
significar que os seus vários ramos não possuam autonomia quanto ao objeto jurídico que 
pretendem regulamentar. Decorre daí que o Direito Público, ao se utilizar de determinados 
institutos de Direito Privado, poderá efetuar as adaptações conceituais que se tornarem 
necessárias, a fim de que os objetivos pretendidos sejam alcançados. 
Com razão aqueles que, ao examinarem o tema em discussão, afirmaram que: 
'...Assim, a expressão "salário" utilizada no Direito Privado, quando transplantada para o 
Direito Tributário, sobre as devidas adaptações para atender aos fins fiscais, podendo o 
legislador ordinário elencar todas as formas pelas quais, economicamente, se terá 
presente o fato essencial e ensejador da cobrança do tributo, independentemente do 
nome juris que se Ihe empreste. 
Portanto, quando o constituinte elegeu como base de incidência da contribuição social a 
folha de salário, em relação aos empregadores, deixou para o campo da lei ordinária 
prever as formas pelas quais tal fenômeno econômico ocorra, sob pena de, assim não 
procedendo, favorecer a evasão fiscal e ferir os princípios da universalidade e isonomia 
da tributação'." 
Por sua vez, não prospera o argumento de que o princípio da vedação ao confisco foi 
violado, uma vez que não se vislumbra tributo excessivamente oneroso, havendo sido 
respeitada a capacidade contributiva do contribuinte, como afirmado pelo MM. Juiz a quo, 
em sua sentença de fls., segundo a qual "... a Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, ao 
dispor que a contribuição dos agentes empregadores de trabalho humano para o 
financiamento da seguridade social, sobre a folha de salários, incidiria sobre o total das 
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados 
empregados, avulsos, autônomos e administradores não incorreu em nenhuma 
inconstitucionalidade, mas deu ao texto Supremo o desdobramento que dele mesmo 
decorre, a saber, que se contribua com base nos valores que se pagou aos prestadores 
de serviços, o que denota capacidade contributiva e estreita relação econômica com 
esses segurados do sistema, de abrangência universal (art.194, parágrafo único, item I)." 
Quanto à ocorrência do bis in idem, alegada pela apelante, igualmente este argumento 
não possui consistência, sendo encontrado, na própria Constituição (art. 195), o 
sustentáculo da cobrança da referida contribuição. Com muita propriedade, o Magistrado 
a quo teceu comentários acerca da inexistência de bitributação, os quais seguem 
transcritos abaixo: 
' "A Constituição Federal só limita a instituição de Contribuição Social com fato gerador ou 
base de cálculo idênticos aos dos tributos já previstos, nos casos de criação de novéis 
exações não discriminadas na própria Carta Política, o que não é o exemplo da 
contribuição ora discutida, prevista, expressamente, no artigo 195, I, da Constituição 
Federal de 1988." 
Diante do exposto, nego provimento à apelação para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.234 - PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: CAIXA ECONÕMICA FEDERAL - CEF E BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 

- BNB 
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Apelados: NIVALDO GOUVEIA SARAIVA E OUTROS 
Advogados: DRS. SYLVIO PAZ GALDINO DE LIMA E OUTROS E ELZANY CINTRA DE 

MORAIS E OUTROS (APTES.) E  
CRISTÊNIO G. DE ALMEIDA E OUTRO (APDOS.) 

 
EMENTA 

Previdenciário. FGTS. Contribuição social. Prescrição trintenária. Opção retroativa. Juros 
progressivos. Inteligência do enunciado nº 95, do TST. 
- Os juros progressivos incidentes sobre os depósitos do FGTS, não depositados 
oportunamente nas contas dos empregados que fizeram opção retroativa por força da Lei 
5.958, de 10.12.73, somente prescrevem, segundo a jurisprudência pacífica do STF e do 
STJ, em 30 anos. 
- Este prazo passa a autorizar a ação de revisão das diferenças do FGTS quanto aos 
juros progressivos em referências aos bancos depositários. 
- Apelações improvidas. 
 
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 às apelações, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 09 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de ação de revisão de depósito do FGTS 
contra a Caixa Econômica Federal e, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, no 
BNB - Banco do Nordeste do Brasil S/A., proposta por Nivaldo Gouveia Saraiva e outros, 
que optaram pelo regime do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com efeito 
retroativo, por força do artigo 1 º da Lei 5.958, de 10.12.73. 
Pugnam os autores pela incidência de juros progressivos sobre suas contas individuais 
referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), regido pela Lei nº 
5107/66, que Ihes concede, após 10 anos ininterruptos na mesma empresa, o percentual 
de 6% sobre os seus depósitos e não 3% como determina a Lei 5705, de 21.09.71 e 
como querem fazer valer as instituições financeiras. 
Alegam que um dos efeitos da opção retroativa é alcançar a Lei 5107/66 que estabelece 
um modelo de taxação progressiva aos depósitos do FGTS: 3% durante os dois primeiros 
anos na mesma Empresa; 4a/o do terceiro ao quinto ano na mesma Empresa; 5% do 
sexto ao décimo ano na mesma Empresa; 6% do décimo ano em diante na mesma 
Empresa. Sustentam que a Lei nº 5958/73, ao permitir a opção retroativa, nenhuma 
restrição criou ao regime instituído pela lei criadora do Fundo, nem mesmo quanto à taxa 
progressiva de juros, portanto, não prosperando interpretações restritivas à Lei 5958/73. 
Trouxeram à colação jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos. 
A sentença de fls. 99/107 julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o BNB 
a revisar as contas vinculadas do FGTS dos autores, incorporando aos respectivos 
depósitos parcela de juros progressivos, fazendo incidir sobre os depósitos o percentual 
de 6% (seis por cento) com correção monetária, e a Caixa Econômica Federal ao 
ressarcimento das custas adiantadas pelos autores e aos honorários, fixados em 10% 
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sobre o valor da condenação, corrigidos monetariamente. 
Inconformada, a CEF apelou, alegando, em síntese, que o raciocínio do MM. Juiz a quo 
não conduz à verdade, posto que os apelantes só vieram a optar pelo FGTS a partir da 
vigência da Lei nº 5705/71, que extinguiu o sistema de percentual progressivo , só 
excetuando os casos daqueles que já eram optantes à época. 
Esclarece, ainda, que a conseqüência da opção com efeito retroativo, após a publicação 
da Lei nº 5705/71, é dar aos optantes o direito à transferência do valor da conta vinculada 
em nome da empresa, fazendo jus à taxa de 3% ano. No final, pede reforma da sentença. 
O BNB, por seu turno, argüiu a ilegitimidade passiva ad causam e a inexistência de 
interesse de agir na demanda, posto que a Caixa Econômica Federal é a pessoa jurídica 
responsável pelo valor das taxas a serem praticadas, como também pela sua 
administração. Argumenta que a sua função é cumprir a determinação emanada da Caixa 
Econômica Federal, mediante legislação pertinente. 
No mérito, argumenta que o Juiz, ao aplicar o enunciado 95 do TST, não atentou para a 
hipótese dos autos, que é diversa da trabalhista, posto que a interpretação corrente 
daquela Justiça especializada é no sentido da prescrição trintenária do direito de ação 
para reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço e que, no caso vertente, se aplica à hipótese o enunciado nº 206, do 
TST, posto que as partes litigam quanto aos cálculos e percentuais remuneratórios das 
contas do FGTS. 
Houve contra-razões às fls.129/130. 
Subiram os autos e foram a mim distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR (1) 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O BNB argúi a preliminar de ilegitimidade 
passiva ad causam, no entanto, não deve ser acolhida. 
Toda a movimentação das contas vinculadas dos apelados, desde o depósito até os 
saques, é feita através do banco depositário, que se encontra envolvido na relação 
jurídica aqui proposta, posto que a natureza jurídica do litígio impõe sua presença, uma 
vez que a sentença não será eficaz caso não seja observado o seu ingresso. 
Isto posto, rejeito esta preliminar. 
É como voto. 
 
VOTO-PRELIMINAR (2) 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O BNB reporta-se a outra preliminar, desta 
feita, quanto à prescrição. Alega que, no caso vertente, não se aplica a Súmula nº 95 do 
TST, na qual a r. sentença se fundamentou e sim, a Súmula nº 206, do mesmo Egrégio 
Tribunal. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem consagrado o entendimento de que 
nas contribuições para o FGTS, em razão de sua natureza jurídica, não se opera a 
prescrição qüinqüenal, como ficou patente no acórdão da lavra do Min. Sydney Sanches, 
in verbis: 
"FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). Ação de Cobrança 
(execução). Prescrição da pretensão. Contribuição estritamente social, sem caráter 
tributário. Inaplicabilidade à espécie do art. 174, do CTN, que fixa em cinco anos o prazo 
para cobrança do crédito tributário. Recurso Extraordinário conhecido e provido, para se 
afastar a declaração de prescrição (STF, RE 114.424-1-SP, Sydney Sanches)." 
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O STJ também já se posicionou, nas vozes do em. Min Pedro Acioli e do em. Min 
Demócrito Reinaldo, que não entendem ocorrer a prescrição qüinqüenal: 
"FGTS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. ART.144, DA LEI 
3.807/60. 
I - As contribuições referentes aos depósitos devidos ao FGTS não têm natureza tributária 
e, por tal motivo, não se Ihes aplica a prescrição qüinqüenal - art. 174, do CTN, mas sim, 
o prazo prescricional de trinta anos - art.144, da LOPS, por tratar-se de contribuição 
social. 
II - Recurso conhecido e provido. 
(Min Pedro Acioli, R. Esp.11.084-SP, data 18.11.91 )" 
"FGTS ---- FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA NÃO 
TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CTN. (ART.173 E 
174). 
As contribuições para o FGTS não são de índole tributária nem a tributo equiparáveis, 
derivam da relação laboral, como sucedâneo da estabilidade no emprego. A atividade 
fiscalizadora do Estado não o torna titular da contribuição, que não é receita pública. Em 
conseqüência, não se Ihes aplica o prazo do artigo 174 do Código Tributário Nacional 
para prescrição, mas o de trinta anos (Lei nº 3.807. de 26 de agosto de 1960, artigo 144, e 
Lei de Execuções Fiscais, artigo 2, par. 91. Precedentes do Supremo Tribunal Federal 
(Recurso Extraordinário nº 100.249-2 SP- Sessão do Pleno de 02 de dezembro de 1987) 
(Min Demócrito Reinado, data do julg.: 02.10.1991 )". 
Com estes fundamentos, rejeito a preliminar de prescrição. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Verifica-se que os apelados optaram pelo 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço posteriormente à Lei 5.705/71, autorizados pelo 
artigo 1 º da Lei 5.958/73, que possibilita a opção com efeitos retroativos a 1 º de janeiro 
de 1967, ou à data de admissão do empregado, se posterior àquela, verbis: 
"..., é assegurado o direito de fazê-lo com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 1967 ou à 
data da admissão ao emprego..." (art.1 º) 
Não prospera a argumentação da CEF de que a Lei 5.958/73 teria, tão-somente, 
deliberado a passagem dos depósitos em nome da empresa para os empregados 
optantes, posto que a Lei nº 5.107/66 determinou a abertura de contas vinculadas do 
FGTS, tanto para os empregados optantes como para os não optantes. Assim, conclui-se 
que a norma legal não restringe os seus efeitos quanto à retroatividade da opção, não 
competindo ao intérprete fazê-lo. 
A interpretação que se extrai é mais equânime possível. A opção retroativa operou para 
todos e atingiu, por efeito reflexo e acessório, os percentuais progressivos, na qual seria a 
vantagem em optar por um regime que não auferisse uma maior rentabilidade? 
É verdade que a lei 5.705/71, ao fixar a taxa de 3% (três por cento) de juros, assegurou o 
direito dos empregados, que já possuíam contas vinculadas até a data de 21.09.71, de 
manterem os seus depósitos corrigidos pela taxa progressiva. 
E o que fez a Lei 5.958/73? Resguardou o direito de opção com efeitos retroativos a 1º de 
janeiro de 1967 ou à data de admissão do empregado, se posterior àquela, com todos os 
direitos, inclusive quanto à taxa progressiva, posto que a lei é clara, não defere ao optante 
retroativo este ou aquele direito e sim "com efeitos retroativos", ou seja, todos. Caso não 
fosse assim, teria excepcionado quais seriam os direitos. 
Trago alguns acórdãos que comungam do mesmo posicionamento: 
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"FGTS. JUROS. CAPITALIZAÇÃO DA LEI 5.958/73. OPÇÃO COM EFEITO 
RETROATIVO. 
- A lei 5.958/73 possibilitou aos empregados, que ainda não tinham feito opção pelo 
regime do FGTS, que o fizessem, com efeito retroativo. 
- Apelação improvida. 
(AC 7098 PE - ReI.Exmo. Sr. Juiz GERALDO APOLIANO, DJ -1306 91 )" 
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA. FGTS. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. 
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 173 E 174 DO CTN. COBRANÇA EM TRINTA ANOS. 
PRECEDENTES. APELAÇÃO PROVIDA, REMESSA CONHECIDA E TIDA POR 
PREJUDICADA. 
I - O FGTS, por não ser tributo ou exação a ele equiparada (CF /69, art.165, XIII, Lei 
5.107/66) não se rege pelas regras temporais do CTN (art.173 e 174). Sua cobrança se 
faz dentro do prazo de 30 anos. Precedentes do STF (RE 100.249 - SP) e dos TRFs (AC 
89.01.153.173 - MG ,rel. Juiz Tourinho Neto, AC 0330103 - SP, rel. Juíza Ana Scartezzini) 
II - Apelação provida. Remessa conhecida e tida por prejudicada. 
(AC 90.01.07001-9 MG, rel. Juiz Adhemar Maciel, DJ. 11.03.91 )" 
"FGTS. PROGRESSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. LEI Nº 5.705/71. REVOGADA 
PELA LEI 5.958/73. 
1- A progressividade das taxas de juros correspondentes ao FGTS, determinada pela Lei 
5.107l66, foi revogada pela Lei 5.705/71 (art.1 º). 
2- Com a edição da Lei 5958/73 (art.1 º, § 1 º), e Lei 5.107/66 (art.4º e incisos), foi 
repristinada, o que revigorou a progressividade dos juros nela preconizada. 
Apelação desprovida. 
Isto posto, nego provimento às apelações e mantenho a sentença em seu inteiro teor. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.291 - RN 

Relator: O SR.JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: FRANCISCO PINTO DA SILVA 
Advogados: DRS.SANDRA MARIA FREITAS DE ALMEIDA E OUTROS (APTE.) E  

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

Processual Civil. Embargos à Execução. Impugnação dos cálculos do contador. 
Inadequação. 
Os cálculos do contador devem ser impugnados ainda por ocasião da liquidação de 
sentença. Ocorrendo a homologação, o recurso apelatório se afigura como o meio 
processual idôneo para tal. 
É vedado discutir; através de embargos à execução, os cálculos regularmente efetuados 
na fase de liquidação e homologados por sentença. 
Apelo a que se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 12291- 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 
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constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 30 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: O Instituto Nacional do Seguro Social opõe 
embargos à execução de sentença prolatada nos autos de ação ordinária, movida por 
Francisco Pinto da Silva, que condenou o embargante a revisar o benefício de 
aposentadoria do embargado. 
Argumenta o embargante que a sentença exeqüenda o condenou a pagar ao promovente 
o que viesse a ser apurado em liquidação por artigos, sendo que a liquidação foi realizada 
por cálculos do contador, o que levou a ocorrer excesso nas execução. 
Sentenciando às fls.l5/21, o MM. Juiz a quo rejeitou os embargos, julgando extinto o 
processo sem julgamento do mérito. 
Irresignado, apelou o INSS, com fundamento nas razões de fls.23/26. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por 
distribuição. 
Peço inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator): Observa-se dos autos que o 
recorrente, já na fase de execução da sentença do processo de conhecimento, após o 
trânsito em julgado da sentença homologatória dos cálculos, vem, através de embargos, 
impugnar os mesmos. 
Parece-me que a via processual eleita é inadequada, uma vez que o momento próprio 
para se discutir os cálculos é por ocasião da liquidação de sentenças, e não na fase de 
execução. 
O MM. Juiz a quo assim discorreu, na bem lançada sentença de fls.: 
"11.- Assim, se interesse existe em contrapor-se ao valor da liquidação da sentença, tem-
se que, primeiramente, impugnar, a tempo e a modo, os cálculos e, caso homologados 
por sentença, interpor o recurso de apelação, suscitando o pronunciamento do Juízo ad 
quem. 
12.- O que não se admite é o interessado deixar transcorrer, in albis, as oportunidades 
processuais próprias, ou então, ainda que tenha lançado mão dos expedientes oportunos, 
venha agora, quando ultrapassada a fase de liquidação de sentença e iniciada a 
execução , e pretenda voltar a discutir questão pertinente a momento anterior, já objeto de 
apreciação e deslinde.' 
13.- Desse modo, salta aos olhos que os embargos à execução não são meio idôneo para 
abrir, ou mesmo reabrir, discussão quanto à liquidação de sentença exeqüenda, que tem 
como momento último de apreciação o reexame, pelo Juiz ad quem, em razão de recurso 
de apelação, acaso interposto do pronunciamento do Juízo a quo ,homologatório dos 
cálculos. 
14.- De mais a mais, em se tratando de execução ofertada pleiteando o pagamento do 
valor encontrado na fase de liquidação de sentença, não se pode ter como figurada a 
hipótese plasmada no inciso V, do art. 741, do Ordenamento Processual Civil, razão pela 
qual, por este ou aquele fundamento, merecem ser rejeitados os presentes embargos, 
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sem análise do mérito." 
Por acolher tais argumentos, dispenso-me de maiores comentários e nego provimento ao 
apelo, para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.324 - PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI 
Apelante: JOSÉ RENATO FERREIRA ALBERT 
Apelados: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - (NAMPS E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. SIDNEY FARIA PEREIRA E OUTRO (APTE.) E  

MARIA DA CONCEIÇÃO E SILVA LIMA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Lei nº 3.373/58, art. 5º, II, "a". Pensão temporária. Filho inválido. 
Percepção durante o tempo em que durar a invalidez. 
A invalidez é o único requisito exigido pela Lei supramencionada, para a concessão de 
pensão temporária a filho maior de 21 (vinte e um) anos de idade (art. 355, I e § 3º do 
Regulamento aprovado pelo Decreto nº 83.080/79). 
Apelo provido. Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 12324 - 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, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 30 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: José Renato Ferreira Albert, identificado 
nos autos, ajuizou ação sumaríssima contra o Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social - INAMPS, pleiteando pensão temporária, por motivo de falecimento de 
sua genitora, em relação à qual alegou a condição de dependente economicamente, em 
virtude de invalidez definitiva. Fundamenta o seu direito na Lei n 3.373/58, art. 5 , II, a. 
Contestando o feito, fls. 23/27, o Instituto provido argüiu, preliminarmente, defeito de 
representação e, no mérito, a improcedência da ação em face do autor, ao contrair 
núpcias, haver deixado de ser dependente economicamente da mãe. 
O INSS, regularmente citado, não ofereceu resposta. 
A MD. representante do MPF opinou pela improcedência da ação. 
Ao final, o MM Juiz a quo, rejeitando a preliminar suscitada pelo INAMPS, por haver sido 
junto aos autos instrumento procuratório hábil, julgou improcedente o pedido, por não 
vislumbrar prova da dependência econômica do autor em relação à genitora e por 
entender que o autor, ao contrair núpcias, tornou-se apto para o exercício da vida civil 
independente, inclusive economicamente. 
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É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator): o MM. Juiz de 1º grau 
fundamentou a sentença de fls., nos seguintes termos: 
"A preliminar de defeito de Representação está regularmente suprida com o Termo de 
Curatela de fls. 47 e Instrumento Procuratório de fls. 69, dos autos, razão pela qual deixo 
de acatá-la. 
O documento de fls. 06 comprova cabalmente que a dependência econômico-financeira 
do autor com sua genitora cessou completamente após o mesmo haver contraído 
núpcias, isto é, em março de 1977. 
Ademais, não se vislumbrou provado nos presentes autos que, até mesmo antes do 
matrimônio, vivesse o autor sob dependência econômico-financeira de sua genitora. 
Era essencial a prova de invalidez, quer por via administrativa, ou mesmo judicial, que o 
mesmo vivesse economicamente dependendo de sua mãe para sobreviver. Tal situação 
não restou provada em nenhum momento, quer enquanto a mesma ainda era viva ou 
depois de seu falecimento. 
É importante assinalar que, com a maioridade do autor, adquirida em 1974 e com a 
convolação de núpcias em 1977, o mesmo passou a gozar e exercer vida civil 
independente, inclusive economicamente, porque diferente não poderia ser. 
A norma contida no inc. II, alínea a, do art. 50, da Lei nó 3.373/58, longe está de amparar 
o autor, em vista da nova situação jurídica de que o mesmo é detentor, ser casado e 
independente economicamente de sua genitora, o que inviabiliza sua pretensão, só por 
isso." 
Seriam, pois, requisitos para a concessão do benefício: a) invalidez; b) a dependência 
econômica. 
Esses requisitos é que assegurariam ao autor a condição de dependente de Maria 
Ferreira Albert. 
No tocante à invalidez, observa-se que tal foi contestada en passant pelo réu, no item 5 
da resposta (fls. 25). Pelo documento de fls. 29, constata-se que o mal que alcançava o 
autor era epilepsia, embora tal declaração não especifique o tipo, nem o estado do 
paciente quando foi atendido, se estado de pequeno mal, se de grande mal, se epilepsia 
com comprometimento de consciência ou não. 
De qualquer sorte, a epilepsia se caracteriza por ser "afecção crônica caracterizada pela 
repetição de paroxismos devidos a descargas epiléticas, isto é, ativação súbita, 
simultânea e anormalmente intensa de grande número de neurônios cerebrais". (Marcel 
Garnier e Valery Delamare). 
A epilepsia se caracteriza por provocar intervalos denominados de surtos epiléticos, 
durante os quais o portador perde o controle de seus atos. 
Em alguns casos, o portador pode manter a doença sob controle, levando vida 
relativamente normal. Em certos casos, com quadro mais grave, a medicação não evita a 
ocorrência do surto. 
No caso do autor, verifica-se que, em dezembro de 1967, o mesmo sofreu "traumatismo 
crânio-encefálico e raquimedular" (doc. de fls.10, do INPS, expedido à época), quando 
tinha 14 anos de idade, em função do que, já em 1968, apresentava "sintomas residuais 
ligados ao labirinto e distúrbios de comportamento" (fls.11 ). 
Os documentos, todos expedidos pelo sistema previdenciário, evidenciam a continuidade 
da doença do autor, merecendo destaque a comprovação de invalidez expedida pela 
Junta Médica do INPS (fls. 09), em 31.05.85, que já indicava, inclusive, que "o examinado 
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necessita de curador". A invalidez, pois, originária do fato ocorrido em 1967 é inconteste. 
O casamento do autor, ocorrido em 1977, não tem o efeito que Ihe foi emprestado pelo 
MM. Julgador de 1ª Instância. O suplicante era inválido e continuou a sê-lo. O estado civil 
alterado não tem, nessa hipótese especial, o condão de afastar o direito à pensão, 
sobretudo quando preenchidos os requisitos da Lei nº 3.373/58: 
"Art. 5º - Para efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado: 
I - ... 
II - Para a percepção de pensões temporárias: 
a) O filho de qualquer condição, ou enteado, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se 
inválido, enquanto durar a invalidez" 
O fato de os responsáveis pelo apelado terem retardado o ajuizamento da interdição não 
pode penalizar aquele, considerando sobretudo que, dada a sua incapacidade, não 
poderia ter a iniciativa para tal providência. 
Relevante observar que, de acordo com o art.355, do Regulamento aprovado pelo 
Decreto nº 89.080/79, a pensão temporária é devida: 
"Ao filho de qualquer condição e ao enteado, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se 
inválido, enquanto persistir a invalidez." 
O casamento só é motivo de perda da condição de dependente nas hipóteses dos incisos 
IV e V, do citado dispositivo (irmã solteira, viúva, divorciada, ...) e não nas do inciso I, 
conforme estabelece expressamente o § 3a do citado dispositivo: 
"- A perda da condição de dependente, nas situações dos itens IV e V, ocorre: 
a) pelo casamento." 
A dependência econômica, no caso, é presumida. 
Preenche, o apelante, os requisitos para a concessão. 
Quanto ao pólo passivo da relação processual, é de se observar que a obrigação de 
pagamento é do INSS (sucessor do INPS), até a entrada da Lei nº 8.112/90, art. 248, com 
a transferência da obrigação para o INAMPS, autarquia à qual era vinculada a mãe do 
apelante, hoje falecida. 
Observe-se que o INSS, regularmente citado, nem mesmo ofereceu contestação. 
Em sendo assim, dou provimento à apelação para reformar a sentença, condenando o 
INSS a pagar ao autor a pensão temporária a que tem direito, com acréscimo de correção 
monetária (p/Súmula 71 do TFR até o ajuizamento e, a partir daí, pela Lei nº 6.899/81 ), 
com pagamento das prestações vencidas até a transferência do ônus para o INAMPS, por 
força da Lei nº 8.112/90 (art. 248 - as pensões estatutárias, concedidas até a vigência 
desta Lei, passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem do servidor), e esse, 
a partir da entrada em vigor daquela Lei, enquanto persistir a invalidez. Condeno as 
autarquias ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do quantum, a 
se apurar em liquidação (cada uma em relação ao principal que Ihe competir pagar), e ao 
reembolso das custas processuais antecipadas. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.523 - PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: USINA BARÃO DE SUASSUNA S/A 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO E OUTRO (APTE.) E  

WILSON ANTÔNIO DE SOUZA E OUTROS (APDO. 
 
EMENTA 
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Tributário. Contribuição para o FUNRURAL o seu adicional. Cana própria. Incidência. 
- O fato gerador da contribuição para o FUNRURAL e do adicional instituído pela Lei nº 
6195I74 é a existência em si mesma dos produtos rurais, independentemente de sua 
comercialização. 
- A cana própria utilizada como matéria-prima para industrialização, tem seu valor 
comercial estabelecido sujeitando-se ao pagamento da contribuição para o FUNRURAL e 
do seu adicional. 
- Precedentes desta Corte e do extinto TFR. 
- Apelo improvido. 
- Sentença mantida. 
 
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 voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de junho de 1992 (data do julgamento.) 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: A Usina Barão de Suassuna promoveu ação 
declaratória cumulada com repetição de indébito contra o INSS, pretendendo ver 
declarada a não obrigatoriedade do recolhimento da contribuição para o FUNRURAL e do 
seu adicional, incidente sobre a cana -de-açúcar de produção própria, utilizada como 
matéria-prima na produção do açúcar e do álcool. Como conseqüência, tenciona obter a 
restituição dos valores recolhidos a tal título no período de março de 1989 a março de 
1990. 
Tal pretensão vem fundamentada no pressuposto de que, a partir da Constituição de 
1988, a contribuição para o FUNRURAL não mais poderia incidir sobre canas próprias 
não comercializadas in natura. 
Contestando a ação, afirma o INSS que a base de cálculo da contribuição é o valor 
comercial da mercadoria, estabelecido pelo IAA, sendo o custeio da Previdência Social 
Rural atendido pela contribuição do produtor rural, e que a autora, quando utiliza a 
matéria-prima própria, proveniente de suas propriedades rurais, para industrialização, 
está obrigada a recolher aquela contribuição, que tem como base de cálculo os preços 
correntes de mercado, nos termos do art. 77, do Regulamento do Custeio da Previdência 
Social. 
Réplica às fIs.40/42. 
O MM. Juiz monocrático julgou improcedente a ação, por entender que a contribuição 
para o FUNRURAL é devida sobre o valor comercial do produto, mesmo em se tratando 
de plantio próprio. Segundo o douto julgador, o valor comercial dos insumos de um 
produto industrial integra o seu valor final e, por conseguinte, o faturamento da empresa. 
Assim, a cobrança do FUNRURAL continua devida na vigência da nova Carta Magna. 
Insurgindo-se contra tal decisão, interpôs a autora a presente apelação, ao  fundamento 
de que a utilização de matéria-prima de produção própria na fabricação do açúcar não é 
hipótese de incidência da contribuição para o FUNRURAL, uma vez que não há 
faturamento. Segundo afirma, não ocorre qualquer atividade mercantil que justifique a 
obrigação de tal pagamento, ressaltando que, na verdade, a comercialização do açúcar é 
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hipótese de incidência das contribuições para o PIS e para o Finsocial. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator):Segundo a apelante, o FUNRURAL é 
contribuição social e, como tal, só poderia incidir sobre o faturamento da empresa, a teor 
do que dispõe o art.195, I, da Constituição Federal, o que não ocorre em relação à cana-
de-açúcar diretamente cultivada pela Usina, uma vez que não configurada a hipótese de 
operação mercantil. '" 
Afirma ela, assim, que a Carta de 1988, ao recepcionar a contribuição para o FUNRURAL 
e o adicional criado pela Lei nº 6.195/74, restringiu-Ihes o contorno jurídico, somente 
admitindo sua cobrança nos casos de comercialização de produtos rurais. 
Entendo que não assiste razão à apelante. 
A Lei complementar nº 11 de, 25.05.71, que instituiu o Programa de Assistência ao 
Trabalhador Rural (PRORURAL), assim dispõe em seu art. 15, verbis: ", 
"Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural provirão 
das seguintes fontes: 
1 - da contribuição de 2% (dois por cento) devida pelo produtor sobre o valor comercial 
dos produtos rurais e recolhida: 
a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam sub-rogados, para esse fim, 
em todas as obrigações do produtor; 
b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus produtos ou vendê-los no varejo, 
diretamente ao consumidor." 
O § 1 º do dispositivo acima transcrito define o que seja produto rural, nos seguintes 
termos: 
"Entende-se como produto rural todo aquele que, não tendo sofrido qualquer processo de 
industrialização provenha de origem vegetal ou animal, ainda quando haja sido submetido 
a processo de beneficiamento, assim compreendido um processo primário, tal como 
descaroçamento, pilagem, descascamento ou limpeza e outros do mesmo teor, destinado 
à preparação de matéria-prima para posterior industrialização." 
Não há dúvida de que o fato gerador da contribuição para o FUNRURAL é a existência 
em si mesma dos produtos rurais, como tais definidos no diploma legal antes referido. A 
base de cálculo da citada contribuição é o valor comercial do produto (Súmula nº 175-
TFR). 
No caso em apreciação, tanto a cana de produção própria quanto aquela adquirida de 
fornecedores estão sujeitas ao pagamento da contribuição para o FUNRURAL. A matéria-
prima tem um valor comercial próprio, independentemente de que ocorra a sua efetiva 
comercialização. Para efeito de cálculo da contribuição para o FUNRURAL, o valor da 
cana de produção própria de empresa agroindustrial é estabelecido previamente pelo IAA, 
através de Portaria. Nesse sentido a cana-de-açúcar tem o seu preço fixado 
em duas faixas de valores diferentes - uma quando se encontra no campo e outra quando 
posta na esteira. 
Quanto ao adicional instituído pelo art. 5º da Lei nº 6.195/74, para custeio do seguro de 
acidentes de trabalho rural, já existem precedentes desta Corte, entre os quais citamos a 
AC 3575 - AL, em que foi Relator o MM. Juiz Castro Meira, cuja ementa está assim 
expressa: 
"TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO. ACIDENTES DO TRABALHO. 
- Fato gerador da contribuição adicional para custeio do seguro de acidentes de trabalho 
rural é a existência em si mesma dos produtos rurais, independentemente de haver 
comercialização. 
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- apelação improvida. Sentença confirmada." 
Igual entendimento teve o eminente Juiz Ridalvo Costa, ao julgar a AC 7731-AL, da forma 
que adiante se lê: 
"Apesar do texto legal falar em incidência sobre a primeira comercialização, não vejo esta 
como fato gerador da contribuição. Entendo que o fato gerador da contribuição é a 
produção em si de gêneros agropecuários. A primeira comercialização foi o momento 
escolhido pelo legislador como mais propício para promover a exigência da contribuição, 
seja em face de ser ali que a produção gera dinheiro, seja porque neste instante se 
quantifica, se afere em moeda, o valor dos gêneros produzidos. No caso da autora, que 
se refere a produtos com preços administrados, previamente fixados, nenhum óbice existe 
em que a exigência se faça, independentemente da comercialização dos produtos." 
Entendo, como ele, que a contribuição adicional em apreciação foi instituída como forma 
de garantir maior segurança aos trabalhadores rurais, cujas atividades, pela própria 
natureza, sujeitam-nos a acidentes de trabalho de toda sorte. Este é o objetivo do seguro 
devido por todos os empregadores que se utilizem da mão-de-obra do trabalhador rural. 
Inadmissível, pois, isentá-los de contribuição de tal natureza. 
Resta incontroverso, pois, que o fato gerador, tanto da contribuição para o FUNRURAL 
quanto do adicional para o custeio de acidente de trabalho rural, é a existência em si 
mesma dos produtos rurais, independentemente de sua comercialização. 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.525 - RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: JOSÉ FRANCISCO MARQUES 
Advogados: DRS. SANDRA MARIA FREITAS DE ALMEIDA E OUTROS (APTE.) E  

ENÉLIO LIMA PETROVICH ( APDO.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Embargos à Execução. Rejeição preambular. Nulidade. 
- Não podem os embargos ser rejeitados preambularmente, porquanto os casos de 
recusa são unicamente os referidos no art. 739 do CPC. 
- Nulidade declarada para que se processe regularmente o feito. 
 
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, 
preliminarmente, declarar a nulidade da sentença, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado: 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de maio de 1992 (data do julgamento.) 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação cível interposta pelo INSS em face da 
sentença que rejeitou os embargos por ele ajuizados contra execução promovida por José 
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Francisco Marques. 
O eminente prolator, sem mandar processar os embargos, julgou de pronto extinto o 
processo sem apreciação do mérito, entendendo inadmissíveis os embargos da espécie 
"para abrir, ou mesmo reabrir, discussão quanto à liquidação de sentença exeqüenda", 
pretensão do embargante que, na ocasião apropriada, deixou de impugnar os cálculos; 
ademais, "em se tratando de execução ofertada pleiteando o pagamento do valor 
encontrado na fase de liquidação de sentença, não se pode ter como figurada a hipótese 
plasmada no inciso V, do art. 741, do Ordenamento Processual Civil...". 
Ao arrazoar, afirmou o apelante:"a liquidação não ocorreu 'por artigos', forma determinada 
na sentença, donde, não citado o recorrente, nulo . todo o processo de liquidação (a); 
verificou-se erro de cálculo, causando considerável excesso de execução, quando o setor 
de Cálculos da Justiça Federal no Rio Grande do Norte utilizou os índices de reajuste de 
salário mínimo, ao invés daqueles da política salarial, menores, sabendo-se que 'erro de 
cálculo não passa em julgado e pode ser corrigido a todo tempo, " ainda quando a 
sentença haja transitado em julgado' (b)." 
Quanto ao apelado, disse sem qualquer fundamento a alegação de excesso de execução, 
pois, ao se omitir em falar sobre os valores levantados pela Contadoria do Juízo, o 
Instituto tacitamente os deu por corretos. 
Relatei. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O MM. Juiz a quo rejeitou 
preambularmente os embargos. 
Não poderia, entretanto, fazê-lo, porquanto os casos de recusa liminar deles mostram-se 
unicamente os referidos no art. 739, do CPC. 
Nula, portanto, a sentença apelada. 
Voto no sentido de se declarar tal nulidade, determinando-se ao ilustre magistrado de 1 º 
grau processe regularmente o feito para poder, depois, sentenciar. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.573 - AL 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: ZOROASTRO DA ROCHA PINTO 
Apelada: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE ALAGOAS 
Advogados: DRS. FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA PINTO (APTE.) E  

ADELMO SÉRGIO PEREIRA CABRAL (APDA.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Medida Cautelar. Suspensão dos efeitos de processo administrativo 
disciplinar. Ausência dos requisitos legais. Improvimento. 
1. A atividade jurisdicional cautelar se limita a medidas neutras de simples afastamento do 
perigo, para que o resultado final da tutela não perca sua utilidade. 
2. Ausentes os pressupostos do "fúmus boni juris" e do "periculum in mora", inexiste 
pressuposto a justificar a tutela preventiva do Estado. 
3. Apelo improvido. 
4. Sentença que se mantém. 
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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 voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação interposta de sentença que 
julgou improcedente ação cautelar inominada proposta contra a Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seção de Alagoas, pretendendo suspender pena de afastamento dos quadros da 
Ordem, a qual, segundo o apelante, foi aplicada de forma ilegal e abusiva. 
O MM. juiz a quo indeferiu o pedido por não entender presentes os pressupostos legais 
para a concessão de medidas cautelares. Em primeiro lugar, por admitir que a matéria 
será mais bem examinada nos autos da ação principal a ser intentada pelo autor (ação de 
anulação ), uma vez que, tratando-se de pedido que depende de provas, necessita de 
elementos comprobatórios que não se encontram na cautelar. Depois, em relação ao 
periculum in mora, porque, segundo afirma, "a situação já perdura no tempo há mais de 
12 anos, a descaracterizar a urgência ou mesmo a irreparabilidade do dano, em se 
tratando de ação cautelar preparatória" (fls. 74/75). 
O apelante aduz que o processo de cassação promovido pela Ordem dos Advogados do 
Brasil está nulo de pleno direito, uma vez que eivado de vícios e irregularidades, tendo 
sido imposta a penalidade máxima, com evidente inobservância do disposto no art.103, 
XXV, e 105, da Lei 4215, de 27.04.63. Pretende obter o direito ao exercício de sua 
profissão até o julgamento da ação principal. 
Contra-razões não apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O apelante pretende, através da ação 
cautelar, obter o direito ao livre exercício de sua atividade profissional, do qual foi privado 
em decorrência de penalidade disciplinar, até o julgamento da ação principal. 
Fundamenta a peça recursal no argumento de que o processo de cassação levado a 
efeito pela Ordem dos Advogados do Brasil é nulo de pleno direito, uma vez que viciado 
de maneira insanável. Diz que a pena de eliminação dos quadros daquela instituição foi 
imposta com inobservância dos requisitos exigidos pela Lei 4215/63 (Estatuto da OAB). 
A sentença recorrida, em sua parte final, vem assim redigida (fl. 75): 
"Quanto ao requisito do fumus boni juris, entendo que a questão deverá ser melhor 
examinada na ação principal a ser intentada, eis que envolve matéria de prova no tocante 
às alegadas nulidades que teriam ocorrido no processo disciplinar resultante da 
eliminação do requerente dos quadros da OAB-AL, mormente ao referir erro no 
julgamento ou condenação baseada em falsa prova, ou mesmo, parcialidade, ou, ainda, 
abuso de poder, matérias essas cuja análise melhor se fará na ação principal, de ampla 
cognição e de difícil, se não impossível mensuração no âmbito estreito desta cautelar, à 
falta de elementos concretos de prova, a embasar as alegações formuladas pelo autor e 
refutadas pela ré. Ainda que assim não fosse, como já observado no despacho de fls. 39, 
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o segundo requisito, ou seja, o perigo da demora, não se evidencia presente, a justificar a 
concessão desta cautelar, vez que, como dito, a situação já perdura no tempo há mais de 
doze anos, a descaracterizar a urgência ou mesmo a irreparabilidade do dano, em se 
tratando de ação cautelar preparatória." 
Entendo que a r. sentença monocrática não merece reparo. 
O objetivo da medida cautelar é afastar situações de perigo que possam comprometer 
irremediavelmente o resultado a ser atingido nos processos principais de que depende. 
No dizer de Humberto Theodoro Júnior, in Tutela Cautelar, RJ, LIDE, 1992, a doutrina 
clássica limitou o poder discricionário do juízo cautelar à criação de medidas não 
satisfativas. 
Assim se posiciona o citado doutrinador: 
"A provisoriedade repele a antecipação do resultado incerto do processo principal e faz 
com que a atividade cautelar se limite a medidas neutras de simples afastamento do 
perigo para que o resultado final da tutela jurisdicional não perca sua utilidade... 
... A razão de ser dessa restrição está em que o atribuir caráter satisfativo a medidas 
provisórias, sem oportunidade adequada de defesa, importaria quebra do princípio da 
ampla discussão da causa, que se torna indispensável para assegurar o devido processo 
legal e, conseqüentemente, ofensa à garantia de isonomia que deve presidir a tutela 
jurisdicional definitiva ou satisfativa. 
A prestação jurisdicional não pode pender para a defesa desproporcional dos interesses 
de um dos litigantes, enquanto não exaurido todo o percurso do processo principal. 
Somente ao fim do processo de mérito é que a força da soberania estatal tem legitimidade 
de atuar na defesa e satisfação do direito subjetivo de uma parte contra a outra"... 
O apelante pretendia obter, através de processo cautelar, uma antecipação do mérito a 
ser desenvolvido na ação principal, que terá como objetivo anular o processo 
administrativo que deu origem à sua eliminação dos Quadros da OAB. Trata-se de 
matéria complexa, que exige a produção de provas, não cabendo sua análise em sede de 
cautelar. 
Isto posto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida pelos seus 
próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.634 - CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: TV JANGADEIRO LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. SCHUBERT DE FARIAS MACHADO E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Lucros não distribuídos. Lei 7.713/88. Fato gerador do 
imposto. Apelo improvido. 
1. No momento da apuração do lucro Iíquido da empresa, por ocasião do balanço anual, 
fica configurada a disponibilidade jurídica desse lucro para os seus sócios. 
2. A Lei 7.713/88 apenas modificou o momento da incidência do imposto de renda, 
mantendo inalterados o fato gerador e a base de cálculo desse tributo. 
3. Apelo improvido. 
4. Sentença que se mantém. 
 
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, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: TV Jangadeiro Ltda. promoveu ação declaratória 
contra a União Federal, objetivando ser desobrigada do pagamento do imposto de renda 
incidente sobre os lucros não distribuídos aos seus sócios e cobrado nos termos do art. 
35, da Lei 7.713/88. 
Alegando a inconstitucionalidade do referido diploma legal, aduziu as seguintes razões: 
inocorrência do fato gerador do imposto, uma vez que, não tendo havido distribuição dos 
lucros aos sócios, não haveria disponibilidade econômica; e, além disso, ofensa ao 
princípio constitucional de proibição do confisco, já que tal exação representaria um ônus 
de mais de 50% , para a pessoa jurídica. 
A União Federal contestou a ação, argumentando que estava perfeitamente caracterizada 
a aquisição de renda pelos acionistas, pois a empresa obtivera lucro, apesar de ainda não 
distribuído, sendo o caso de disponibilidade jurídica, nos termos do art. 43 do CTN. E que, 
conforme disposto nos arts. 35 e 36, da Lei 7.713/88, ocorrera apenas uma antecipação 
da incidência do imposto sobre a renda para o momento de apuração do lucro líquido, que 
antes ocorria por ocasião da distribuição dos resultados apurados. Quanto à alegação de 
confisco, afirma ela que o contribuinte do imposto não é a pessoa jurídica e sim o sócio 
quotista, acionista ou titular de empresa individual (fls. 39/41 ). 
Réplica apresentada (fls. 45/51 ). 
O MM. Juiz monocrático julgou improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos: 
a) - embora não tendo ocorrido a disponibilidade econômica, por não terem sido ainda 
distribuídos os lucros, não é correto admitir que os sócios não tenham direito ao crédito, 
porque a aquisição da disponibilidade jurídica traduz tal direito. O lucro, uma vez apurado 
e tornado líquido, encontra-se na esfera da disponibilidade jurídica dos sócios, e a 
tributação nesse instante não ofende a regra do art. 43 do CTN; 
b) - a Lei 7.713/88 não provocou alteração substancial na sistemática do recolhimento do 
imposto de renda, uma vez que não afetou a base de cálculo nem o fato gerador do 
tributo; 
c) - o contribuinte do imposto é o sócio e não a pessoa jurídica, de maneira que não se 
pode falar em ofensa à proibição do confisco. 
Insurgindo-se contra tal decisão, a TV Jangadeiro interpõe a presente apelação, 
aduzindo, em síntese, que: 
- a disponibilidade jurídica da renda é o crédito, não a possibilidade de crédito, e, no 
momento da apuração do lucro líquido pela empresa, não existe nem mesmo a 
possibilidade de crédito: 
- o tributo não pode ser exigido com base em mera ficção jurídica. Tendo em vista que os 
sócios não podem livremente dispor dos lucros da sociedade, pois tal distribuição 
depende da vontade da pessoa jurídica, não existe o ingresso da renda no patrimônio do 
titular, pessoa física, a ensejar a incidência do imposto de renda;  
- é preciso que o crédito esteja inteiramente à disposição do beneficiário para que seja 
configurado o fato gerador do imposto de renda. Além do mais, pode acontecer que os 
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lucros apurados em um exercício sejam absorvidos pelos prejuízos sofridos em exercícios 
seguintes. 
Retomando os argumentos expendidos na inicial, pede a apelante a reforma da sentença. 
Contra-razões não apresentadas. 
Remessa oficial tida como interposta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A matéria já foi apreciada por esta Corte, na 
AMS 2683 - CE, em que foi Relator o MM. Juiz José Delgado, tendo sido decidida, à 
unanimidade, da forma que adiante se lê: 
"Tributário. Imposto de Renda. Lucro não distribuído. Incidência. Lei nº 7.713/88.  
3- A Lei nº 7.713/88, apenas modificando o momento da incidência do Imposto de Renda 
sobre o lucro, de depois para antes de sua destinação pelos sócios, não provocou 
alteração substancial na regra do tema, não afetou a base de cálculo e o fato gerador do 
tributo. 
4- O lucro, uma vez apurado, encontra-se na esfera da disponibilidade jurídica dos sócios, 
que Ihe definirão o destino, portanto, a tributação neste instante não ofende a regra do art. 
43 do Código Tributário Nacional." 
O art. 43 do Código Tributário Nacional estabelece que o imposto sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. 
A apelação está embasada no pressuposto de que, por ocasião da " apuração do lucro 
líquido pela empresa, não tendo havido ainda distribuição dos lucros, não há crédito 
disponível para os sócios, inexistindo fato gerador do imposto de renda. Além disso, 
afirma que os sócios não podem livremente dispor de tais lucros, pois a distribuição vai 
depender da vontade da pessoa jurídica, que muitas vezes é contrária à vontade de seus 
integrantes.  
" Dessa forma, não existiria nem mesmo a possibilidade de crédito a ensejar 
a incidência do tributo. 
Entendo que não assiste razão à apelante. 
Acatando o posicionamento da 2ª turma desta Corte, ao acolher voto proferido pelo Juiz 
José Delgado na AMS já referida anteriormente, tenho que: 
"Ora, quando elaborado o balanço anual da empresa, verifica-se a existência de lucro, 
este entra na esfera de disponibilidade jurídica dos sócios, que decidirão qual será o 
destino dos recursos superavitários. A alteração operada pela Lei 7.713/88 na sistemática 
de incidência do imposto de renda sobre o lucro das empresas não implicou em mudança 
substancial na regra que rege tal tributo. Apenas passou a fazê-lo incidir antes da 
destinação dos lucros e não depois, como era anteriormente. 
A Lei nº 7.713/88, não instituindo obrigação principal, mas disciplinando uma obrigação 
acessória, prescinde de uma aprovação por quorum especial, exigido para a edição de lei 
complementar. Como está caracterizado nos autos, o lucro apurado e disponível é objeto 
de tributação na fonte. 
Se, depois, for distribuído aos sócios, não mais incidirá o imposto de renda. 
Não se alterou os pontos mais relevantes do tributo, quais sejam, o seu fato gerador e a 
sua base de cálculo. Esta modificação, sim, só se poderia operar por via de lei 
complementar. Não houve, por outro lado, o intento de penalizar o contribuinte, uma vez 
que a alíquota estabelecida foi de apenas 8% (oito por cento), consideravelmente inferior 
às alíquotas estabelecidas para outras espécies de renda." 
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Fazendo minhas tais razões de decidir, nego provimento à apelação, mantendo a 
sentença recorrida em seu inteiro teor. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.689 - RN 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: FRANCISCO PAZ FILHO 
Advogados: DRS. SANDRA MARIA FREITAS DE ALMEIDA E OUTROS (APTE.) E  

ILNA GURGEL ROSADO (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos à Execução. Rejeição liminar. 
- A rejeição liminar dos embargos à execução é restrita às hipóteses previstas no art. 739, 
do CPC. Devem, destarte, ser processados os embargos opostos por um dos 
fundamentos do art. 741 do estatuto processual civil. 
- Precedente da Turma. 
- Apelo provido. Sentença anulada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 28 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
opôs, perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, embargos à 
execução de sentença, fundados nos arts. 741, V e 743, I do CPC, alegando, em síntese, 
excesso de execução, porquanto a execução estaria sendo realizada de forma diversa da 
determinada na sentença. É que a renda mensal inicial estaria sendo reajustada pelos 
mesmos índices de reajustamento do salário mínimo, enquanto que a sentença 
determinou tal reajustamento pelo índice integral da política salarial. 
O MM. Juiz a quo entendeu pelo incabimento dos embargos e rejeitou-os liminarmente, 
ao fundamento de que se pretende discutir nos embargos os valores encontrados na 
liquidação de sentença, já devidamente homologados, a cujo respeito, portanto, operou-
se a preclusão, sem qualquer resistência, inclusive, do embargante. 
Apela, tempestivamente, o embargante, insistindo na nulidade da execução, ratificando os 
termos da inicial, acrescentando, ainda, que a sentença determinou a sua liquidação por 
artigos, e não por cálculos do contador, e que não houve a necessária citação do ora 
apelante para a validade do processo executivo. Ademais, tratando-se de erro de cálculo, 
não transita em julgado a sentença que o homologou. 
O apelado restou silente, embora devidamente intimado para contraminutar o apelo. 
Tratando-se o caso de questão predominantemente de direito, dispensei a revisão (RI, art. 
30, IX). 
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É o RELATÓRIO 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A questão é de simples deslinde. 
O MM. Juiz monocrático entendeu ser requisito de admissibilidade dos embargos à 
execução a impugnação dos cálculos do contador, aplicando, por analogia, o verbete da 
Súmula nº 188, do extinto TFR. 
Ocorre que os embargos à execução somente podem ser rejeitados liminarmente - disto 
não discrepa a doutrina - nos termos da lei adjetiva civil, que prevê, no seu art. 739, em 
numeração exaustiva, as hipóteses de rejeição liminar dos embargos, vale dizer:  
I - quando apresentados fora do prazo legal; 
I I - quando não se fundarem em algum dos fatos mencionados no art. 741; 
III - nos casos previstos no art. 295. 
Os embargos à execução ora cogitados foram opostos, justamente, com fundamento no 
permissivo do art. 741, V, do CPC, que trata do excesso de execução, cujo conceito é 
encontrado no art. 743 desse mesmo diploma legal. O caso em tela encarta-se, 
precisamente, na previsão do inciso III, do referido art. 743, que diz haver excesso de 
execução quando esta se processa de modo diferente do que foi determinado na 
sentença. 
Nenhum outro pressuposto pode ser exigido para o processamento dos embargos, além 
dos mencionados nos arts. 739 e 741, do CPC, de forma que inaplicável ao caso a 
necessidade de impugnação prévia aos cálculos de liquidação de que fala a Súmula nº 
188 do extinto e sempre egrégio TFR. 
A sentença recorrida, induvidosamente, padece de vício de nulidade, posto que rejeitou 
os embargos sem que existisse qualquer previsão legal a respeito. Assim decidiu esta 
egrégia Primeira Turma em julgado recente (AC 12525 - RNº Rel. o em.Juiz JOSE MARIA 
LUCENA, julg. em 21.05.92). 
Por estas razões, dou provimento à apelação para anular a sentença apelada e 
determinar a baixa dos autos ao juízo de origem, ensejando que o MM. Juiz de Primeiro 
Grau examine a tempestividade, processe os embargos e, observando as demais 
exigências legais, decida o mérito da questão. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.712 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apeladas: MARIA DE LOURDES DE ASSIS E OUTRAS 
Advogados: DRS. ROSÂNGELA DE MELO C.A. DE SOUZA E OUTRO (APDAS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Imóvel da União. Residência de servidor. Locação. Legislação própria - 
Dec: Lei 9.760/46. 
Nulidade da sentença. Inexistência. 
Se o Juiz assina todas as folhas da sentença, exceto a última, mas em seguida pratica 
atos no processo que confirmam a autoria daquele pronunciamento final, a irregularidade 
está suprida. 
Não há direito dos filhos dos servidores falecidos continuarem a locação (concessão 
remunerada de uso) do imóvel necessário ao serviço. 
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Inaplicabilidade da Lei de Inquilinato. 
Reintegração de posse procedente. 
Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e dar provimento à apelação e à remessa, 
nos termos do relatório e votos anexos que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife,14 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A União Federal ajuizou, perante a 2ª Vara Federal 
de Pernambuco, ação de reintegração de posse contra Maria José dos Santos, Maria 
Helena Dantas, Maria de Lourdes de Assis, Isabel Alves de Souza e Marlene Silva de 
Souza, ao fundamento de que elas estariam ocupando, irregularmente, imóveis públicos 
destinados à residência de servidores em atividade no Ministério da Marinha. As 
promovidas eram casadas com ex-servidores daquele Ministério, alguns já falecidos e 
haviam sido notificadas para desocupar os imóveis, nos termos da legislação aplicável à 
espécie (DL nº 9760/46). 
Postulou, afinal, a reintegração liminar na posse, já que o esbulho dataria de menos de 
ano e dia. 
0 MM. Juiz a quo indeferiu a liminar por entender que a ação era de força velha. 
A União Federal requereu, posteriormente, o arquivamento do processo em relação às rés 
Maria José dos Santos e Marlene Silva de Souza que teriam desocupado os imóveis. A 
desistência foi devidamente homologada pelo MM. Juiz Federal - fls.112. 
Contestaram o feito as promovidas Maria de Lourdes de Assis e Isabel Alves de Souza, 
aduzindo, em síntese, que não fora obedecido o disposto no art. 89 do DL 9760/46, no 
tocante ao prazo para desocupação dos imóveis. Sustentaram , ainda, a inexistência do 
ato espoliativo, já que a União continuou a receber os alugueres, o que implicaria na 
continuidade da locação avençada. 
Requerida e produzida a prova testemunhal, o MM. Juiz monocrático proferiu sentença, 
julgando a ação improcedente por ter a União Federal descumprido o disposto no item 9.2 
das Instruções de Ocupação e Desocupação de Próprios Residenciais da 
Responsabilidade do Ministério da Marinha, que determinava a realização de inspeção 
antes da desocupação do imóvel. 
Irresignada, recorre a União sustentando, em preliminar, a inexistência jurídica da 
sentença, já que não fora assinada, o que ensejaria a nulidade de todos os atos 
posteriores. No mérito, pugna pela reforma do decisum, argumentando que os 
procedimentos administrativos previstos para a espécie foram rigorosamente obedecidos. 
As apeladas Maria de Lourdes de Assis e Isabel Alves de Souza apresentaram resposta 
ao recurso. 
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. 
Regularmente preparados, subiram os autos, vindo-me por distribuição. 
É o relatório. 
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VOTO - PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A União Federal, ora apelante, sustenta, 
em preliminar, a inexistência jurídica da sentença recorrida, porquanto estaria sem 
assinatura. 
Seria despiciendo afirmar que qualquer documento apócrifo é desprovido de valor jurídico. 
Inicialmente, cumpre-nos observar que a finalidade preponderante do processo é realizar 
o Direito. O grande Pontes de Miranda já lecionava,verbis : 
"Desde que a natureza do Estado obrigou, se não à extinção pelo menos à grande 
diminuição da possível justiça de mão própria, impôs-se-Ihe prover à distribuição dos 
julgamentos onde quer que se faça preciso restaurar o direito ferido." 
(in "Tratado das Ações",1 ª ed. Tomo I, pág. 233) 
O processo constitui, portanto, o instrumento através do qual a atividade jurisdicional do 
Estado se efetiva e suas normas não podem ser encaradas como um fim em si mesmas, 
mas como meio de se atingir uma finalidade de justiça. Daí dizerem alguns juristas que o 
processo é meramente instrumental. "Outros vão além: consideram as regras jurídicas 
processuais como secundárias, inconfundíveis com as de direito material, tidas por 
primárias." (Pontes de Miranda, ob. cit., pág. 233) 
No caso sub judice , podemos constatar que todas as folhas da sentença, à exceção da 
última, encontram-se devidamente rubricadas, impedindo que se conteste a sua 
autenticidade. 
Entendo que a omissão da assinatura do julgador na parte final da sentença tem, na 
espécie, a sua relevância mitigada, erigindo-se em irregularidade que não deve 
comprometer a validade da jurisdição efetivamente prestada pelo juízo monocrático. 
Enfim, em atenção aos princípios processuais da instrumentalidade e da economia 
processual, rejeito a preliminar e passo a examinar o mérito. 
Caso esta eg. Turma entenda de modo diverso, proponho que deva ser determinada a 
baixa dos autos ao juízo de origem para que seja suprida a omissão. 
É o meu voto, em preliminar. 
 
VOTO - MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Trata-se de uma ação de reintegração de 
posse movida pela União Federal com o objetivo de obter a desocupação de imóveis 
funcionais irregularmente ocupados por dependentes de ex-servidores do Ministério da 
Marinha. 
Examinados os autos, trago-os a julgamento, fazendo singelas considerações e 
destacando os seguintes pontos: 
a) Locação de bens públicos: Decreto-Lei 9760/46; 
b) Cabimento da ação reintegratória; 
c) Caracterização do ato espoliativo; 
d) Alegação de descumprimento do art. 89, do DL 9760/46; 
e) Fundamentos da sentença. 
a) Locação de bens públicos : Decreto-Lei 9760/46. 
As formas de ocupação dos imóveis públicos, quer seja a locação, o aforamento ou a 
cessão, encontram-se previstas e reguladas pelo Decreto-Lei 9760, de 05 de setembro de 
1946. 
Não se pode confundir a locação prevista no referido decreto com a locação civil. A 
própria Lei do Inquilinato então vigente (Lei 6649/79) era bastante clara ao estatuir, verbis: 
. "Art.1º-....... .... ... ....... ........... .... 
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, § 4º - A locação de prédios urbanos da União continua regida pela legislação que Ihe é 
própria." 
O art. 87 do DL 9760, por seu turno, impede o surgimento de qualquer controvérsia: 
"Art. 87 - A locação de imóveis da União se fará mediante contrato, não ficando sujeita a 
disposição de outras leis concernentes à locação." 
A locação de bens públicos tem manifesta natureza de direito público, assemelhando-se 
bastante ao contrato de concessão de uso. Hely Lopes Meirelles chega a afirmar que a 
locação a que se reporta o já aludido diploma legal nada mais é do que uma "cessão 
remunerada de uso". Vejamos as palavras do saudoso administrativista, verbis: 
"Embora o Decreto-Lei 9760, de 05.09.46, refira-se a locação de imóveis da União, não 
nos parece que os bens públicos possam ser alugados nos moldes do direito privado ... 
A locação é contrato típico de direito privado, onde as partes devem manter equivalência 
de situações nos direitos e obrigações que reciprocamente assumirem ... Ora, no Direito 
Administrativo jamais se poderá transpassar o uso e gozo do bem público com as 
características da locação civil, porque implicaria renúncia de poderes irrenunciáveis da 
Administração, para que ela viesse a se colocar em igualdade com o particular, como é da 
essência desse contrato no campo do direito privado. O só fato de uma lei administrativa, 
primando pela falta de técnica, referir-se erroneamente a um instituto civil, não é o 
bastante para implantá-lo no nosso direito público. 
O que a lei federal denominou impropriamente de "locação" nada mais é que "concessão 
remunerada de uso" dos bens do domínio público patrimonial, instituto esse perfeitamente 
conhecido e praticado pela Administração Pública dos povos cultos e regido por normas 
próprias do Direito Administrativo." 
 
in Direito Administrativo Brasileiro 16 edição, RT,1991, pág. 432) 
Conclui-se, portanto, que os contratos (Termo de Responsabilidade de Imóvel), cujas 
rescisões deram ensejo à presente demanda, têm natureza de direito público, regulados 
pelo Decreto-Lei 9760/46. 
b) Cabimento da ação reintegratória. 
Não me parece questionável o cabimento da ação possessória em casos como este. 
O próprio Decreto-Lei 9760, em seu art. 20, prescreve, verbis: 
"Art. 20 - Aos bens imóveis da União, quando indevidamente ocupados, invadidos, 
turbados na posse, ameaçados de perigo ou confundidos em suas limitações, cabem os 
remédios do direito comum." 
Nesse sentido, a jurisprudência do ex-TFR é pacífica: 
"LOCAÇÃO. DECRETO-LEI Nº 9760 DE 1946. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO 
DE RETENÇÃO. 
EMENTA 
Nenhum direito existe dos filhos do servidor falecido em permanecer no imóvel próprio da 
União Federal, por este ocupado em razão do cargo que exercia, principalmente pela falta 
de vínculo empregatício daqueles com   o serviço público. 
A natureza e a destinação do imóvel afastam a possibilidade de aplicação da locação 
comum, regendo a espécie o Decreto-Lei 9.760, de 1946. 
Direito de retenção descabido. Preliminar rejeitada. Sentença confirmada. (AC 68.086 - 
RJ, Rel. Minº William Patterson, 2ª Turma. Unânime. DJ 11.02.82)". 
"EMENTA: Administrativo. Imóvel funcional. Ocupante não residindo no próprio. 
Comprovação. Perda do direito. EsbuIho possessório. Reintegração de posse. 
A comprovação do abandono do imóvel funcional, pela fixação de residência do servidor 
em outra localidade, decreta a rescisão contratual do respectivo Termo de Ocupação, 
cessando, conseqüentemente, qualquer direito decorrente. 
A utilização do imóvel por quem não reúne as condições legais para tal configura o 
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esbulho possessório. 
Reintegração definitiva do autor na posse do imóvel reclamado, impondo aos réus o 
pagamento das prestações vencidas e vincendas (taxa de ocupação e administração), 
devidamente corrigidas, acrescidas de juros legais e honorários advocatícios de 10% 
sobre o total da condenação. 
Apelo provido." 
(AC Nº 70.274-DF, Rel. Min. Flaquer Scartezzini, 3ª Turma, unânime, julg. 25.08.87) 
A ação de reintegração de posse constitui, pois, o meio processual adequado para se 
promover a desocupação de imóvel público irregularmente ocupado. 
c) Caracterização do ato espoliativo: 
A procedência da ação de reintegração de posse exige a demonstração de dois requisitos 
que se fazem presentes, no caso: a posse da autora e o esbulho praticado pelas 
promovidas. 
O esbulho é o ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse, "em razão de 
violência, clandestinidade ou precariedade" (Maria Helena Diniz, in "Curso de Direito Civil 
Brasileiro", 4ª ed.1991, pág. 67). 
A citação de Caio Mário da Silva Pereira, transcrita na exordial, aplica-se bem ao caso: 
"Posse precária é a do fâmulo da posse, isto é, daquele que recebe a coisa com a 
obrigação de restituir, e arroga-se a qualidade de possuidor, abusando da confiança, ou 
deixando de devolvê-la ao proprietário, ou ao legítimo possuidor. Este vício, como 
observa Serpa Lopes, inicia-se no momento em que o possuidor precarista recusa 
atender à revogação da autorização anteriormente concedida." 
(in "Instituições de Direito Civil", vol. IV, pág. 23) 
O art. 89 do DL 9760 permite à União rescindir o contrato a qualquer tempo, quando o 
imóvel for necessário ao serviço público, devendo fazê-lo por notificação administrativa. 
Esta deverá consignar o prazo para restituição do imóvel. 
Logo, a partir do término do prazo consignado em lei para desocupação do imóvel (90 
dias), a posse, além de precária, passa a ser injusta, legitimando a propositura da ação 
reintegratória. O ex-TFR já decidiu que a utilização do imóvel por quem não reúne as 
condições legais para tal configura o esbulho possessório" (RTFR 157/107). 
Quanto à alegação de que o esbulho teria sido descaracterizado no momento em que a 
União continuou a receber os alugueres, mesmo tendo notificado as promovidas para 
desocupar os imóveis, não me parece defensável. 
Tanto a lei do inquilinato anterior como a atual deixam claro que a locação dos imóveis 
públicos continua a ser regida pelo Decreto-Lei 9760/46. Este, por sua vez, nada 
preceitua acerca da prorrogação tácita do contrato. Logo, incabível o argumento de que o 
contrato teria se prorrogado por tempo indeterminado em razão da continuidade no 
recebimento do pagamento da taxa de ocupação dos imóveis em litígio. 
Entendo, nessa linha de pensamento, que se encontra caracterizado o ato espoliativo. 
d) Alegação de descumprimento do art. 89 do DL nº 9760I46. 
Os contratos de locação previstos no DL 9760 têm todas as peculiaridades dos contratos 
administrativos típicos, sujeitos, portanto, às cláusulas exorbitantes do direito privado, 
decorrentes da supremacia de poder da Administração Pública. Dentre as chamadas 
cláusulas exorbitantes encontra-se o poder de alteração e rescisão unilaterais do contrato 
administrativo, preceito de ordem pública que jamais pode ser renunciado pela 
Administração. 
De fato, o já mencionado Decreto-Lei, no seu art. 89, preceitua, verbis: 
"Art. 89 - O contrato de locação poderá ser rescindido : 
I (...) 
II (...) 
III - quando o imóvel for necessário ao serviço público, e desde que a locação não tenha 
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sido feita em condições especiais aprovadas pelo Ministério da Fazenda. 
§ 1 º (...) 
§ 2º - Na hipótese do item (II, a rescisão poderá ser feita em qualquer tempo, por ato 
administrativo da União, sem que esta fique por isto obrigada a pagar ao locatário 
indenização de qualquer espécie, excetuada a que se refira a benfeitorias necessárias." 
É bem verdade que o § 3º do supracitado dispositivo determina que a rescisão, em casos 
como este, que ora se nos apresenta, deve ser feita por notificação em que se consignará 
o prazo de 90 dias para restituição do imóvel, já que este encontra-se localizado em zona 
urbana. 
É também incontroverso que a União Federal notificou as apeladas para que 
desocupassem o imóvel no prazo de 40 dias. Todavia, as notificações foram feitas entre 
os dias 20 e 21 de outubro de 1988 e a União Federal só ingressou com a presente 
demanda em 12 de outubro de 1989, quase um ano após o término do prazo consignado 
na notificação. 
Só se poderia falar em violação do § 3º do art. 89 acima transcrito se a União tivesse 
intentado a ação reintegratória antes de decorrido o prazo de 90 dias assegurado em lei, 
o que não ocorreu. 
e) Fundamentos da sentença. 
A r. sentença a quo, ao julgar improcedente a ação, centra-se no fato de que a União não 
teria cumprido o item 9.2 das instruções do Ministério da Marinha que disciplinam a 
ocupação dos imóveis sob sua responsabilidade. Tal dispositivo estabelece que: 
"9.2. A desocupação do próprio residencial pelo militar ou servidor civil será precedida por 
uma inspeção e conferência feita por representante autorizado da OM responsável e pelo 
morador, formalizando-se a entrega do imóvel pela assinatura do Termo de Desocupação 
de Próprio Residencial e a conseqüente devolução das chaves." 
Teria ocorrido, no entender do MM. Juiz monocrático, violação ao due process of law. 
Não me parece aceitável. Entendo que a inspeção a que se refere a norma acima deve 
ser feita no momento da desocupação do imóvel, já que  o seu fito é, justamente, verificar 
possíveis danos causados ao imóvel pelo ocupante. Além do mais, trata-se de uma norma 
editada exclusivamente em benefício do Poder Público e jamais poderia ser empregada 
para favorecer o particular, em detrimento da Administração Pública. 
Em verdade, a realizar-se a inspeção em momento anterior à desocupação do imóvel, 
poderiam ocorrer posteriores danos ao bem público que passariam desapercebidos, 
lesionando o patrimônio da União. 
Acrescente-se aos argumentos elencados a grande relevância dos imóveis funcionais 
para o bom desempenho das organizações militares, em razão da peculiaridade do 
serviço, com necessidade de constantes transferências. Só a título de ilustração, a Lei 
8.025/90, que regula a alienação dos bens imóveis da União situados no Distrito Federal, 
exclui, expressamente, do seu âmbito de regência, os imóveis residenciais administrados 
pelas Forças Armadas e destinados à ocupação por militares. 
Isto posto, dou provimento à apelação e à remessa para julgar procedente o pedido 
inicial, invertendo o ônus da sucumbência - art. 20, § 4º, do CPC (causa de pequeno 
valor). 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.170 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: LUIZ CARMO DO NASCIMENTO 
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Advogados: DRS. MARLENE PONTES E OUTROS (APTE.) E  
JOSÉ ALBERTO PEDROSA DA SILVA E OUTROS (APDO.) 

 
EMENTA 

Processual Civil. Sentença "extra petita". Liquidação. Princípio da congruência. Ineficácia 
do título. 
Extinção do processo de liquidação. 
Causa em que marítimo, ex-combatente, postula as vantagens da Lei nº 1.756/52 e a 
percepção de proventos iguais à remuneração de um taifeiro em atividade. 
Decisão como se se tratasse de simples revisão de benefício previdenciário com índices 
da política salarial - Súmula 260 do ex-TFR. 
Desobediência ao principio da congruência. 
A sentença "extra petita" é ineficaz e nula (Moacyr A. Santos). 
Extinção do processo de liquidação se os cálculos, advindos de titulo ineficaz, não 
espelham direito de crédito validamente constituído. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc . 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
conhecer da apelação e declarar a nulidade do processo de liquidação, nos termos do 
relatório e voto anexos que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife,16 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
interpõe apelação da sentença homologatória de cálculos de liquidação na ação ordinária 
promovida por Luiz Carmo do Nascimento, visando à revisão de aposentadoria. 
Alega o recorrente que, sendo o autor ex-combatente, deveria ter sido empregado nos 
cálculos, como índice de reajuste, o mesmo índice utilizado para os reajustes dos 
vencimentos dos servidores civis da União. 
Sustenta que a taxa referencial de juros não é coeficiente de atualização monetária, 
exceto dos débitos trabalhistas, nos termos da Lei nº 8.177/91. 
Finalmente, diz que não pode a autarquia previdenciária alterar a aposentadoria do autor, 
já que é responsável apenas pelo pagamento da "Gratificação da Lei de Guerra", no 
percentual de 20% (vinte por cento). 
Sem resposta, subiu o recurso, tocando-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O autor, alegando estar aposentado desde 
15.12.59, com as vantagens conferidas pela Lei nº 1.756/52 aos ex-combatentes, 
requereu a revisão de seus proventos, a fim de que se cumpra a legislação que determina 
o pagamento em valores equivalentes aos percebidos pelos membros da categoria em 
situação de atividade. 
O pedido inicial foi assim formulado: 
"Requer a condenação do Instituto-Réu, na Revisão do Benefício, para Ihe pagar 
corretamente as vantagens da Lei nº 1.756/52, ou seja, remuneração igual a um 
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TAIFEIRO da Marinha Mercante que se encontra em atividade, conforme está provado no 
Boletim do INPS, junto; 
Requer a condenação do Instituto-Réu ao pagamento da diferença da aposentadoria 
desde a concessão, ou seja , desde 15 de dezembro de 1959, invocando-se a Súmula 71 
do Tribunal Federal de Recursos;" (fls. 04)  
Entretanto, a sentença proferida no processo de cognição decidiu a lide como se se 
tratasse de pedido de revisão de benefícios, com os índices da política salarial, na forma 
da Súmula 260 do Tribunal Federal de Recursos. 
O julgado foi proferido fora dos limites da controvérsia. Decidiu-se como causa 
meramente previdenciária, matéria de cunho muito mais amplo, de índole eminentemente 
administrativa. 
As partes não se aperceberam do equívoco. Os embargos de declaração, opostos pela 
autarquia previdenciária, limitaram-se a pedir fosse respeitada a prescrição qüinqüenal. 
Não houve apelação. A sentença transitou em julgado - fls.66. 
Assim, iniciou-se tumultuada liquidação, com atravessamento de diversas petições. 
Finalmente, foram elaborados os cálculos de fls.88/90, homologados sem que fosse dada 
a oportunidade de impugnação pelas partes. 
Em resumo, é da sentença homologatória que recorre o INSS. 
O problema é que os cálculos foram feitos com aplicação dos índices de reajuste do 
salário mínimo sobre a aposentadoria do autor, quando o que ele pretendia era a 
percepção do benefício observada a paridade com a Tabela de Vencimentos da Marinha 
Mercante. 
Por outro lado, corre à conta do orçamento da Previdência apenas uma parcela do 
benefício. Não pode ser compelida a reajustá-lo integralmente. 
O deslinde da questão oferece certa dificuldade. Se, de um lado, há sentença trânsita em 
julgado que, em princípio, não pode ser questionada, de outro, foram os cálculos 
elaborados sem qualquer base na realidade ou na causa objetivamente deduzida em 
juízo. 
Também não se pode descuidar dos limites do presente julgamento, ou seja, se a Turma 
deve circunscrever-se ao julgamento da liquidação (apreciação dos cálculos) ou se pode, 
nesta fase, obstar os efeitos executórios do Título Judicial. 
A sentença que repousa às fls. 58/60 transitou em julgado. Estaria amparada pela 
autoridade da coisa julgada material? 
Estou convicto que não. De acordo com o disposto no art. 468 do CPC, "a sentença, que 
julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões 
decididas". 
Se a questão posta em juízo foi uma e a sentença proferida nada decidiu a respeito da 
matéria discutida, não pôs fim ao litígio. Se a matéria de mérito ficou imprejulgada, as 
parte continuam em conflito. 
Entretanto, não se pode desconsiderar que a sentença existe objetivamente no processo, 
mas se decidiu matéria estranha à litiscontestatio é julgamento extra petita e nulo, 
portanto. 
Ensina Humberto Theodoro Júnior que: 
"A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi 
proposta através de pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere 
uma prestação diferente da que Ihe foi postulada, como quando defere a prestação 
pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na 
propositura da ação. Quer isto dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, nem 
tampouco a causa petendi." 
(in "Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 6ª Ed., Pág. 557) 
Se o ato sentencial é nulo, não encontrando qualquer suporte na realidade dos autos, 
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reputo inconcebível a sua execução. 
A rigor, ainda socorre a parte prejudicada, em tese, a utilização da ação rescisória. 
Mas também não é de todo estranho interceptar a produção dos efeitos, já na fase de 
liquidação, pois a sentença extra petita é nula e ineficaz, como ensina Moacyr Amaral 
Santos (3] vol., pág. 23). 
Se não pode ser executada, não vejo qualquer sentido em liquidá-la. 
Pelo contrário, há mesmo óbice em se elaborar cálculos que não espelham qualquer 
direito de crédito, validamente constituído. 
Enfim, operada a preclusão do direito de recorrer da sentença, embora nula, ela existe no 
processo enquanto não desconstituída. 
No entanto, não pode gerar efeitos, tampouco embasar uma execução. 
Isto posto, conheço da apelação para declarar a nulidade da liquidação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.429 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: DELZA VASCONCELOS PINHEIROS DE SOUZA 
Advogados: DRS. JOSÉ AFONSO BRAGANÇA BORGES E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Tributário. Empréstimo Compulsório. Aquisição de gasolina e álcool. Decreto-Lei nº 
2.288/86 - Art. 10. Inconstitucionalidade. 
O art.10, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 2.288/86, ao exigir empréstimo compulsório, 
infringiu o principio da anterioridade, além de incidir sobre fato gerador do imposto único 
sobre combustível. 
Prova da propriedade do veiculo. Presunção de ter sido o proprietário compelido a pagar 
o empréstimo compulsório. 
Fato constitutivo do direito à restituição. Ausência de prova de fato extintivo. 
Procedência do pedido. 
Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à remessa e à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife,16 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Delza Vasconcelos Pinheiros de Souza promoveu, 
perante a 5ª Vara Federal de Pernambuco, ação ordinária de repetição de indébito contra 
a União Federal objetivando reaver quantia recolhida a título de empréstimo compulsório 
de que trata o Decreto-Lei nº 2.288/86, incidente sobre aquisição de gasolina e álcool 
para veículos automotores. 
Contestando o feito, requereu a União, em preliminar, o indeferimento da petição inicial, 
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por não estar acompanhada dos comprovantes de recolhimento do referido empréstimo 
compulsório. No mérito, defendeu a constitucionalidade da exação, alegando que a 
mesma não teria violado qualquer princípio legal. 
O pedido foi julgado procedente e a União condenada à restituição da quantia recolhida, a 
ser apurada em liquidação de sentença, acrescida de juros de mora e correção monetária, 
além das custas processuais e honorários advocatícios. 
Irresignada, recorre a promovida, reiterando os termos da contestação. 
Em sua resposta, a recorrida pugna pela manutenção da r. sentença. 
Regularmente preparados, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A restituição do que foi pago 
indevidamente, a título de empréstimo compulsório exigido com base no Decreto-Lei nº 
2.288/86, já não oferece dificuldades com a declaração de inconstitucionalidade do art.10, 
parágrafo único, da citada lei, pelo TFR, ao apreciar a AMS 116.582-DF, em sessão de 
13.10.88. 
Este eg. Tribunal trilhou idêntico entendimento no tocante ao empréstimo compulsório 
sobre aquisição de veículos: 
"EMENTA: 
TRIBUTÁRIO. D. L. Nº 2.288/86. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE VEÍCULOS. 
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. 
1. A exigência tributária criada pelo D. L. nº 2.288/86 estabeleceu como hipótese de 
incidência os mesmos fatos que consagram a do Imposto de Circulação de Mercadorias. 
Em assim ocorrendo, a União invadiu a competência tributária estadual, uma vez que a 
exação criada, denominada de empréstimo, é um verdadeiro imposto. 
2. O conceito de empréstimo existente em nosso sistema constitucional é o mesmo do 
fixado pelo Direito Civil ( Cód. Civil, art.1256). 
3. Descaracterizada está a figura de empréstimo compulsório, na medida em que, sendo 
exigível em dinheiro a sua devolução, esta se dá em quotas do FND, e não em espécie, 
como determina a lei. 
4. É imposto a entidade criada pelo D. L. nº 2.288/86, por ter como fato gerador a 
aquisição de veículo, independente de atuação estatal, é exigível do contribuinte ( 
adquirente do veículo) e fixa como base de cálculo o valor da operação no ato de 
aquisição (momento de incidência). 
5. Sendo imposto, há de render homenagem aos princípios constitucionais tributários. 
6. Na hipótese das vendas de automóveis usados entre particulares, não obstante não ter 
havido invasão de competência tributária, houve violação ao princípio isonômico que a 
Constituição consigna. 
7. Argüição de inconstitucionalidade acolhida pelo extinto TFR, no julgamento da AMS nº 
116.582-DF, in D.J.U. de 05.12.88. 
8. Acolhimento do precedente (AC nº 344-CE, Rel. Juiz José Delgado)". 
O empréstimo compulsório incidente sobre a aquisição de álcool ou gasolina encontra-se 
igualmente previsto no art.10, parágrafo único, do DL 2.288/86, cuja inconstitucionalidade 
já foi reconhecida. Logo, indiscutível a aplicação do precedente relativo ao empréstimo 
compulsório sobre veículos. 
Nesse sentido, já decidiu o TRF da 1ª Região: 
"EMENTA: Tributário - Inconstitucionalidade do artigo 10 do Decreto-lei nº 2.288/86. 
Empréstimo Compulsório sobre combustível. 
1. O artigo 10, par. único do Decreto-Lei nº 2.288/86, relativo ao empréstimo compulsório 
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sobre combustível e aquisição de veículos automotores, foi considerado inconstitucional 
pelo extinto TFR (AMS 116.582-DF). 
2. Ilegalidade do encargo que, apresentando-se como imposto disfarçado, feriu o princípio 
da anterioridade, com incidência sobre fato gerador já do imposto único sobre 
combustível." 
 (TRF-1ª Região, AC 0117361/89, Rel. Juíza Eliana Calmon, pub. no DJU de 23.04.90) 
Com relação ao pedido de indeferimento da petição inicial, por não ter a autora juntado 
aos autos os comprovantes do recolhimento do empréstimo, entendo incabível. 
É incontroverso que na ação de repetição de indébito deve o autor comprovar que 
efetivamente pagou tributo indevido. Esta prova, no entanto, pode ser obtida por todos os 
meios admitidos em lei, inclusive através de presunção. 
Washington de Barros Monteiro, ao tratar do pagamento indevido, deixa claro que a 
"prova do prejuízo" não é condição da ação de repetição de tributo indevidamente pago, 
senão vejamos: 
"Ocorre, todavia, direito à repetição se se trata de pagamento de impostos, ilegais ou 
inconstitucionais, recolhidos ao erário, em virtude de notificação fiscal. 
O contribuinte, nesse caso, tem direito à restituição. Em semelhante hipótese, não há erro 
do solvens, que vem a pagar, embora ciente de que não é devido o tributo. 
Nem se Ihe aplica a presunção de que efetuou uma liberalidade. Imposto eivado daqueles 
vícios não tem existência jurídica, concedendo-se, por isso, a sua restituição. O particular 
sofre desfalque em seu patrimônio, mercê do ato ilícito do poder público, circunstância 
que Ihe outorga direito à restituição. (grifo nosso)." 
(in "Curso de Direito Civil - Obrigações" - Saraiva 1960. pág. 296) 
O douto Tarcísio Neviani, citando o ilustre civilista, acrescenta: 
"Vê-se, pois, que o próprio jurista invocado, e mal, por alguns magistrados, presume o 
desfalque no patrimônio do particular. A presunção pode ser elidida pela prova em 
contrário: ponha-se, então, a Fazenda Pública a provar..." 
(in "A Restituição de Tributos Indevidos, seus Problemas, suas Incertezas", Ed. Resenha 
Tributária, 1983, pág. 214/215) 
O art.12 do referido diploma legal estabeleceu, verbis: 
"O empréstimo calculado sobre o consumo de combustível será cobrado junto com o 
preço do produto pelas empresas refinadoras, distribuidoras e varejistas de gasolina e 
álcool e recolhido pelas refinarias, no prazo de 15 (quinze) dias úteis." 
A apelada fez prova de que era proprietária de veículo automotor durante a vigência do 
Decreto-Lei nº 2.288/86. 
Presume-se ter sido compelida a pagar o empréstimo compulsório cuja devolução é 
presentemente requerida e cujo total será apurado e processo de liquidação. 
Nego provimento à remessa e à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.487 - PB 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DA PARAÍBA - ETF - PB 
Apelada: RAIMUNDA DA COSTA VELOSO 
Advogados: DRS. ANTÔNIO NAMY FILHO (APTE.) E NIZI MARINHEIR (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Servidor público. Vantagem do PUCRCE. 
- A Lei nº 7596/87 e o Decreto-Lei nº 94664/87, que regulamentou, instituíram vantagens 
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ao servidor público a partir de 01.04.87. 
- Incidente a correção monetária sobre as prestações atrasadas devidas pela 
Administração Pública de dívidas de valor. 
- Precedentes. 
- Obediência ao art.100 da Constituição Federal sem observância da ordem cronológica 
que se determina 
- Súmula nº 01 do TRF/5ª Região. 
- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicada. 
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 anexas, que passam integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 30 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Raimunda da Costa Veloso interpôs ação ordinária de 
cobrança contra a Escola Técnica Federal da Paraíba, visando a reposição dos valores 
atrasados devidamente corrigidos, a partir de 01.04.87, por força da lei nº 7596/87 e do 
Decreto nº 94664/87. 
Em síntese, alega que era casada com Joaquim Veloso Cavalcanti, falecido em 16.09.88, 
ex-funcionário da Escola Técnica Federal da Paraíba, o qual foi beneficiado com a 
implantação do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos 
naquela instituição Federal de Ensino, com direito à percepção dos seus efeitos 
financeiros a partir de 01.04.87. 
Acrescenta, ainda, que seu falecido marido somente recebeu os benefícios financeiros 
decorrentes da implantação do PUCRCE a que fez jus, em 05.02.88, sem que o valor da 
quantia recebida fosse atualizado monetariamente até a data do seu efetivo pagamento. 
O MM. juiz a quo julgou procedente o pedido e condenou a autarquia ré ao pagamento de 
correção monetária sobre as vantagens recebidas na forma do pedido e juros de mora a 
partir da citação, e determinou a não expedição de precatório por tratar-se de dívida 
alimentar. 
Recorreu a Escola Técnica, às fls. 56/61, alegando que o fato de a Lei nº 7596/87 e o 
Decreto 94664/87 determinarem que as vantagens seriam devidas a partir de 01.04.87 
não quis com isso dizer que estes valores seriam corrigidos mês a mês. 
Aduz, ainda, que o art.64 daquele decreto estabeleceu que os atos executórios seriam 
complementados por um outro ato normativo que determinaria os critérios finais para o 
enquadramento do pessoal da ETFPB no PUCRCE. Assim, com a edição da Portaria 475, 
de 16 de dezembro de 1987, deu-se início ao pagamento das vantagens previstas pelo 
Plano Único, pois alega que só a partir desta regulamentação se conheceram os salários 
de seus servidores e que este pagamento foi cumprido em prazo anterior a 90 dias. No 
final, pede pelo provimento do recurso. 
Contra-razões não apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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0 SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Alega a recorrente que a Lei 7596/87, em 
seu art. 7º, remete a executoriedade de seu texto, para a aprovação do Plano Único, a um 
novo regulamento que seria adotado após 90 dias da publicação do diploma mencionado. 
Assim, confia a apelante não resistir o pleito da apelada, pois as vantagens foram pagas a 
partir da edição da Portaria 475/87, ou seja, dentro dos 90 dias que eram exigidos. 
Do recurso da apelante, transcrevo este trecho: 
"Tanto a lei nº 7.596 quanto o Decreto nº 94664 asseguram o surgimento de um direito 
dos servidores da apelante a    partir dos seus enquadramentos, com efeitos financeiros 
retroativos a 1 º de abril de 1987, porém sem nenhuma referência a atualização de 
valores" 
Ora, a própria autarquia reconhece o direito dos seus servidores , porém não quer admitir 
o inegável direito ao reajuste financeiro das vantagens devidas, somente porque a este a 
lei não fez referência. 
Creio ser desnecessário mencionar-se a correção monetária de prestações em atraso. É 
indubitável sua exigência, haja vista a desditosa corrida inflacionária que se alcança neste 
País, e em face de ter sido a própria autarquia federal que, em momento oportuno, deixou 
de atualizá-las. 
O fundamento da r. sentença a quo, que julgou procedente o pedido condenando a ré ao 
pagamento da correção monetária, teve o seguinte teor: 
"Evidente que a atualização do débito administrativo pago representa a recomposição da 
dívida face ao prejuízo inflacionário, minimizando o enriquecimento sem causa do órgão 
público em atendimento do credor e restabelecendo o princípio da legalidade, eis que não 
é finalidade da Administração o proveito econômico sem base jurídica, mas o primado do 
direito e o interesse público". 
Destaco parte do voto da lavra do eminente Juiz Castro Meira, no RO 254/PB" consoante 
a aplicação do Decreto-Lei 75/76, art.1º, sobre as verbas salariais recebidas 
administrativamente, sem qualquer atualização: 
"As pessoas jurídicas de direito público estão também obrigadas a cumprir a lei. Seria 
inimaginável que o Estado editasse uma lei dessa natureza e excluísse do seu âmbito os 
empregados de órgãos públicos. Nesse sentido, decidiu o Egrégio Tribunal Regional do 
Trabalho da 12ª Região: 
'Incidem correção monetária e juros sobre os débito trabaIhistas, desde a época própria 
até o efetivo pagamento da conta, sem quaisquer privilégios para as pessoas jurídicas de 
direito público. TRT-SC-12ª Região-Proc. AP. 1063/83AC-520/84-ReI.Juiz Victório Ledra-
unanimidade-Publicado em sessão de 24.05.84 e DJ.SC. de 08.06.84'." 
" Assim, entendo ser irrefutável o direito da apelada de ver seus créditos reajustados 
desde 01.04.87. No entanto, quanto ao art.100 da C.F., é da inteligência do ilustre 
sentenciante que as causas de dívida alimentar não devem seguir o expediente do 
referido artigo e devem ser pagas independentemente de precatório. Creio que a r. 
sentença, neste aspecto, deve adaptar-se ao que ficou uniformizado por esta Corte na 
Sessão Plenária de 14 de agosto de 1991. 
"SÚMULA Nº 01 - Na execução de dívida alimentícia da Fazenda Pública, observa-se o 
rito do art. 730 do CPC, expedindo-se precatório cujo pagamento tem preferência, em 
classe especial". 
Diante do exposto, nego provimento à apelação, lembrando, tão-somente, que se faça 
expedir o Precatório Requisitório quando do trânsito em julgado da sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0051 - PE 
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Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: ADAILZO CARLOS AVELINO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DR. VICENTE FERREIRA DA SILVA (APTE.) 
 
EMENTA 

Descaminho. Fato praticado a não ensejar a exacerbação da pena, dada a pequena 
quantidade de mercadorias apreendidas. Réu que, embora esteja sendo processado 
criminalmente, não possui maus antecedentes. Apelação que se provê parcialmente, 
apenas para reduzir a pena ao mínimo com sua conseqüente suspensão. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
parcial provimento à apelação e, por maioria, fixar a pena em um ano de reclusão, 
vencido nesta parte o Juiz Relator, que a fixava em dois anos, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 07 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O Ministério Público Federal ofereceu denúncia 
contra Adailzo Carlos Avelino como incurso nas penas do art.334, § 1º, letra c, do Código 
Penal. É que o denunciado havia exposto à venda relógios de várias marcas e modelos, 
todos estrangeiros, desacompanhados da documentação legal, em loja que possuía no 
terminal rodoviário de Petrolina. 
O douto juiz a quo julgou procedente a denúncia, asseverando que o réu havia 
confessado, quando do seu interrogatório, o crime do qual era acusado, além de que toda 
a prova constante dos autos levava à caracterização do crime de descaminho. A pena foi 
fixada em três anos de reclusão, portanto, sem direito ao benefício do art. 77 do Código 
Penal. 
Inconformado, apela o condenado alegando que era réu primário, comerciante de boa 
índole e chefe de família, pelo que a sentença deveria ser reformada, com a aplicação da 
pena no mínimo legal. 
Foram oferecidas contra-razões. 
O Ministério Público Federal pronunciou-se pelo provimento do apelo, ao fundamento de 
que excessiva a pena imposta. 
É o relatório. 
À revisão. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): o MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco, no exercício cumulativo com a 8ª Vara Federal, após a análise 
da prova trazida aos autos, julgou procedente a denúncia. Destaco, pois, da sentença a 
seguinte passagem que sintetiza o seu decisum: 
"Não há outra ilação a fazer, senão pela culpabilidade do acusado, mormente diante da 
materialização do seu crime, conforme cristaliza a perícia constante das fls. 32/40, dando 
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pela procedência estrangeira das mercadorias, em comercialização, apreendidas." (fls. 
95): 
Com efeito, ficou comprovado que a maior parte da mercadoria apreendida no 
estabelecimento comercial do denunciado era de procedência alienígena, conforme 
destacado no auto de exame merceológico (fls. 32 a 40v.). 
O denunciado não apresentou qualquer documentação que comprovasse a origem legal 
da aquisição da mercadoria, constante de quarenta e sete (47) relógios de origem 
estrangeira, sendo os demais de origem ignorada. 
Esclareceu o apelante, por ocasião do seu interrogatório, que os relógios apreendidos 
foram adquiridos de viajantes que transitavam pelo Terminal Rodoviário de Petrolina, local 
onde estava estabelecido comercialmente, sendo os mesmos objetos, na sua grande 
parte, já usados, daí a inexistência de comprovantes de sua aquisição. 
Os fatos foram comprovados pelas testemunhas indicadas na denúncia, sendo que as 
testemunhas apresentadas pela defesa não tinham conhecimento do fato descrito na 
peça acusatória, à exceção de uma delas que tomara ciência do mesmo através do 
próprio réu. 
O representante do Ministério Público Federal em segundo grau, em seu parecer, 
entendeu que devia ser dado provimento à apelação a fim de ser reduzida a pena a um 
ano e dois meses de reclusão (fls.131 ). 
De fato, concordo com o eminente representante do Parquet quando opina pela redução 
da pena. Na verdade, o fato praticado pelo réu não se revestiu de maior gravidade, não 
sendo os objetos apreendidos em quantidade avultada, nem de valor considerável. Por 
outro lado, embora o apelante esteja sendo processado criminalmente, a ação instaurada 
ainda se encontra em fase de produção de prova testemunhal. Assim, não se pode 
afirmar que o apelante seja portador de maus antecedentes. 
Diante do exposto, dou provimento, em parte, à apelação para reduzir a pena aplicada a 
dois (2)anos de reclusão, fixando o regime semiaberto para o cumprimento inicial da 
pena. Atendendo, ainda, ao fato de que o apenado preenche as condições previstas no 
artigo 77 do Código Penal, concedo a suspenção da pena pelo período de dois (2) anos, 
devendo, ainda, o Juiz da Execução estabelecer as condições do benefício, realizando a 
audiência admonitória. 
É, pois, como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0258 - RN 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelantes: JOSÉ ROGÉRIO NETO E ROBERTO FERNANDES DE LIMA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. FRANCISCO PAULINO DA SILVA E NATÉRCIA NUNES PROTÁSIO 

(APTES.) 
 
EMENTA 

Descaminho. Mercadoria adquirida em proveito próprio e no exercício de atividade 
mercantil, desacompanhada de documentação legal. Destinação comercial confessada 
em juízo. Não sendo caso de mercadoria trazida por viajante do exterior, despiciendo o 
exame do limite da quota permitida. Principio da reabilitação penal que não enseja a 
absolvição. Apelações improvidas. Sentença condenatória que se mantém. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, etc. , 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5º Região, à unanimidade, 
negar provimento às apelações, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório 
e notas taquigráficas constantes dos autos , que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
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 caso é de apelações que interpuseram Roberto 
Fernandes de Lima e José Rogério Neto contra sentença que os condenou à pena de um 
ano de reclusão, pela prática delituosa tipificada no art. 334, § 1º, d, do Código Penal 
Brasileiro, concedido o sursis. 
José Rogério Neto, nas razões do seu recurso, alega que o douto Juiz sentenciante, ao 
condenar ele, apelante, por haver adquirido mercadoria estrangeira desacompanhada de 
documentação fiscal, decidiu erroneamente, porquanto o valor das mercadorias 
apreendidas estava dentro do limite-quota autorizado pela polícia aduaneira. Entende não 
ter ficado comprovada a procedência alienígena dos produtos apreendidos e não haver 
perpetrado crime de contrabando ou descaminho. 
José Roberto Fernandes de Lima vale-se do princípio da teoria da reabilitação e aduz que 
é homem simples, de poucos estudos, desconhecedor da ilicitude do fato que praticara, 
pois comprara a mercadoria a feirantes, de quem não podia exigir nota fiscal e, ademais, 
não sabia da procedência estrangeira dos produtos que adquirira. 
Contra-razões oferecidas às fIs.205 a 206. 
O Ministério Público, nesta instância, emitiu parecer pela manutenção da sentença a quo, 
ao fundamento de que o fato criminoso foi confessado em juízo pelos apelantes e 
corroborado pelas provas pericial e testemunhal produzidas, tanto em relação à 
procedência estrangeira da mercadoria quanto à sua destinação comercial. 
É o relatório. 
A revisão. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A sentença prolatada pelo MM. Juiz 
Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, Dr. Francisco Barros 
Dias, credencia-se à confirmação por esta Corte de Justiça. 
Analisando a prova que foi trazida aos autos, acentuou o douto prolator da sentença 
recorrida: 
"Restou satisfatoriamente comprovado que os indiciados viajavam em um ônibus da 
empresa 'Jardinense', procedente de Caruaru, Estado de Pernambuco, com destino a 
Natal, foram apanhados por Agentes da Polícia Federal, nas proximidades da cidade de 
Macaíba, neste Estado, com uma grande quantidade de mercadoria, composta de 303 
relógios de marcas variadas e cinco rádios portáteis, todos desacompanhados da 
documentação fiscal exigida por lei. 
Além da apreensão havida, os denunciados confessaram a legitimação da propriedade da 
mercadoria, que veio a ser confirmada em interrogatório prestado perante este juízo, onde 
afirmaram a ilicitude do ato e que haviam adquirido o produto na cidade de Caruaru-PE. 
Todos os demais meios de prova - testemunhal, pericial e documental -, levam ao 
reconhecimento incontroverso e real dos fatos descritos." (fls.183). 
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Realmente, verifica-se que a figura penal descrita no artigo 334, parágrafo 1º, letra d, do 
Código Penal está perfeitamente configurada através da prova produzida. 
Assim é que os denunciados adquiriram, em proveito próprio, no exercício de atividade 
comercial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação 
fiscal. 
Os laudos de exame merceológico constantes dos autos(fls.50 a 55 e 57 a 61 ) confirmam 
a origem alienígena da mercadoria adquirida. 
Por outro lado, os apelantes confessaram em juízo que adquiriram a mercadoria sem 
qualquer documentação, objetivando a sua comercialização. 
As razões de apelação apresentadas pelos apelantes não conseguiram demonstrar que a 
ação dos réus não fosse de natureza penal. 
Não se trata, na espécie, de mercadoria trazida por viajante do exterior onde se devesse 
examinar o limite da quota permitida, como pretendeu argumentar o defensor do apelante 
José Rogério Neto. Por outro lado, inadmissíveis os argumentos apresentados pela 
defesa do apenado Roberto Fernandes de Lima, invocando o princípio da reabilitação 
penal e que este ignorava a procedência da mercadoria apreendida. Basta mencionar que 
o réu, segundo esclareceu a testemunha Eliezar Ramalho de Mendonça, "vive do seu 
trabalho e conserto e comércio de relógios", não podendo, portanto ignorar a origem da 
mercadoria estrangeira, adquirida em quantidade considerável. 
Impõe-se, portanto, a confirmação da sentença recorrida, que bem analisou a prova 
produzida, sendo bem dosada a pena aplicada, além de conceder a suspensão 
condicional da pena aos mesmos réus. 
Nego, pois, provimento às apelações e confirmo a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0330 - RN 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: RAIMUNDO NUNES DE MEDEIROS 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogada: DRA. NATÉRCIA NUNES PROTÁSIO (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Descaminho. Ato delituoso. Mercadorias sem a devida comprovação legal. Art. 
334, § 1º, alíneas "c" e "d". 
1. Demonstrada a intenção de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou 
imposto devido pela entrada de mercadoria de procedência estrangeira. 
2. A configuração do crime de descaminho opera-se pela aquisição, recebimento ou 
ocultação, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial. 
3. A perícia demonstrou que as notas fiscais que acompanhavam as mercadorias, muitas 
vezes, não correspondiam às mesmas e nem às declarações de bagagens. 
4. Pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com a concessão do "sursis". 
Sentença confirmada. 
5. Apelo improvido. 
 
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 
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constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,14 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Ministério Público Federal, em 19.10.88, ofereceu 
denúncia contra Raimundo Nunes de Medeiros pela prática do delito tipificado no art. 334, 
§ 1º, alíneas c e d do Código Penal. 
Afirma que em 26.04.88, pela manhã, em diligência realizada no bairro do Alecrim, 
agentes da Polícia Federal prenderam em flagrante o acusado, que tinha em seu poder, 
como também no interior de seu veículo, mercadoria estrangeira desacompanhada de 
documentação legal. 
Já à tarde, em nova diligência, agora realizada na residência do acusado, mais 
mercadorias foram apreendidas em situação irregular. 
Interrogado pela autoridade policial, o acusado confessa ter adquirido as mercadorias. 
Sustenta, ainda, que a materialidade está comprovada pelos laudos merceológicos de fls. 
95/97 e 116/125. 
Ao final, requer a condenação do acusado como incurso nas penas do art. 334, § 1º, 
alíneas c e d, CPB. 
Inquérito policial às fls. 05/145. 
Em sentença de fls.147/148, o MM. Juiz monocrático, acolhendo parecer do 
representante do Parquet (fls.146), determinou o arquivamento do inquérito em relação ao 
indiciado Francisco das Chagas Gomes. 
Designada a audiência, foi o denunciado interrogado em 02.12.88. (auto de fls. 224). 
Defesa prévia apresentada às fls. 225/226 pugnando pela improcedência da denúncia. 
Em audiência realizada em 15.03.89, foram ouvidas as testemunhas de acusação, cujos 
depoimentos foram reduzidos a termo (fls. 238/241 ). 
O réu não arrolou testemunhas. 
Concedido prazo para diligência, nada foi requerido. 
Alegações finais do MPF, às fls: 248, pedindo pela procedência da denúncia. 
Já o réu, em suas razões (fls. 252/254), propugna pela sua absolvição, salientando que a 
mercadoria apreendida estava dentro da quota permitida por lei e acompanhada das 
devidas notas fiscais. 
Utilizando-se da faculdade contida no art. 502, CPP, o MM. Juiz determinou a remessa 
dos autos ao Departamento de Polícia Federal para novos esclarecimentos. 
Diligência cumprida (fls. 271/284). 
Em sentença de fls. 290/298, o douto julgador monocrático julgou procedente a denúncia, 
condenando o acusado a responder pela prática do delito capitulado no art. 334, § 1º, 
alíneas c e d, CPB, fixando a pena definitiva em um ano de reclusão e concedendo sursis. 
Irresignado, o réu interpôs a apelação de fls. 309/311. 
Sustenta que a mercadoria apreendida foi adquirida legalmente, não restando provada 
nos autos a intenção de comercializá-la. 
Contra-razões às fls.3l3/315. 
Encaminhados os autos a esta Egrégia Corte e solicitado parecer, a ilustre representante 
do Parquet, Dra. Eliane Recena, opinou pela confirmação da sentença (fls. 321/323). 
Em seguida, determinei a remessa dos autos ao Revisor, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno desta Casa. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): No caso vertente, verifico que a autoria e a 
materialidade do delito de descaminho, capitulado no art. 334, § 1º, alíneas c e d, estão 
exuberantemente comprovadas, uma vez estarem presentes todos os elementos de sua 
definição legal (art.14 do CPB). 
O apelante foi preso em flagrante quando se encontrava na Av. Presidente José Bento, 
ofertando mercadorias de procedência alienígena e outras ocultadas no interior de seu 
carro, todas desprovidas de documentação legal. Já em sua residência, foram 
apreendidas mais mercadorias, também de origem suspeita, todas criteriosamente 
avaliadas no Laudo do Exame Merceológico. 
O réu, em seu depoimento, admitiu que as mercadorias foram regularmente adquiridas 
em Manaus, porém, através de perícias exigidas pelo douto MM. Juiz, Dr. Barros Dias, 
comprovou-se que: 
1 ) as notas fiscais apreendidas não correspondiam ao total das mercadorias 
encontradas; 
2) as declarações de bagagens não confirmavam o total de mercadorias por ele trazidas; 
3) há repercussão de atos de comércio de tais mercadorias originárias de seguidas 
viagens do apelante à Zona Franca de Manaus; 
Assim, razoável é reconhecer que a confissão do réu, apoiada pela robusta prova pericial, 
confirma a procedência estrangeira das mercadorias apreendidas sem documentação 
legal. São fatos que elucidam a verdade inconteste, sem falar que o número de unidades 
dos aparelhos de vídeo, som e rádio encontrado em poder do apelante vai muito além da 
quota a ele conferida. 
É indubitável que o delito ora em questão está tipificado na espécie de descaminho (art. 
334, § 1º, alíneas c e d, do Código Penal). 
Portanto, em face dos pontos favoráveis que militam em favor do apelante, como as 
circunstâncias de bons antecedentes e de sua primariedade, o MM. Juiz a quo aplicou-Ihe 
com justiça a pena mínima de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, como incurso 
no art. 334, § 1 º, alíneas c e d, do Código Penal, concedendo-Ihe o benefício do sursis 
pelo prazo de 02 (dois) anos. 
Assim, diante do exposto, confirmo a r. sentença em todos os seus termos, por entender 
que a pena foi aplicada merecidamente, uma vez não existirem contra o apelante 
antecedentes criminais, ser primário e ter comportamento social irreprovável. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0353 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. LUIZ DE VALOIS CORREIA (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Guarda de moeda falsa. Réu primário. 
1. Restando devidamente comprovada a apreensão junto ao réu de moedas, cuja 
falsidade era de seu conhecimento, impõe-se sua condenação nas penas do art. 289, § 
1º, do CPB. 
2. Reconhecida, no próprio corpo da sentença, a primariedade do réu, e não cuidando a 
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espécie de crime circunstanciado, reduz-se 1a pena ao mínimo cominado. 
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 unanimidade de 
votos, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife,12 de novembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Ministério Público Federal ofereceu 
denúncia, recebida em 23.01.85, contra Francisco Sebastião dos Santos como incurso 
nas penas do art. 289, § 1 º, do Código Penal, e art.12, caput, da Lei 6368/76. 
Diz a peça acusatória que o denunciado foi surpreendido, em 05.12.84, detendo em seu 
poder quarenta e oito (48) cédulas falsas de cinco mil cruzeiros, que foram obtidas em 
transação comercial pela venda de 25 quilos de maconha, plantados e colhidos pelo 
próprio réu, em terras de propriedade de Pedro Novais, no Município de Floresta - PE. 
Diz, ainda, que, como resultado da transação, Francisco Sebastião dos Santos logrou, 
ainda, um gravador, marca National, quatro relógios usados e setecentos mil cruzeiros, 
dos quais quatrocentos mil cruzeiros em notas verdadeiras e trezentos mil cruzeiros em 
notas falsas. 
Na sentença recorrida, o MM. Juiz monocrático absolveu o denunciado da imputação 
prevista no art. 12, caput, da Lei 6368/76, ante a inexistência de provas. Quanto à 
imputação do art. 289, § 1 º, do Código Penal, condenou-o à pena de 3 anos e 6 meses 
de reclusão, multa de 10 dias, à base de um décimo do salário-mínimo legal, por dia, 
totalizando a pena pecuniária em um salário-mínimo. Decretou, ainda, o perdimento dos 
bens apreendidos em favor da União Federal. 
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença, sustentando a tese de negativa de 
autoria e clamando pela absolvição do apelante. 
O parecer do Ministério Público Federal, em 2a. Instância, discorrendo sobre o valor 
relativo da retratação da confissão, levada a efeito pelo apelante, ante a liberdade que 
tem o juiz de confirmar sua sinceridade mediante confronto da mesma com os demais 
elementos de prova, carreados aos autos que, no caso específico, concluiu pela autoria e 
materialidade do delito, opinou pelo improvimento do apelo. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Em suas contra-razões ao apelo 
apresentado por Francisco Sebastião dos Santos, a Exma. Procuradora Regional Federal 
registra: 
"Não procede nenhuma dessas alegações, data venia. Em primeiro lugar, é importante 
salientar que, por duas vezes consecutivas, conforme se vê às fls. 07 e às fls. 25, 
confessou o recorrente perante duas autoridades policiais distintas, uma estadual, outra 
federal, a prática delituosa com detalhes, sendo que, provavelmente pela melhor 
qualificação da autoridade inquiridora referida às fls. 25, esse último depoimento tenha 
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sido bastante rico em minúcias sobre os fatos em que se envolveu o denunciado, ora 
apelante... 
Ora, Doutos Julgadores, as demais provas coligidas no processo, especialmente a 
testemunhal, fazem eco com a confissão feita perante ambas as autoridades policiais, 
para repetir Tourinho. Compra e venda de cabras, bodes ou porcos na escala declarada 
pelo apelante jamais o alçaria à condição financeira que as testemunhas inquiridas 
afirmaram deter o denunciado, quando da ocorrência dos fatos objeto de apuração neste 
processo. Plantio e venda de maconha e outras práticas ilícitas, sim, podem resultar em 
enriquecimento rápido, principalmente se, como afirmou o Ilustre Representante do 
Ministério Público Federal que apresentou as alegações finais no processo, "o denunciado 
não tirou na loteria, não "arrancou" botija, nem casou com viúva rica" (fls.159/160). 
Finalmente, é de se ressaltar que alguém, como o apelante, inclusive qualificado como 
"inteligente" pela autoridade policial, cujo depoimento consta às fls. 148, que compra e 
vende porcos, cabras, bodes ou quaisquer outros bens semoventes ou móveis e que, por 
isso mesmo, está familiarizado com o manuseio da moeda corrente, dificilmente não 
saberia distinguir dinheiro falso de verdadeiro, pelo que a sua alegação de que 
desconhecia a falsidade só pode ser considerada como uma última tentativa de elidir a 
prática criminosa que exige o dolo genérico com o conhecimento prévio do falsum." 
Na sentença, por outro lado, Sua Exª. o Senhor Juiz Francisco Q.B. Cavalcanti, em 
analisando as provas dos autos, observa: 
"Quanto à autoria, é o próprio acusado, em seu depoimento, que reconhece que guardava 
as citadas cédulas (vide fls. 59/66 dos autos), tendo sido ele que tentou introduzir moeda 
falsa no município de Cedro. Às testemunhas por ele arroladas não o favoreceram. O fato 
foi bem explorado pelo Representante do M.P.F. em suas alegações finais, sobretudo às 
fls.159/160. As testemunhas informaram do repentino acréscimo de riqueza do acusado 
sem qualquer razão lícita aparente e também do fato de estar o acusado a fazer 
transações com cédulas falsas. Sob esse aspecto não há discrepância nos depoimentos 
de FRANCISCO ROMÃO DE SOUZA (fls.l44 e 144vs.), JOSÉ INÁCIO LEITE (fls.147 vs.) 
e ANTÕNIO DO NASCIMENTO (fls.148). Na verdade, os depoimentos das testemunhas 
arroladas só serviram para evidenciar a prática dá ação delituosa. O elemento dolo, que é 
genérico e não específico, está amplamente comprovado.· O acusado passou a colocar 
em circulação moeda falsa, conscientemente, visando a obter um ganho rápido, que foi 
inclusive evidenciado pelas testemunhas por ele arroladas, quando indicara o seu 
repentino acréscimo de riqueza. Procede a denúncia." 
Observo, no entanto, que, embora registre a sentença a primariedade do acusado, e 
igualmente não se tratar de crime circunstanciado, fixou-se como pena básica, que restou 
definitiva, em 3 anos e 6 meses de reclusão. 
Não há como se olvidar a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que tem 
caminhado no sentido de, em se tratando de réu primário, aplicar-se a pena no seu 
mínimo. Dentro, pois, de tal entendimento jurisprudencial, dou parcial provimento à 
apelação para, reduzindo a pena no seu mínimo cominado, fixá-la em sua base, em 3 
anos de reclusão, tendo-a, ao final, como pena definitiva. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0538 - CE 

Relator: 0 SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: JOSEFA PINHEIRO SILVA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. ERNANDES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E OUTRO (APTE.) 
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EMENTA 

Processual Penal e Penal. I - Intimados a acusada e seu defensor da data designada para 
audiência, no Juízo deprecado, não configura cerceamento de defesa a sua ausência 
quando da inquirição de testemunha. II - Prova suficiente da autoria e da materialidade. 
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, 30 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LAZÁRO GUIMARÃES: Apela Josefa Pinheiro Silva da sentença do 
MM. Juiz da 5ª Vara - CE que a condenou à pena de (02) dois anos de reclusão, admitido 
o benefício do sursis pelo prazo de (03) três anos, e mais pagamento de (10) dez dias-
multa, pela prática do crime previsto no artigo 312 do Código Penal Brasileiro. 
Nas razões , é alegado o cerceamento de defesa, motivado pela falta de oportunidade de 
inquirição da testemunha Francisco Gabrimar Bezerra. 
Com contra-razões pela confirmação da sentença recorrida, vieram os autos, tocando-me 
a distribuição. 
A Procuradoria Regional Federal, em parecer da Dra. Gilda Pereira de Carvalho Berger, 
opinou pelo improvimento do apelo, ressaltando o valor da confissão e da prova 
documental para a condenação da acusada. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LAZÁRO GUIMARÃES (Relator): Ao receber ofício comunicando a 
designação de audiência para ouvida das testemunhas da acusação, entre as quais 
Francisco Gabrimar Bezerra, O MM. Juiz Federal da 5ª Vara - CE ordenou que se 
efetivassem as intimações necessárias (fls.170), o que foi cumprido, conforme certidões 
de fls.170v e 174v. Na audiência, realizada no Juízo deprecado, atuou advogado de 
ofício, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa. 
Rejeito a preliminar de nulidade. 
A acusada exerceu a chefia da Agência Postal da cidade de Orós, sendo encarregada 
dos valores da referida Agência durante oito (08) anos. 
Por ocasião de suas férias regulamentares, deu-se a abertura do cofre, sendo 
constatadas várias irregularidades indicadas nos autos da sindicância. 
Apropriando-se de bens móveis e até de certa quantia em dinheiro, a acusada chegou a 
confessar a autoria do delito em declarações prestadas à Polícia e também em Juízo, o 
que torna a autoria induvidosa. Reunidos estão os elementos configurativos do crime de 
peculato na modalidade "apropriação", consumado no momento em que se apoderou dos 
bens de que tinha posse, abusando de sua condição funcional para fraudar a ECT. 
O crime restou perfeitamente caracterizado pela confissão extra e judicialmente e pela 
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prova documental. A palavra da acusada corrobora a versão da denúncia em coerência 
com a prova documental levantada por técnicos especializados da ECT e carreada para 
os autos. 
As declarações extrajudiciais da testemunha Iran Ribeiro da Silva não podem ser 
apreciadas em grau de recurso, quanto mais quando já se encontram nos autos 
jurisdicionalizadas. Não foram elas tão importantes para o esclarecimento do crime, que, 
repito, restou .provado pela própria confissão e pela prova técnica. Não se pode infirmá-
las extrajudicialmente e com o condão de influir novamente no rumo do processo. 
As razões do apelo nada trazem que possa elidir as provas que incriminam a apelante. 
Voto, portanto, pelo improvimento do recurso, mantida a sentença por seus jurídicos 
fundamentos. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2.683 - CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: CEQUIP - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. DANIELA DE SABOYA PERINA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Lucro não distribuído. Incidência. Lei nº7.713/88. 
Constitucionalidade. 
1- Se a matéria em debate diz respeito ao lucro antes da distribuição entre os sócios, 
sobre o qual incide imposto de renda na fonte, a empresa tem legitimidade ativa para 
impetrar o presente "writ", discutindo em juízo a constitucionalidade da Lei nº 7.713/88. 
2 - O fato do recorrente ter alegado, no apelo, que é exigida, à espécie" a adoção de lei 
complementar, o que não encontra, no entender da apelada, amparo na lei, não implica 
em inépcia, mas em matéria a ser apreciada no mérito do recurso. 
3 - A Lei nº 7.713/88, apenas modificando o momento da incidência do imposto de renda 
sobre o lucro, de depois para antes da sua destinação pelos sócios, não provocou 
alteração substancial na regra do tema. Não afetou a base de cálculo e o fato gerador do 
tributo. 
4 - O lucro, uma vez apurado, encontra-se na esfera de disponibilidade jurídica dos 
sócios, que Ihe definirão o destino, portanto, a tributação neste instante não ofende a 
regra do art. 43 do Código Tributário Nacional. 
5 - A exigência de lei complementar para o disciplinamento de matéria tributária sujeita-se 
à regra do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estipula o 
"vacatio legis" de 150 dias para a vigência do novo sistema tributário nacional, nos termos 
da Carta Magna de 1988. 
6 - Preliminares rejeitadas. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
rejeitar as preliminares aduzidas pela apelada e, no mérito, pela mesma votação, negar 
provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
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Recife,19 de março de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: CEQUIP - Importação e Comércio Ltda. impetrou 
mandado de segurança preventivo contra ato do Delegado da Receita Federal em 
Fortaleza. Defende a inconstitucionalidade da Lei nº 7:713/88, que, sendo lei ordinária, 
não poderia disciplinar matéria tributária, que exige a edição de lei complementar, nos 
termos do art.146, III, a. A suso-mencionada lei estabelece a incidência de imposto de 
renda na fonte para sócios, acionistas e titulares de empresas individuais sobre o lucro 
líquido da pessoa jurídica que integram, independentemente da destinação que Ihe seja 
dada. 
Liminar concedida após estar seguro o juízo. A autoridade apontada como coatora aduz 
que, até que a nova Constituição Federal seja regulamentada a respeito da matéria, 
devem prevalecer as regras atuais do Código Tributário Nacional. A Procuradoria da 
Fazenda Nacional, por sua vez, emitiu parecer no sentido de ser a impetrante parte 
ilegítima ad causam, opinando pela denegação da segurança. O Ministério Público 
Federal entende que a legislação anterior à Constituição Federal de 1988, desde que não 
fosse com ela incompatível, foi recepcionada. Sugere seja denegada a segurança. 
O MM. Juiz monocrático, acolhendo os fundamentos do representante do Parquet, 
rejeitando a preliminar suscitada, denegou a segurança, cassando a liminar. A impetrante 
apelou da decisão, insistindo que a Lei nº 7.713/88, como lei ordinária, não poderia 
modificar a regra do Código Tributário Nacional, que é lei complementar. 
O lucro líquido, ainda não distribuído, não estaria na esfera de disponibilidade dos sócios, 
portanto não poderia ser objeto da tributação. 
Assim compreende a apelante. Contra-razões pugnam pela confirmação da sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO - MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O julgador singular, em seu venerando 
decisum, às fls. 29/39 dos autos, assim se houve: 
"Com efeito, o dispositivo constitucional previsto na letra a, inciso III, art. 146, da 
Constituição Federal, invocado pela(s) impetrante(s) para inquinar de inconstitucional a 
Lei nº 7.713/88, sequer estava em vigor, em face do disposto no art. 34 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, segundo o qual o novo Sistema Tributário 
Nacional somente entraria em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da 
promulgação da Constituição. 
Portanto, em 22 de dezembro de 1988, data da edição da Lei nº 7.713, após apenas dois 
meses da promulgação da Constituição, jamais se poderia cogitar de lei complementar, 
conforme alegação da (s) impetrante(s). 
Por outro lado, cumpre ressaltar que a Lei nº 7.713/88 não estabelece normas gerais em 
matérias tributária, como declara(m) a(s) impetrante(s). Na realidade, o que a Constituição 
fez foi elevar à categoria de lei complementar a matéria de que trata o Código Tributário 
Nacional, no que concerne à definição das diversas espécies de tributos. 
Todavia, tal tratamento não significa que toda e qualquer alteração de natureza tributária 
deva ocorrer através de Lei complementar, até mesmo uma simples antecipação no 
pagamento do imposto de renda devido pelos sócios ou acionistas em virtude do lucro 
líquido distribuído pelas empresas que não passa do estabelecimento de uma obrigação 
acessória, matéria específica da legislação ordinária. 
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Ademais, o dispositivo invocado pela(s) impetrante(s), art. 146, inciso III, letra a, da C. F. 
de 1988, sequer estava em vigor, em face do disposto no artigo 34 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 
Conseqüentemente, o legislador agiu dentro da mais estrita legalidade e 
constitucionalidade." 
Bem ressalta a apelada, em suas contra-razões, tecendo louvores I'" sentença malsinada, 
um ponto importante da questão. O art. 43 do Código 
Tributário Nacional, lei complementar, não foi modificado pela Lei nº 
7.713/88. Senão vejamos. O referido dispositivo assim expressa: 
"Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre renda e proventos de qualquer 
natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:..." 
Ora, quando, elaborado o balanço anual da empresa, verifica-se existência de lucro, este 
entra na esfera de disponibilidade jurídica dos sócios, que decidirão qual será o destino 
dos recursos superavitários. 
A alteração operada pela Lei nº 7.713/88 na sistemática de incidência do imposto de 
renda sobre o lucro das empresas não implicou em mudança substancial na regra que 
rege tal tributo. Apenas passou a fazê-lo incidir antes da destinação dos lucros e não 
depois, como era anteriormente . 
A Lei nº 7.713/88, não instituindo obrigação principal, mas disciplinando uma obrigação 
acessória, prescinde de uma aprovação por quorum especial, exigido para a edição de lei 
complementar. Como está caracterizado nos autos, o lucro apurado e disponível é objeto 
de tributação na fonte. 
Se, depois, for distribuído aos sócios, não mais incidirá o imposto de renda. 
Não se alteraram os pontos mais relevantes do tributo, quais sejam, o seu fato gerador e 
a sua base de cálculo. Esta modificação, sim, só poderia se operar por via de lei 
complementar. Não houve, por outro lado, o intuito de penalizar o contribuinte, vez que a 
alíquota estabelecida foi de apenas 8(oito) por cento, consideravelmente inferior às 
alíquotas estabelecidas para outras espécies de renda. 
Ademais, conforme explicita o juízo singular , o dispositivo constitucional, que exige a lei 
complementar para disciplinar matéria tributária, não tem vigência imediata, face ao teor 
do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, in verbis: 
"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." 
Inexigindo a Constituição Federal de 1967 a lei complementar para a instituição e 
majoração de tributos, entendo não merecer reparos a sentença de 1 a grau, pelo que 
nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.702 - RN 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN 
Apelado: DINARTE BEZERRA DE ANDRADE 
Advogados: DRS. JOSÉ SEBASTIÂO VELOSO DA SILVA E OUTROS (APTE.) E  

SABATO BARBOSA D'ANDREA (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Liquidação extrajudicial de financeira não 
federal. Ação ajuizada contra o liquidante. Legitimidade passiva do Banco Central e 
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competência da Justiça Federal. Lei 6.024I74. 
1. Não cuidando de ação ajuizada contra as instituições financeiras privadas em 
liquidação extrajudicial, onde a competência é da Justiça Comum Estadual (Súmula 49 do 
extinto TFR), mas da ação que se dirige contra o interventor e liquidante, atacando atos 
por ele praticados na condição de executor do Banco Central (a quem cabe decretar e 
supervisionar a intervenção - Lei 6.024I74), impõe-se concluir pela legitimidade passiva 
"ad causam" do Banco Central e conseqüente competência da Justiça Federal. 
2. Preliminares rejeitadas. 
3. Constitui manifesta ofensa à garantia constitucional reservada ao direito de propriedade 
(art. 5º - CF) a retenção de depósitos bancários de particulares, levada a efeito por 
entidade financeira submetida a intervenção ou liquidação extrajudicial. 
2. Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDAO 

 
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 as preliminares e 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,17 de dezembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
0 SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Dinarte Bezerra de Andrade propôs ação de 
mandado de segurança contra ato omissivo do Sr. José Roberto Alves - Liquidante do 
Banco do Estado do Rio Grande do Norte - BANDERN, indicando como litisconsorte 
passivo necessário o representante legal do Banco Central do Brasil - BACEN, 
objetivando liminar e segurança que autorize a liberação de valores seus, depositados no 
banco, em liquidação extrajudicial. 
Argúi, em sua inicial, ser detentor de valores depositados na conta corrente nº 100.803-6; 
aplicações de Open Market - conta nº 101008036 - além da conta corrente nº 021120-1 
da Tipografia Santo Antônio Ltda., da qual é sócio gerente, do BANDERN, todas da 
Agência Ribeira que, em 20.09.90, teve decretada pelo Banco Central do Brasil, nos 
termos do art. 38 da Lei 6024/74, sua liquidação extrajudicial. Entretanto, até a data da 
impetração, por ato omissivo do liquidante, vêm sendo obstaculizados saques ou 
transferências de saldos financeiros. Entende abusiva a atitude do impetrado por ferir 
direito líquido e certo do impetrante em dispor livremente do seu patrimônio, bem como 
violar preceitos constitucionais (art. 1º, IV, art. 5º  XXII, XXXVI e LIV). , 
Liminar indeferida. 
Em suas informações, o impetrado argúi a fragilidade da peça inaugural quanto a provas 
documentais que comprovem o ato violador. 
Esclarece que o Conselho Monetário Nacional já aprovou a utilização de reserva 
monetária para fazer face ao pagamento dos depositantes de cadernetas de poupança 
em valores individuais até 3.500 VRF, estendendo tal liberação aos correntistas, com fito 
de minorar os efeitos decorrentes do processo de liquidação. Traz notícia de despacho da 
lavra do Exmo. Juiz Presidente deste TRF - 5ª Região, proferido em mandado de 
segurança proposto pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra o ora 
impetrado, suspendendo liminar deferida ponderando sobre a necessidade de preservar a 
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aplicação do regramento pertinente à liquidação extrajudicial. 
O Banco Central do Brasil prestou informações argüindo preliminares de inadequação da 
via processual e ilegitimidade passiva. No mérito , diz que a Lei 6.024/74, em seus arts.15 
a 35, estabelece as etapas a serem cumpridas na liquidação extrajudicial, findas as quais 
se procede à realização do ativo e pagamento do passivo. Assim, o pleito inicial não 
encontra amparo legal, por violar o art. 5º da CF, vez que outras pessoas físicas e 
jurídicas são também credoras da massa liquidanda. Diz também não estar em jogo 
direito de propriedade. Pugna pelo indeferimento da inicial, extinguindo o processo sem 
julgamento do mérito ou pela improcedência do pedido. 
O parecer do Ministério Público posicionou-se pela competência da Justiça Federal para 
apreciar e julgar ação tendente a anular ato decorrente de liquidação de instituição 
financeira, em razão do liquidante ser agente delegado do Banco Central, não se 
aplicando, no caso, a Súmula 49-TFR. 
Entende também que as importâncias custodiadas não podem ser devolvidas antes de 
conhecido o quantum debeatur, cuja determinação, exigindo ulterior dilação probatória, 
inviabiliza a via mandamental. Opinou, por fim, contrariamente à apreciação da questão 
de fundo. 
Na sentença submetida ao duplo grau, o MM. Juiz monocrático superou as preliminares 
argüidas e concedeu a segurança para que as importâncias depositadas sejam 
devolvidas com as cautelas e prescrições legais. Fundamentou seu decisum na 
competência da Justiça Federal para conhecer e julgar mandado de segurança contra ato 
praticada por liquidante extrajudicial delegatário do Banco Central, entendendo que a 
inconstitucionalidade da norma ordinária tanto pode ser argüida em ação direta como de 
forma incidental, face ao controle difuso previsto na Constituição Federal. 
Entendeu ainda que a falta de motivação do ato de liquidação extrajudicial pelo BACEN 
torna-o inválido em sua origem e, por tal razão, os atos praticados pelo liquidante são 
imprestáveis no mundo jurídico e, mesmo que embasada em ato válido, a retenção dos 
valores atenta contra o direito de propriedade e do devido processo legal, o que também 
contraria a Carta Magna. 
Sustenta a peça recursal do BACEN a reforma da sentença, reiterando e incorporando o 
teor das informações por ele prestadas e pelo liquidante do BANDERN, onde cabalmente 
demonstrou a ilegitimidade passiva da autarquia e a legalidade dos atos praticados pelo 
liquidante, em cumprimento aos ditames da Lei 6.024/74. Traz entendimento da 
incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciar o mandamus, vez que o ato 
atacado não foi da lavra de autoridade federal. No mérito, noticia decisão do STF, 
proferida na Pet. 4558 (medida liminar) que indeferiu a pretensão do Estado-PB de 
movimentar seus saldos no BANDERN, reconhecendo a recepção da Lei 6.024/74 pela C. 
F/88 e a impossibilidade de credor de instituição em regime de liquidação extrajudicial 
receber seus créditos antes da conclusão do procedimento. Pugna pela extinção do 
processo sem apreciação do mérito ou indeferimento da segurança. 
Decorrido in albis o prazo para contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Em suas razões de apelação, o 
Banco Central, após afirmar que reitera e adota o inteiro teor das informações prestadas 
pelo liquidante do BANDERN e por ele, Banco Central, onde cabalmente entende ter 
restado demonstrada a sua ilegitimidade passiva ad causam, bem como a incompetência 
da Justiça Federal, pedindo , por tal razão, a extinção do processo sem julgamento do 
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mérito. 
Não há como se negar, nos termos da Lei 6.024/74, art.1º, que a intervenção ou 
liquidação extrajudicial nas instituições privadas ou públicas não federais, há de ser 
decretada pelo Banco Central do Brasil. 
A despeito do enunciado da Súmula 49 do extinto TFR, que estabelece competir à Justiça 
Comum Estadual processar e julgar as causas em que são partes instituições financeiras 
em regime de liquidação extrajudicial, desde que na condição de autoras, rés, assistentes 
ou oponentes não tenham interesse manifesto na lide: a União Federal, suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas, importa atentar para a jurisprudência da Suprema 
Corte do país que, no AG (AGRG) nº 103.696-6 RJ,1 ª Turma, cujo Relator foi o Ministro 
Rafael Mayer, à unanimidade assim se pronunciou: 
"EMENTA: Competência. Liquidação extrajudicial de financeira privada. Ação ajuizada 
contra o liquidante. Interesse do Banco Central. Lei nº 6.024/74. Justiça Federal. 
Diferentemente das ações contra as instituições financeiras privadas, em liquidação 
extrajudicial, em relação às quais competente é a Justiça Estadual, nas ações contra o 
interventor e liquidante tendo por objeto os atos por ele praticados na condição de 
executor do Banco Central, a quem cabe decretar e supervisionar a intervenção, 
competente é a Justiça Federal. Precedentes (CJ 6275 - RTJ 101/527)." 
De uma leitura do acórdão    acima transcrito, verifica-se que a Suprema Corte do País, 
partindo do fato de que o liquidante nada mais é do que executor do Banco Central, a 
quem cabe, nos termos da Lei, decretar e supervisionar a intervenção na entidade 
financeira, concluiu não só pela competência da Justiça Federal, dada a presença do 
Banco Central na lide , através do liquidante, seu executor nos atos da intervenção, como, 
e igualmente, pela legitimidade passiva ad causam do Banco Central na mesma lide. 
Reporto-me, sobre a matéria, ao parecer da Procuradoria da República do 1 º Grau, 
transcrito no corpo da sentença recorrida e do qual destaco: 
"Da leitura das estatuições supratranscritas, dessume-se, claramente, que a intervenção é 
efetuada e decretada pelo BANCO CENTRAL, sendo o liquidante mero órgão dessa 
autarquia, ao qual cabe efetivar, isto é, executar as medidas de liquidação. A conduta do 
liquidante, pois, permanece vinculada - diria mais, subordinada - ao ente que o nomeou, 
como se verifica, compulsando a mesma Lei nº 6.024/74, nos dispositivos que obrigam o 
primeiro a apresentar relatório a este último (art. 20, combinado com o 11), que erigem o 
BANCO CENTRAL em instância administrativa recursal das decisões do liquidante (arts. 
24 e 30), que impõem ao liquidante prestar contas ao BANCO CENTRAL (art. 33), afora 
diversos outros que conferem ao BANCO CENTRAL poderes de orientação, aprovação 
ou modificação de atividade do liquidante. Dessarte, os atos do liquidante são atos de 
órgão do BANCO CENTRAL DO BRASIL, ele é o agente, que integra o órgão, o qual 
representa - aqui me valho da significativa expressão,   defendida por PONTES DE 
MIRANDA - o ente de quem recebeu os poderes, ou cuja estrutura integra... Sendo 
federal a competência, resta ainda ver se deferida ao foro da Seção Judiciária Federal 
deste Estado. Aí parece não haver dúvida. A autoridade coatora é federal, portanto a 
competência é do juiz federal da Seção onde aquela está sediada, instalada, operando, 
praticando os atos, isto porque o mandado de segurança exige jurisdição territorial para 
expedição da ordem. Trata-se da aplicação - via interpretação sistemática - do art.109, 
VIII, da Constituição da República, combinado com as disposições da Lei 5.010, de 30 de 
maio de 1966, que organizou a Justiça Federal. Nesse raciocínio, se liquidante do 
BANDERN, autoridade acoimada de coatora acha-se, por determinação do BANCO 
CENTRAL, instalado aqui no Estado do Rio Grande do Norte, procedendo à liquidação e 
praticando os atos respectivos, é no foro da Seção Judiciária deste Estado que hão de 
correr os mandamus referentes a tais atos. Sim, porque em matéria de writ mandamental 
sobreleva o princípio da competência territorial do juiz, que tem jurisdição imediata sobre 
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o coator, a fim de que se possa impedir e sustar a ilegalidade acaso encontrada e fazer 
cumprir diretamente, incontinenti, a ordem judicial... Superada a questão da competência, 
há que se avançar na discussão da legitimidade passiva ad causam do BANCO 
CENTRAL DO BRASIL... Este Procurador disse acima, com respaldo nas disposições de 
lei e apoio na jurisprudência, que os atos do liquidante, aqui apontado como autoridade 
coatora, são atos do próprio. 
Não poderia, aliás, ser de outra forma, pois desde a publicação de trabalho a respeito do 
tema (`Apontamentos sobre Mandado de Segurança', CERN, Natal,1984, especialmente 
as pp. 62/67) considero que a autoridade coatora, no mandado de segurança, não é 
sujeito passivo da ação , mas mero representante deste, ou seja, da pessoa jurídica 
pública de que é agente. A autoridade coatora não tem capacidade processual, é simples 
agente da Administração. O ato que o coator pratica é, em tese, manifestação da vontade 
da pessoa jurídica a cujos quadros pertence... Tal é o pensamento de SEABRA 
FAGUNDES, THEMÍSTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI, CASTRO NUNES, CELSO 
RIBEIRO BASTOS e CELSO AGRÍCOLA BARBI, para citar parcela significativa da 
doutrina que empresta força à tese ora expendida. O derradeiro autor citado, aliás, 
esclarece: 'A circunstância de a lei, em vez de falar na citação daquela pessoa, haver se 
referido a pedido de informações à autoridade coatora significa apenas mudança de 
técnica, em favor da brevidade do processo. O coator é citado em juízo como 
representante daquela pessoa, como notou SEABRA FAGUNDES, e não como parte.' (in 
`Do Mandado de Segurança', 3ª Ed., Forense, Rio de Janeiro,1977, p.178)'. 
Não nos parece, pois, que o BANCO CENTRAL seja litisconsorte na hipótese dos autos. 
Ele é o próprio sujeito passivo do mandado de segurança... Temos, nos autos, a 
impetração de um mandamus contra ato de um funcionário do BANCO CENTRAL DO 
BRASIL, praticado no exercício das funções de liquidante de instituição financeira 
estadual, mister para o qual foi nomeado pelo mesmo BANCO CENTRAL , do qual 
recebeu poderes, ao qual está administrativamente subordinado e deve obediência e 
prestação de contas. Do qual, em uma palavra, é agente, do qual integra o órgão 
responsável pela efetivação do processo liquidatório...0 caso, porém, requer especial 
atenção a um detaIhe importantíssimo: o BANDERN nunca bloqueou os depósitos do 
impetrante, quem o fez foi o BANCO CENTRAL, através de ato do seu agente, o 
liquidante. O BANCO CENTRAL, pois, nesse sentido, é que suportará , na hipótese de 
concessão, os efeitos da ordem mandamental, pois terá de levantar o bloqueio das 
importâncias em questão. O BANCO CENTRAL DO BRASIL é, pois, no pensar deste 
Procurador, a parte passiva no presente mandado de segurança. Julgo não se adequar a 
este caso o acórdão do colendo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, invocado como 
precedente para demonstrar a ilegitimidade passiva da referida autarquia. O aresto em 
tela diz, simplesmente - e com a maior propriedade - , que, `estando a instituição bancária 
em liquidação extrajudicial, o liquidante é quem responde, em juízo, ativa e passivamente, 
pelas ações promovidas contra a massa' (conferir cópia nos autos às fls. 34). Tal 
asserção é tão-somente, a aplicação fiel do art.16, in fine, da Lei das Liquidações 
Extrajudiciais (Lei nº 6.024.74), segundo a qual o liquidante tem o poder de `representar a 
massa em juízo ou fora dele'; mas aqui não se trata de ação contra a massa, e sim contra 
ato do liquidante, praticado enquanto órgão do BANCO CENTRAL, executor da 
liquidação. Por conseguinte, não pode ficar o BANCO CENTRAL DO BRASIL alheio à 
presente lide mandamental, se ele já está presente a ela, chamado que foi na pessoa de 
seu agente, o liquidante, aqui autoridade imputada coatora, conforme as peculiares 
disposições que regem o processamento do mandamus, acima analisadas à luz da 
melhor doutrina ." ' 
Adotando tal posição, concluo pela competência da Justiça Federal - Seção Judiciária do 
Rio Grande do Norte - e pela legitimidade ativa ad causam do Banco Central, rejeitando, 
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pois, tais preliminares. 
 
VOTO - MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Destaco da sentença recorrida': 
"É certo que a decretação da liquidação de uma instituição financeira qualquer não implica 
a apropriação dos depósitos pertencentes aos que a ela os confiaram. Nem mesmo 
acarreta, obrigatoriamente, o bloqueio desse valores. Ao contrário, a lei prevê que, em 
curto prazo, tais importâncias serão liberadas, pelos menos até os valores garantidos pelo 
BANCO CENTRAL. Mas, no caso presente, os prazos da lei foram francamente 
desrespeitados, e os motivos que a tanto conduziram não importam aos depositantes, que 
estão  aflitos, sem poderem dispor do dinheiro que Ihes pertence já há quase sete meses, 
pois, a liquidação se deu aos 20 de setembro do ano passado. Ora, mesmo que tivesse 
sido fielmente obedecida a Lei nº 6.024!74, os princípios constitucionais insertos nos 
dispositivos antes transcritos já não teriam passado incólumes, mas com as distorções 
que o processo liquidatório veio a sofrer, in specie, a inconstitucionalidade de todos esses 
atos ressumou inegável. Sobre a incompatibilidade dos dispositivos da Lei nº 6.024/74, 
desobedecedores do devido processo legal, com a Constituição de 1988, que elevou tal 
princípio à condição de pilar do nosso arcabouço de liberdades, já se pronunciaram 
diversos nomes ilustres da doutrina nacional 
Pessoalmente, em seminário realizado nesta Capital, no final do ano de 1990, tive o 
ensejo de ouvir, nesse sentido as opiniões de ADILSON DE ABREU DALLARI, 
consagrado administrativista de São Paulo, e do inigualável CELSO ANTÔNIO 
BANDEIRA DE MELLO... O parecerista citado, segundo a mesma notícia, avançou em 
outras considerações a respeito da inadequação das disposições da Lei nº 6.024/74, aos 
preceitos constitucionais que protegem a autonomia dos Estados e o princípio federativo: 
`A intervenção da União em bancos estaduais só pode ser feita, segundo o artigo 34, 
inciso 5º, da Constituição, em duas situações específicas: se o banco suspender o 
pagamento de sua dívida por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força 
maior, ou deixar de entregar aos municípios as receitas de ICMS dentro dos prazos 
estabelecidos em lei'... A pretensão do impetrante está baseada, imediatamente, no Texto 
Magno, que protege, isonomicamente, a todos, mas que necessita da ação de cada um 
interessado, perante o Judiciário, para sua invocação e efetivação prática. Estamos, neste 
passo, com LUIS ROBERTO BARROSO, quando, em sua magistral monografia `O Direito 
Constitucional e a Efetividade de suas Normas - Limites e Possibilidades da Constituição 
Brasileira', recentemente trazida a lume, diz: 'muitos direitos deixaram de se tornar 
efetivos por omissão dos titulares ou de seus advogados; a estes terá faltado, ao menos 
em certos casos, alguma dose de ousadia para submeter à tutela jurisdicional pretensões 
fundadas diretamente no texto constitucional.'(Obra citada, Renovar, Rio de Janeiro, 
1990. p. 40). ...Verifica-se que houve quebra do princípio do devido processo legal, a 
propriedade foi objeto de violação, a intervenção da União no Estado feriu o princípio da 
federação e a falta absoluta de motivação do ato, por si só, já seria suficiente para torná-
lo imprestável.... Não há dúvida que o direito subjetivo do impetrante está sendo agredido 
em diversos sentidos, motivo pelo qual o deferimento do pleito é medida impositiva de 
direito. 
Naquele decisum, em estudando a necessidade da motivação do ato administrativo, o 
MM. Juiz, embasando-se em ensinamentos doutrinários de Celso Antônio Bandeira de 
Mello, Caio Tácito e Maria Sylvia Zanella de Pietro, entre outros, concluiu por entender 
terem restado comprometidas a constitucionalidade e a legalidade da liquidação levada a 
efeito pelo Banco Central do Brasil no Banco do Estado do Rio Grande do Norte, bem 
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como marcados os atos executórios de tal liquidação por desvios de finalidade que, 
inegavelmente, os viciam. Deixo de aprofundar-me sobre o exame da matéria por 
entender não ter residência nesta apelação o ato de liquidação extrajudicial do BANDERN 
pelo Banco Central do Brasil e, tão-somente, os reflexos daquele ato em relação à 
impetrante e ora apelada, no que diz respeito à não liberação dos seus depósitos 
bancários junto ao Banco em liquidação. 
Inegavelmente, nos termos do art. 5º, caput, da Constituição Federal, a propriedade 
constitui-se em Direito Constitucional que não pode sofrer restrições a não ser as 
permitidas em lei, desde que ditadas pelos princípios gerais que, constitucionalmente,   
hão de orientar a ordem econômica, que há de se fundar, entre outras, na livre iniciativa e 
que, tendo por finalidade assegurar a todos existência digna, respeitará tal propriedade 
privada sem Ihe negar a sua função social. 
Embora não adentrando no exame do próprio ato da liquidação extrajudicial levada a 
efeito pelo Banco Central junto ao BANDERN, não há como se desconsiderar, como bem 
observou o Juiz de 1 º Grau, que o fato de já serem decorridos, presentemente, mais de 
14 meses do ato de liquidação sem que se resolva a situação dos depositantes do mesmo 
banco , constituí-se em um verdadeiro bloqueio indevido daqueles valores, ferindo 
frontalmente o direito de propriedade de tais depositantes em ofensa aos dispositivos 
constitucionais. 
Por tais razões, e pelos próprios fundamentos da sentença recorrida, a mesma há de ser 
mantida, razão por que nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.102 - AL 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA · 
Apelante: MOINHO DE SERGIPE S/A 
Apelado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 
Advogados: DRS. ELIAS TAVARES CORDEIRO DA SILVA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante. Súmula . 
O AFRMM e o ICMS têm fatos geradores diversos. Precedente: AMS nº 4.400 - AL, Rel. 
Juiz Castro Meira. 
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,17 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Moinho de Sergipe S/A impetrou , perante a 3ª Vara 
Federal - AL, mandado de segurança contra ato do Delegado Nacional de Transportes 
aquaviários, em Maceió, objetivando abster-se do recolhimento do frete para renovação 
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da marinha mercante AFRMM, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.404/87, a seu pensar 
inconstitucional. 
O MM. Juiz monocrático, Dr. Sebastião José Vasques Moraes, denegou a ordem, por 
entender que por imprescindir o mandado de segurança de prova pré-constituída caberia 
à impetrante e não à autoridade coatora consultar o Ministério das Relações Exteriores 
quanto a sua isenção. Reconheceu, ainda, que o ICMS e o AFRMM não têm como base 
de cálculo o mesmo fato gerador e que o Decreto-Lei 2.404/87 foi recepcionado pela 
CF/88. 
A impetrante, inconformada, recorreu sustentando que a r. sentença não teria se 
pronunciado sobre a impossibilidade de cobrança do AFRMM em face do tratado 
G.A.T.T., do qual são signatários o Brasil e o país do qual importou a mercadoria. 
Por outro lado, aduziu que o MM. juiz a quo teria se equivocado ao diferenciar os fatos 
geradores do ICMS e do AFRMM e renovou a tese de inconstitucionalidade da exação. 
Cumprida a diligência que determinei, às fls. 103, retornaram os autos a este Tribunal 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Primeiramente não procedem as 
alegações do recurso de que o MM. Juiz a quo não teria se pronunciado sobre a questão 
ventilada na inicial relativa à isenção da impetrante com base nas cláusulas constantes do 
G.A.T.T. 
Acertadamente, decidiu a sentença que, por não prescindir o mandado de segurança de 
prova pré-constituída, caberia à impetrante, e não à autoridade coatora, a prova de sua 
isenção junto ao Ministério das Relações Exteriores e trazê-la aos autos. 
Quanto ao mérito, pacificou-se na jurisprudência, consolidada na Súmula nº 553 do STF, 
que o AFRMM é uma espécie do gênero tributo, tendo natureza de contribuição parafiscal 
específica, destinada a incrementar o desenvolvimento da iniciativa privada. 
Caracteriza-se como contribuição social de intervenção no domínio econômico. 
É desnecessária a elaboração de lei complementar para mantê-lo, uma vez instituído sob 
a égide da Constituição anterior, que permitia sua criação mediante Decreto-Lei. O DL na 
2.404-87 integra-se ao novo sistema constitucional com conteúdo e força de lei 
complementar. 
O AFRMM não tem a mesma base de cálculo nem o mesmo fato gerador do imposto 
estadual e sua instituição ou manutenção pela União não caracteriza invasão da 
competência tributária do Estado-Membro. 
Além do mais, no caso concreto, com a operação de importação realizada pela apelante, 
que tem sede em recife, 'a prestação de serviço (frete) do exterior para o porto da capital 
pernambucana e de lá até as dependências da impetrante não ensejaria o fato gerador do 
ICMS, que incide sobres as prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal , ainda que iniciadas no exterior. 
O aresto desta Primeira Turma, proferido no julgamento da AMS nº 4.400, Relator o 
eminente Juiz Castro Meira, sintetiza a matéria: 
"EMENTA: Tributário. AFRMM. Constitucionalidade. Isenção. 
- O Adicional do Frete para Renovação da Marinha Mercante tem a natureza jurídica de 
contribuição parafiscal de intervenção no domínio econômico, conforme reconheceu o eg. 
STF através da Súmula 553, cujo enunciado continua válido na vigência da Constituição 
de 1988. 
- Os fatos geradores dessa contribuição e do ICMS são distintos, não violando sua 
exigência a qualquer disposição constitucional. 
- Embora cabível a isenção do AFRMM quando a importação de mercadorias decorre de 
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tratado internacional firmado pelo Brasil, o reconhecimento da isenção depende de pedido 
encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores, cuja omissão não pode ser corrigida 
pelo órgão que substitui a extinta SUNAMAN 
- Precedentes. 
- Apelação   improvida." 
(in DJ de 17.01.92, pág. 00441 ) 
Isto posto, nego provimento à apelação, confirmando a sentença por seus jurídicos 
fundamentos. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.309 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FÁBRICA DE SACOS MONTANHA LTDA. 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. RITA VELÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Pessoa jurídica Incentivo fiscal da SUDENE. Lei nº 
4.239/63, art. 14. 
Exclusão dos resultados não operacionais no cálculo do lucro da exploração. Inteligência 
do art.19 do DL 1.59 de 26.12.77. Inexistência de direito adquirido. 
; I - Com a edição do DL 1.598/77, que inovou a sistemática do cálculo da base 
isencional, criando a figura do lucro da exploração, a abrangência do art. 14 da Lei 
nº4.239l63 ficou restrita aos resultados operacionais. 
II - Impetração visando à desconstituição de crédito tributário relativo ao exercício de 
1987. Incidência da isenção inserta no art.14 da Lei nº 4.239, por força da prorrogação de 
que trata o art. 58 da Lei nº 7.450/85. 
III - As prorrogações do prazo previsto no art.14 da Lei nº 4.239/63, ocorridas após 
26.12.77, já levaram em conta as alterações advindas com o DL nº 1.598/77. Inaplicação 
do art.178 do CTNº Inexistência de direito adquirido ao gozo do benefício nos moldes da 
legislação anterior. 
IV - Impossibilidade de dar-se interpretação extensiva à legislação isencional, "ex vi" do 
art.111, II, do CTN 
 
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,17 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A Fábrica de Sacos Montanha Ltda. impetrou o 
presente mandamus contra atos do Sr. Delegado da Receita Federal e do Sr. Procurador 
Chefe da Fazenda Nacional no Estado de Pernambuco, visando à desconstituição de 
crédito tributário e o conseqüente cancelamento de sua inscrição na dívida ativa da União. 
Aduz inicialmente que, ao apresentar sua declaração de rendimentos para o exercício de 
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1987, quando gozou de redução no imposto de renda, excluiu, por equívoco, o valor 
correspondente às receitas não operacionais e adicionou ao lucro tributável o valor 
correspondente ao excesso da remuneração paga aos administradores da empresa, o 
que fez com que a Receita Federal emitisse notificação de lançamento suplementar, 
tempestivamente impugnada, porém mantida em todas as instâncias administrativas. 
O referido lançamento foi inscrito na dívida ativa da União e a impetrante informada de 
que, se não efetuasse amigavelmente o pagamento, seria procedida a cobrança judicial. 
Alega que a Lei nº 4.239/63 Ihe concedeu redução de 50% no imposto de renda, 
originalmente até o exercício de 1973 e sucessivamente prorrogada até o exercício de 
1994 (Decreto-Lei nº 2.454/88), não tendo feito qualquer distinção entre receitas 
operacionais e não operacionais. O Decreto nº 64.214/69, que regulamentou a Lei nº 
4.239/63, restringiu a redução apenas aos rendimentos operacionais. Com o Decreto-Lei 
nº 1.598/77, que criou a figura do lucro de exploração, foram excluídos do lucro tributável 
(base de redução), além dos resultados não operacionais, os rendimentos e prejuízos das 
participações societárias. A impetrante argumenta que foi violado o seu "direito adquirido", 
qual seja, o de gozar dos incentivos fiscais previstos na Lei na 4.239/63 também sobre os 
resultados não operacionais e de adicionar ao lucro líquido, no cálculo do lucro tributável, 
o excesso da remuneração paga aos administradores da empresa. Sustenta, ainda, que a 
redução prevista no art.14 da Lei nº 4.239 foi concedida por prazo certo, não podendo ser 
revogada nem modificada, nos termos do art.178 do CTN. 
Requereu a concessão de medida liminar, objetivando evitar a cobrança da exação até o 
ulterior julgamento do writ. 
O MM. Juiz monocrático denegou a liminar, ao fundamento de não estarem presentes os 
requisitos do art. 7º da Lei nº 1.533/51. 
Nas informações prestadas, as autoridades impetradas sustentaram, em preliminar, a 
decadências do direito ao mandamus (art.18 da Lei nº 1.533/51 ) e a inexistência de 
direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. Quanto à pretensão, 
defenderam a impossibilidade de configurar-se o direito adquirido contra o interesse 
público. 
O MPF, em bem fundamentado parecer da lavra do Dr. Francisco Rodrigues dos Santos 
Sobrinho, opinou pelo "desprezo das preliminares argüidas pelos impetrados, e, quanto 
ao mérito, pela denegação da segurança, uma vez que o ato guerreado reveste-se de 
plena legalidade". 
A r. sentença de primeiro grau denegou a segurança impetrada. 
Irresignada, recorreu a impetrante, reiterando todos os termos da exordial. Na resposta ao 
recurso, a União, apelada, manteve os argumentos aduzidos na peça informativa. 
Regularmente preparados, subiram os autos, vindo-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A impetrante goza dos benefícios fiscais 
previstos no art.14 da lei na 4.239/63: 
Art.14 Até o exercício de 1973, inclusive, os empreendimentos industriais e agrícolas que 
estiveram operando na área de atuação da SUDENE à data da publicação dessa lei 
pagarão com a redução de 50% o imposto de renda e adicionais não restituíveis." 
Trata-se, como se vê, de uma isenção parcial e regional. 
Isenção parcial é aquela em que o quantum do débito tributário é apenas diminuído, em 
função de redução tributária inserta em lei. "A isenção parcial consiste, mais 
propriamente, numa redução ou bonificação do crédito tributário" (Souto Maior Borges, J., 
"Isenções Tributárias",1ª edição,1969). 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Já a isenção regional é expressamente prevista no art.176, parágrafo único, do CTN, e 
produz efeitos apenas em parte do território da entidade tributante, em função de 
condições a ela peculiares. 
O prazo isencional previsto no artigo supratranscrito foi prorrogado por sucessivos 
diplomas legais: 
- até o exercício de 1978: art. 35 da Lei nº 5.508/68: 
,- até o exercício de 1982: art.1º do DL nº 1.624/78: 
,- até o exercício de 1985: art. 2 , I, do DL n 1.898/81; 
- até o exercício de 1986: art.1 , I, do DL n- 2.134/84; 
- até o exercício de 1989: art. 58, I, da Lei nº 7.450/85 e 
- até o exercício de 1994: art. 2º do DL nº 2.454/88. 
A impetrante passou a ser beneficiada pela redução a partir de 20.12.74 (fls. 63) e 
entende que tem o direito líquido e certo de incluir no cálculo da base da isenção as 
receitas não operacionais e as receitas financeiras, já que o art.14 da Lei nº 4.239 
nenhuma distinção fez entre tais receitas. 
Com a edição do DL nº 1.598/77, que inovou a sistemática do cálculo da base isencional, 
criando a figura do lucro da exploração, a abrangência do art.14 da Lei 4.239 ficou restrita 
aos resultados operacionais. Nesse aspecto, a jurisprudência é pacífica: 
"EMENTA: Tributário. Imposto de renda. Sudene. Isenção. Lei nº 4.239, de 27 de junho de 
1963. Decreto nº 64214, de 18 de março de 1969. 
I - Só estão abrangidos pela isenção do imposto de renda do artigo 13, da Lei nº 4.239, de 
1963, os rendimentos que decorram, exclusivamente, das atividades industriais ou 
agrícolas do empreendimento. Exclusão de lucros que não decorrem diretamente das 
operações industriais da autora, por não dizerem com o empreendimento, como, por 
exemplo, rendimentos obtidos no mercado financeiro através de operações do open-
market. 
II - Recurso desprovido." 
(Dec.unân. da 4ª Turma do TFR, na AC nº 66.569 - PE , em 11.11.81, publ. no DJ de 
05.02.82, pág. 480) 
"EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. SUDENE. 
ISENÇÃO FISCAL. LEI Nº 4.239l63, ART.14. DECRETO-LEI Nº 64.214/69. 
I - O gozo dos benefícios fiscais do artigo 14 da Lei nº 4.239/63, regulamentada pelo 
Decreto nº 64.214/69, não se restringia aos rendimentos industriais ou agrícolas do 
empreendimento, obtidos pela empresa que atuasse na área da SUDENE. Somente a   
partir do exercício de 1978 é que o benefício fiscal em tela passou a ser apurado com 
base no Imposto de Renda calculado sobre o lucro da exploração principal da empresa, 
ex vi do Decreto-Lei nº 1.598/77. 
Incidente de Uniformização de Jurisprudências na Apelação Cível nº 78.474 - CE 
(3408604), DJ de 22.11.84. 
II - In casu, o débito, ora executado, diz respeito ao Imposto de Renda relativo ao lucro 
real do ano-base de 1977, portanto, ainda é de se considerar em vigor o benefício do 
artigol4, da lei supracitada. 
III - Remessa ex officio desprovida. Sentença confirmada." , 
(Dec. unân. da 5ª Turma do TFR na REO nº 71.952 - AL, em 11.02.85, publ. no DJ de 
18.04.85, págs. 5394/95) 
A matéria já foi, inclusive, sumulada pelo ex-TFR: 
"Súmula 164: O gozo dos benefícios dos arts.13 e 14 da Lei 4.239, de 1963, até o 
advento do Decreto-Lei n-1.598, de 1977, não se restringia aos rendimentos industriais ou 
agrícolas do empreendimento." 
- Ou seja, a partir do DL 1598/77, a isenção passa a ficar restrita aos rendimentos 
industriais ou agrícolas do empreendimento, não se estendendo às receitas financeiras. 
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Nem poderia ser diferente, já que a finalidade do benefício é justamente fomentar o 
desenvolvimento da região, e não favorecer indiscriminadamente determinadas 
empresas. Nesse aspecto, o saudoso Aliomar Baleeiro é bastante claro: 
"Como a isenção, no mundo de hoje, não deve ser concedida como favor ou privilégio de 
mão beijada, pois a todos incumbe o dever de contribuir para a manutenção dos serviços 
públicos, há de compreender-se que ela é dirigida à consecução dum fim determinado e 
específico de interesse social a cargo de quem a concede. Esse fim revela a ratio iuris." 
(in "Direito Tributário Brasileiro",10ª ed., p. 587) 
O art.19 do DL 1598 estabelece, verbis: 
"Art.19 Considera-se lucro da exploração o lucro líquido do exercício ajustado pela 
exclusão dos seguintes valores: 
I. a parte das receitas financeiras (art.17) que exceder das despesas financeiras (art.17, 
parágrafo único); 
II. os rendimentos e prejuízos das participações societárias; 
III. os resultados não operacionais." 
A impetrante argumenta, então, que o referido dispositivo não a atingiria, já que a isenção 
Ihe havia sido concedida por prazo certo, não podendo ser modificada, a teor do art.178 
do CTNº 
De fato, parcial razão assiste à impetrante. Tendo entrado no gozo do benefício em 1974, 
na vigência, portanto, da Lei nº 5.508/68, que o prorrogara até o exercício de 1978, tinha a 
promovente o direito adquirido de beneficiar-se da redução inserta no art. 14 da Lei nº 
4.239/63, sem as restrições previstas no art. 19 do DL nº 1.598/77, isto até o exercício de 
1978. 
Todavia, a presente impetração visa a desconstituir crédito tributário relativo ao exercício 
de 1987. A Lei nº 7.450/85, que prorrogou o benefício até o exercício de 1989, sendo 
posterior ao DL 1.598, teria necessariamente de levá-lo em consideração. O art. 58 da 
referida lei não deixa margem para outra exegese, são vejamos: 
"Art. 58 Ficam prorrogados até o exercício financeiro de 1989 os incentivos fiscais 
previstos nos dispositivos abaixo indicados, com as alterações posteriores: 
I - no art.14 da Lei 4239, de 27.6.1963:" 
Logo, todas as prorrogações do prazo previsto no art. 14 da Lei 4.239/63 já foram feiras à 
luz das alterações posteriormente sofridas pelo dispositivo. 
A irrevogabilidade e a inalterabilidade de que trata o art.178 do CTN aplicam-se, tão-
somente, aos lapsos temporais previstos em cada uma das normas que se sucederam à 
Lei 4239/63. 
Destarte, como a mencionada isenção havia sido prorrogada até o exercício de 1978, 
antes deste termo ela não poderia ser alterada nem modificada. Entretanto, uma vez 
expirado aquele prazo, a prorrogação que se seguiu (DL 1.624/78) já o fez, considerando 
as alterações advindas com o DL nº 1.598/77. 
A alegação de que o benefício, em razão das sucessivas prorrogações, havia sido 
concedido pelo prazo certo de 31 anos não pode prosperar. 
As ditas prorrogações foram feitas a critério e por conveniência da entidade tributante, 
que também poderia não tê-lo feito. 
Entendo, portanto, que, no exercício de 1987, a impetrante não poderia fazer incidir o 
benefício da Lei 4.239 sobre as receitas não operacionais e financeiras. 
Da mesma forma, entendo que inexistia à apelante o direito de adicionar ao lucro 
tributável o valor referente ao excesso da remuneração paga aos administradores da 
empresa. 
A argumentação de que, como está obrigada a adicionar o dito excesso ao lucro líquido 
para determinação do lucro real, base de cálculo do imposto (art.153 do Dec. 85450/80), 
também poderia fazê-lo na determinação do lucro da exploração, base da isenção (art. 
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446, § 1 º, do Dec. 85450/80), é desprovida de qualquer substrato jurídico. 
Note-se que a interpretação da legislação tributária deverá ter em linha de consideração o 
fim colimado pelo legislador, e o fim objetivado pela lei tributária é a obtenção da receita 
para o Estado. Nessa linha de pensamento, a isenção constitui uma regra de direito 
excepcional, devendo como tal ser interpretada literal e restritivamente. 
O art.111 do CTN é taxativo: 
"Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 
I - Suspensão ou exclusão do crédito tributário; 
II - Outorga de isenção." 
Reconheço que o referido artigo não consagra o "gramaticalismo rígido", condenado na 
literatura geral e especializada de hermenêutica, não impedindo a harmonização dos 
sistemas de interpretação estrita e sistemática, como já decidiu o ex-TFR (V. Ementário 
de Jurisprudência, 83, p. 202). 
Todavia, em se tratando de favorecimento tributário, não se pode incentivar a utilização, 
de modo indiscriminado, da interpretação extensiva e da integração analógica. 
As decisões do ex-TFR transcritas na exordial dizem respeito ao cálculo do lucro contábil, 
e não do lucro da exploração. 
Em conclusão: inexistentes os requisitos de liquidez e certeza, não há como ser acolhida 
a inconformação da apelante. 
Isto posto, nego provimento à apelação para manter a douta sentença de primeiro grau 
em todos os seus fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.575 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelantes: RICARDO JOSÉ BURIL DE MACEDO E OUTRO 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
Advogados: DRS. PAULO C. MAIA PORTO E OUTRO (APTE.) E  

AURÉLIO AGOSTÌNHO DA BOAVIAGEM E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Jubilação. Necessidade de inquérito administrativo. Inocorrência 
de ma-fé. Situação fática consolidada. 
- O inquérito administrativo é condição "sine qua non" para a aplicação do jubilamento. 
- Fortificando o direito dos impetrantes tem-se o decurso do tempo, consolidando uma 
situação fática. 
- Apelação provida. Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar 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, 21 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Cuida-se de apelação de sentença que cassou 
a liminar concedida e denegou a segurança requerida por Ricardo José Buril de Macedo e 
Marcelo Bezerra Wanderley, ao fundamento de: 
"Os impetrantes faltaram com a sinceridade e comportaram-se como litigantes de ma-fé 
quando afirmaram na inicial que foram jubilados sem o prévio e devido processo legal, 
bem como sem observância da ampla defesa, consignados expressamente no texto da 
nossa atual Constituição Federal (art. 5º - incisos LIV e LV)." 
Rebatendo tais argumentos da sentença monocrática, os apelados alegam: a) foram 
injustamente jubilados por não ter havido inquérito administrativo prévio; b) com a liminar 
concedida, os impetrantes concluíram o curso e colaram grau, consolidando-se uma 
situação fática pelo tempo. Pediram, no final, a reforma da decisão recorrida. 
Nas contra-razões, a Universidade afirma, agora, a existência do inquérito administrativo 
e refuta a consolidação daquela situação de fato face à má-fé dos impetrantes. Pediu o 
improvimento da apelação. 
Regularmente processados, subiram os autos a este Egrégio Tribunal. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Inteira razão assiste aos apelantes. 
Não vislumbro nos autos má-fé dos alunos jubilados, declarada na sentença recorrida. 
Primeiro, às fls.10 e 11, repousam declarações textuais da Coordenadora do Curso de 
Bacharelado da Faculdade de Direito do Recife, dando conta de que "não houve, na 
Faculdade de Direito do Recife da UFPE , inquérito administrativo referente ao 
jubilamento" dos impetrantes. 
Segundo, as razões da Universidade entram em contradição com a afirmação da 
Coordenadoria do Curso de Direito, além de não virem alicerçadas com cópias dos 
inquéritos administrativos. 
Dessarte, tenho por não verificado o inquérito administrativo, condição sine qua non para 
a aplicação do jubilamento. 
Ademais, fortificando o direito dos impetrantes, tem-se o decurso do tempo, consolidando 
uma situação fática. 
Do exposto, dou provimento à apelação para, reformando a sentença apelada, conceder a 
segurança nos termos requeridos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 6.078 - PE 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: PLANEJAMENTO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - PAP 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MARA REGINA SIQUEIRA DE LIMA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Decadência. 
- Na pendência de julgamento de recurso administrativo com efeito suspensivo, interposto 
contra o ato apontado como ilegal, não se inicia o prazo de decadência da ação 
mandamental (Lei nº 1.533/51, art. 5º, inciso I). 
- A teor do art.151, III, do CTN, combinado com os arts. 1 , do Decreto-Lei n 822/69, e 33, 
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do Decreto n 70.235/72, o recurso administrativo tributário será recebido no efeito 
suspensivo, independentemente de garantia de instância. 
- Comprovado nos autos que da decisão do Conselho de Contribuintes indeferitória do 
recurso tomou ciência o impetrante em 24.08.90, e ajuizada a segurança em 28.11.90, 
afasta-se a alegativa de decadência do direito a impetração. 
-Apelo provido. Sentença reformada. Baixa à instância de origem para o exame do mérito 
da impetração. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar provimento à 
apelação , na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 21 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de apelação interposta contra 
sentença do MM. Juiz Federal da 1ª Vara -- PE que denegou a segurança, por entender 
que, tendo o auto de infração impugnado sido lavrado em 30.04.86, mesmo considerando 
a data da interposição do recurso administrativo próprio (07.07.86), por não constar nos 
autos a data da efetiva notificação da autuada, operou-se a decadência do direito a 
impetração. 
Insurge-se a apelante contra o referido decisório, ao argumento de que o prazo para a 
impetração de que se cuida somente começou a fluir da data em que o seu recurso 
administrativo foi indeferido, vale dizer 24.08.90, enquanto o mandamus foi ajuizado em 
28.11.90, posto que incabível mandado de segurança quando o recurso administrativo 
próprio tem efeito suspensivo. 
Devidamente intimada a responder ao recurso, restou silente a apelada. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A impetração teve por objeto a 
nulidade de autos de infração, que estariam a exigir da impetrante o pagamento de tributo 
considerando como lucro líquido as receitas não contabilizadas. Trata-se, portanto, de 
matéria tributária regida por legislação própria, vale dizer, o Código Tributário Nacional, o 
Decreto-Lei n 822, de 05.09.69, e o Decreto n 70.235, de 06.03.72. 
Compulsando os autos, verifico que a apelante, em data de 07.07.86, impugnou os autos 
de infração, objeto da impetração(fls. 50/56). 
Pelo documento de fls. 57/89, constata-se que foi negado provimento parcial à 
mencionada impugnação, onde se afirma, textualmente, o cabimento de recurso com 
efeito suspensivo (fls. 83), decisão essa levada ao conhecimento da apelante em 
21.09.89. 
Em 03.11.89, interpôs o apelante o recurso administrativo próprio (fls. 90/100), que 
somente foi julgado pelo Conselho de Contribuintes em 14.05.90, sendo-Ihe negado 
provimento (fls.102/112). Dessa decisão foi o ora apelante notificado em 24.08.90 (fls.101 
). 
A primeira indagação a ser aqui apreciada diz respeito ao termo a quo do prazo 
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decadencial à impetração do mandado de segurança. 
Nos termos do art. 18,da Lei nº 1.533/51, "o direito de requerer mandado de segurança 
extinguir-se-á decorridos 120(cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do 
ato impugnado". 
No caso de que se cuida, qual o ato de autoridade passível de mandado de segurança, e 
quando o interessado tomou ciência de tal ato? 
O MM. Juiz monocrático considerou como ato impugnável pela via mandamental o auto 
de infração, fluindo o prazo decadencial à impetração a partir de sua ciência (30.04.86, 
data de sua lavratura, ou 07.07.86, data da efetivação da impugnação perante o Fisco - 
não definiu a sentença de qual dessas datas deveria fluir o prazo decadencial). A apelada, 
no entanto, sustenta que o ato passível de mandado de segurança é o que apreciou e 
indeferiu o seu recurso, em grau de recurso, cuja ciência somente tomou em 24.08.90. 
Dispõe o art. 5º, da mencionada lei, pelo incabimento da via mandamental contra ato de 
que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução 
(inciso I). Ocorrendo essa hipótese, portanto, sendo utilizado ou utilizável o recurso 
administrativo com efeito suspensivo, não sendo cabível o mandamus, por dedução 
lógica, não flui o prazo decadencial contra a parte interessada. 
No caso em tela, repito, cuida-se de matéria tributária. No particular, dispõe o CTN que 
suspendem a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos, no termos 
das leis reguladoras do processo tributário-administrativo (art.151, inciso III). 
O Decreto-Lei nº 822/69 dispõe que "independe de garantia de instância a interposição de 
recurso no processo administrativo-fiscal de determinação e exigência de créditos 
tributários federais." (art.1 º). 
Já o Decreto nº 70.235/72,. que disciplina o processo tributário-administrativo, nos seus 
arts. 14 e 15, admite a impugnação ao auto de infração, a ser apresentada no prazo de 30 
(trinta)dias, atribuindo competência para processar e julgar a impugnação, na primeira 
instância, ao Delegado da Receita Federal local e, em segunda instância, aos Conselhos 
de Contribuintes do Ministério da Fazenda (art. 25, incisos I, alínea a, e II). E no seu art. 
33, prevê o recurso voluntário contra a decisão de primeira instância, a ser recebido no 
efeito suspensivo. 
Ora, restou devidamente comprovado nos autos que a apelante utilizou-se do recurso 
administrativo próprio, que, na conformidade dos dispositivos legais acima transcritos, tem 
efeito suspensivo. 
Suspenso o ato impugnado, portanto, inexiste ato violador de direito líquido e certo a 
ensejar mandado de segurança. Isso se deflui da própria essência do remédio heróico. 
Por esta razão, a Lei nº 1.533/51 exclui tal hipótese do cabimento ao mandado de 
segurança. 
Conforme documento de fls. 101, somente em 24.08.90 tomou a apelante ciência da 
decisão que negou provimento ao seu recurso. Esse é, indubitavelmente, o ato objeto do 
mandamus. 
A segurança foi impetrada em 28.11.90, portanto, dentro do prazo decadencial de 120 
(cento e vinte) dias de que fala o art. 18, da Lei nº 1.533/51. Tempestivamente, pois. 
Não se há, destarte, de falar-se em interrrupção do prazo decadencial, posto que este 
nem ao menos teve início. 
Cumpre esclarecer, outrossim, que, não obstante interposto pedido de reconsideração 
daquela decisão, que, nos termos do art. 37, parágrafo 3º, II, do Decreto nó 70.235/72, 
será recebido no efeito suspensivo, foram excluídos de tal pedido de reconsideração os 
itens objeto da lide (itens 4, 9 e 16), conforme se verifica da petição inicial (fls. 04) e do 
pedido de reconsideração (fls.117,119 e 120). 
Pelas razão expendidas, dou provimento à apelação para, reformando a sentença 
recorrida, determinar a baixa dos autos ao juízo de origem, para que aprecie a questão 
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meritorial do mandamus, isto para não suprimir um grau de jurisdição . 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.390 - AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: EXPEDITO ALVES CANUTO 
Advogados: DRS. SOLANGE DE MELO MARROQUIM E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ DELFIM DA MOTA BRANCO (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Previdenciário. Reajuste de benefício previdenciário, na mesma 
proporção da variação do salário mínimo, até a regulamentação das regras especificas 
contidas nas Leis 8.212 e 8.213, de 1991. 
Interpretação que se harmoniza com o comando do art. 202 da Constituição Federal. 
Precedentes. Apelação e remessa oficial improvidas 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de maio 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 
concedeu segurança para determinar o reajuste de 147% em benefício previdenciário, a 
partir de setembro de 1991, para preservar-Ihe o valor real. Alega, em resumo, que as 
prestações da Previdência vêm sofrendo reajustamentos em obediência ao disposto na 
Constituição Federal e na Lei 8.213. Acrescenta que somente mediante precatório 
poderão ser pagas as importâncias devidas pela Fazenda Pública. 
O apelado apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os autos, 
tocando-me a distribuição. Dispensei nova vista ao Ministério Público Federal em razão 
do disposto no art.17 da Lei 1.533/51. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÄES (Relator): Nas informações, foi suscitada 
litispendência deste mandado de segurança em relação à ação civil pública, com a 
finalidade de assegurar aos beneficiários da Previdência Social o mesmo reajuste de 
147%, movida pelo Ministério Público. A preliminar foi rejeitada, acertadamente, pelo MM. 
Juiz Federal de primeiro grau, porquanto não há identidade de ações, quer quanto ao 
pedido, quer quanto aos fundamentos jurídicos. 
Quanto ao mérito, reporto-me aos motivos pelos quais confirmei, no AG 1862-AL, liminar 
deferida pelo MM. Juiz Federal Paulo Machado Cordeiro. Destaco o seguinte trecho do 
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voto que, na ocasião, proferi: 
"José Afonso da Silva inclui as prestações de previdência social entre os direitos sociais 
relativos ao trabalhador, assinalando que eles estão relacionados a prestações 
específicas (cf. "Curso de Direito Constitucional" , São Paulo,1988, págs. 525 e 538). 
Dessa relação é que decorre o equilíbrio entre os benefícios e as fontes de custeio. Estas, 
como vistas, foram elevadas na mesma proporção do salário mínimo, ou seja, em 147%, 
pela Previdência Social, sendo válida a fundamentação da decisão recorrida no sentido 
da correlação entre tais reajustes. 
A irredutibilidade do valor dos benefícios, prevista no parágrafo único do art.194, CF, não 
poderia ser interpretada como dizendo respeito ao valor nominal, primeiro por se tratar de 
direito social, que deve receber interpretação ampliativa, e, mais ainda, porque há outro 
dispositivo da Constituição determinando: 
"art. 202 - É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício 
sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos 
monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de 
contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes 
condições..." 
' É verdade que o parágrafo 5º do art.195 refere-se à obrigatoriedade da previsão da fonte 
de custeio, para elevação de benefício ou serviço da seguridade social, mas aqui não se 
trata de elevação, mas de simples reajuste, visando a adequar a expressão monetária da 
prestação ao fenômeno inflacionário. Já é pacífico o entendimento de que a atualização 
monetária não aumenta qualquer valor, apenas o corrige. 
Ademais, note-se que as contribuições previdenciárias (fontes de custeio) foram 
reajustadas em 147%, daí a aplicabilidade do mesmo índice de atualização para os 
benefícios. 
Há, finalmente, que levar em conta a norma do art. 58, ADCT: 
"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". 
Não teria sentido que, num certo momento, ajustassem-se os benefícios ao valor que 
expressavam quando da sua concessão, em cumprimento ao dispositivo constitucional 
transitório, para, logo após, por meio de uma simples portaria, torná-los defazados. 
A moderna teoria constitucional incorpora o princípio de que os benefícios conquistados 
em função de direitos sociais reconhecidos não podem ser excluídos nem reduzidos. Eis, 
a propósito, a lição de Gomes Canotilho: 
"Com base nestes pressupostos, alude a doutrina a direitos derivados a prestações 
(derivative Teilhaberecthe) traduzidos no direito dos cidadãos a uma participação igual 
nas prestações estaduais segundo a medida das capacidades existentes... Neste sentido 
se fala também de cláusulas de proibição de evolução reacionária ou de retrocesso social 
(ex. consagradas legalmente as prestações de assistência social, o legislador não pode 
eliminá-las posteriormente, `retornando sobre os seus passos'..." 
(in "Direito Constitucional", Coimbra,1991, pág. 553) 
Essa, de há muito, é a interpretação da cláusula de não restrição contida na Emenda IX 
da Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, verbis: 
"A enumeração de certos direitos na Constituição não será interpretada de modo a negar-
se ou restringir-se outros retidos pelo povo". 
De nada adiantaria a Constituição brasileira ampliar o sistema previdenciário para, em 
seguida, a Administração Pública restringir a substância dos direitos ali previstos. 
A matéria já recebeu interpretação do Eg. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o 
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Mandado de Segurança nº 1.270- DF. Extraio do VOTO do eminente Relator, Ministro 
Américo Luz, trecho que sintetiza a melhor solução do problema do retardamento na 
previsão regulamentar do indexador do reajustamento dos benefícios previdenciários: 
"A discriminação concretizada nos índices e critérios adotados (1 ) é injusta, porque reduz 
o valor dos benefícios de inúmeros aposentados, e ilegal, porque fere dispositivo cogente 
da Lei Magna (CF, art. 201, parágrafo 2º ). Esta assegura que os critérios definidos em lei 
devam preservar o valor real dos benefícios... Como se observa, não se trata de discutir 
se houve, ou não, regulamentação das leis de custeio e de benefícios, matéria, a nosso 
ver, de menor importância para o deslinde do problema. O que existe, mesmo, é 
incostitucionalidade e ilegalidade flagrante da redução feita pelo INSS". 
No que diz respeito ao modo de cumprimento da sentença, há de fazer-se, quanto ao 
comando que dela emerge, por meio de ofício à autoridade coatora, para implantar o 
benefício com o reajuste de 147%, como tem direito o impetrante. Já quanto às 
diferenças, desde setembro de 1991, deverão ser apuradas em liquidação, por cálculo do 
contador, e, caso ultrapassem o limite do art. 128 da Lei 8.212, haverá necessidade de 
expedição de precatório. Em trabalho recente, assim me posiciono sobre o assunto: 
"A ordem concessiva da segurança, quer no mandado de segurança individual, quer no 
coletivo, é comunicada à autoridade coatora, para imediato cumprimento (Lei 1533, 
arts.11 e 12). 
Há, na sentença do mandado de segurança, três ordens possíveis de eficácia:1-
declaratória, 2-constitutiva, 3-condenatória. 
No mandado de segurança preventivo, quase sempre a sentença será meramente 
declaratória, removendo dúvida acerca da existência ou inexistência de relação jurídica. 
Nesse caso, não haverá qualquer tipo de execução, mas apenas a comunicação à 
autoridade coatora. 
Na hipótese da sentença constitutiva - aquela que cria, modifica ou extingue relação ou 
situação jurídica -, do próprio ofício decorrerá o efeito constitutivo ou desconstitutivo do 
ato impugnado. Também aí não se irá instaurar execução. 
Mas, apesar de o mandado de segurança não ser apropriado, em princípio, para cobrança 
de ordem patrimonial, há inúmeras situações em que a sentença tem eficácia 
condenatória, no mais das vezes de obrigação de fazer ou de não fazer, e até mesmo de 
a entidade pública efetuar pagamentos (v.g. de vencimentos e vantagens pecuniárias de 
servidores, conforme previsto na Lei 5.021/66). Nesse caso, 
haverá execução, e a essa espécie é que se reporta o final do parágrafo único do art.12 
da Lei 1.533. 
A execução far-se-á pelo modo apropriado (execução contra a Fazenda Pública, 
execução de obrigação de fazer ou de não fazer ou execução para entrega de coisa 
certa)." 
Por essas razões, nego provimento ao apelo e à remessa oficial. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.560 - SE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO SUNAB 
Apelado: CURSO UNIFICADO ORGANIZAÇÃO DE ENSINO LTDA. 
Advogados: DRS. RAIMUNDO COSTA MONTE (APTE.) E  

EVALDO FERNANDES CAMPOS E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Mensalidades escolares. Inconstitucionalidade do controle financeiro sobre 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

os estabelecimentos de ensino, declarada por este Tribunal na 203, AMS 2.493 RNº 
Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de junho 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 do MM. 
Juiz Federal da 2a. Vara de Sergipe, Dr. Wladimir Souza Carvalho, que concedeu 
parcialmente segurança para reconhecer o direito da impetrante de não se submeter ao 
controle financeiro do Poder Público, especialmente sobre as mensalidades cobradas dos 
seus alunos, declarando, incidentalmente, a inconstitucionalidade das Leis 8.170 e 8.178, 
ambas de 1991. 
Alega, em resumo, que as disposições em que se baseia a fiscalização guardam perfeita 
adequação ao sistema constitucional. 
A recorrida apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os autos, 
tocando-me a distribuição. 
Dispensei nova ouvida do Ministério Público, em razão do disposto no art.17 da Lei 
1.533/51. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A sentença aplicou o entendimento 
acolhido por este Tribunal ao julgar a Argüição de Inconstitucionalidade na Apelação em 
Mandado de Segurança nº 7.560 SE, Relator o eminente Juiz Francisco Falcão, assim 
ementada: 
"Administrativo. Medidas Provisórias. Mensalidades escolares. Livre negociação. 
Inconstitucionalidade das Medidas Provisórias 207, 223, 244 e 265 e Lei 8.039/90, bem 
como da Lei 8.170/90, inclusive do seu artigo 2º e parágrafo único com a redação que 
Ihes deu o art.14 da Lei nº 8.178/91. 
a) o regime jurídico que a Constituição Federal de 1988 reserva para a escola particular 
inadmite o controle de preços das mensalidades por ela cobrados; 
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" (in 
"Argüições de Inconstitucionalidade do TRF/5ª Região, nº 1, págs.135 e segs). 
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Essa é a posição que sustentei, aderindo à maioria, naquele julgamento, e que mantenho, 
no sentido de que o controle exercido pelo Estado sobre os estabelecimentos particulares 
de ensino é exclusivamente técnico educacional, não se admitindo a fixação de 
tabelamento de mensalidades, ou o controle financeiro pela Superintendência Nacional do 
Abastecimento, dada a regra do art. 209, CF. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo e à remessa oficial. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8.473 - SE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: CIMESA - CIMENTO SERGIPE S/A 
Advogados: DRS. WELLINGTON MATOS DO O. E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda de 1990. TRD instituída pela Lei nº 8.177/91. 
A TRD, instituída em 1991, não poderia incidir sobre "fato imponível" ocorrido em ano 
anterior. 
A própria Lei nº 8.383I91 reconheceu a ilegalidade da incidência da TR sobre fato 
pretérito e autorizou a compensação dos valores pagos - art. 80. 
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 e à remessa, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 01 de julho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: "CIMENTO SERGIPE S/A CIMESA" impetrou, 
perante a 2ª Vara Federal de Sergipe, mandado de segurança preventivo contra ato do 
Delegado da Receita Federal, naquele Estado, visando ao pagamento do IR de 1990, 
sem incidência da TRD. 
Argumenta, em síntese, que o referido imposto deveria ser atualizado pelo BTNF, índice 
vigente até 01.02.91, e que a MP nº 294/91, posteriormente convertida na Lei nº 8.177/91, 
ao substituir o BTN pela TRD, teria violado o art.150, inciso III, a e b da C.F. 
Foi efetuado o depósito, a fim de garantir a suspensão do crédito discutido. 
Nas informações que prestou, a autoridade impetrada sustenta a inexistência de qualquer 
inconstitucionalidade ou violação de direito líquido e certo na incidência da TRD sobre o 
IR a pagar. O MPF, no parecer de fls. 44l47, opinou pela concessão da segurança, por 
entender inconstitucional a aplicação dos índices da TRD na atualização do IR referente 
ao período-base de 1990. 
O MM. Juiz a quo concedeu o writ, nos termos do pedido exordial. 
Irresignada, recorre a Fazenda Nacional aduzindo a inexistência de qualquer norma 
constitucional que impeça a fixação de juros após a ocorrência do fato gerador do tributo. 
Nas contra-razões, pugna a apelada pela manutenção do decisum. 
Sentença sujeita ao duplo grau. 
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Regularmente preparados, subiram os autos a este eg. Tribunal, vindo-me por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Trata-se de apelação de sentença 
concessiva de segurança que eximiu o impetrante do pagamento do Imposto de Renda de 
1990, com os acréscimos da Taxa Referencial Diária - TRD, instituída pela Lei nó 
8.177/91. 
O supracitado diploma legal, em seu art. 9º, estabeleceu: 
"Art. 9º - A partir de fevereiro de 1991, incidirá a TRD sobre os impostos, as multas, as 
demais obrigações fiscais e parafiscais, os débitos de qualquer natureza para com as 
Fazendas Nacional, Estadual, do Distrito Federal e dos Municípios, com o Fundo de 
Participação PIS-PASEP e com o Fundo de Investimento Social, e sobre os passivos de 
empresas concordatárias, em falência e de instituições em regime de liquidação 
extrajudicial, intervenção e administração especial temporária." 
A impetrante contesta a incidência deste dispositivo, em relação ao Imposto de Renda de 
1990, uma vez que, correspondendo a um período-base anterior à Lei na 8.177/91, 
deveria reger-se, no tocante à sua atualização, pela lei então vigente , ou seja, a Lei nº 
7.799/89, que determinou que a correção monetária das demonstrações financeiras seria 
procedida com base na variação diária do valor do BTN fiscal. 
Argumenta que a TRD não é índice de correção monetária, mas constitui efetiva 
remuneração de capital, não podendo servir para corrigir a desvalorização da moeda. 
De fato, o art.1º da Lei nº 8.177/91 estatuiu: 
"Art.1 º - O Banco Central do Brasil divulgará Taxa Referencial - TR, calculada a partir da 
remuneração mensal média líquida de impostos, dos depósitos a prazo fixo captados nos 
bancos comerciais, bancos de investimento, bancos múltiplos com carteira comercial ou 
de investimentos, caixa econômica, ou dos títulos públicos federais, estaduais e 
municipais, de acordo com metodologia a ser aprovada pelo Conselho Monetário 
Nacional, no prazo de sessenta dias, e enviada ao conhecimento do Senado Federal." 
Nesse sentido, assevera o Ministro Sepúlveda Pertence, na ADln nº 493-0-DF: 
"Não posso aceitar, data venia, que a mesma lei que define os critérios de apuração desta 
taxa de remuneração, sem nada ter a ver com a variação do poder aquisitivo da moeda, 
tome-o, ela mesma, como índice de correção monetária, em substituição a índices legais 
anteriores que, mal ou bem, pretendiam medir, aí sim, a desvalorização do padrão 
monetário nominal. Não se destinando, segundo a sua definição legal, a dimensionar esta 
valorização, a TRD não pode servir de índice de correção da expressão nominal de 
moeda do negócio, objeto de ato jurídico perfeito." 
(in "Repertório IOP de Jurisprudência" nº 22/91, pág. 416) 
Na mesma linha é o pronunciamento do Ministro Octávio Gallotti: 
"Pode ser imposto, em sucessão ao índice convencionado pelas partes, uma taxa, a 
chamada Taxa Referencial? 
Observo que, certamente, não pode esta taxa ser considerada um simples fator de 
correção monetária. A correção monetária visa a corrigir, simplesmente, a expressão 
monetária da obrigação, preservando o seu valor intrínseco, o valor aquisitivo da moeda. 
Já a taxa de referência, tal como definida no art. 1 , da Lei n 8.177, de 91, não possui a 
característica de neutralidade, própria de um índice de correção da moeda, porque seu 
cálculo se baseia na variação do custo do dinheiro, que é influenciado pela liquidez do 
mercado. É um meio de remuneração e não de recomposição do capital." 
(in ob. cit., págs. 415/416) 
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Demais disto, a aplicação da TR para o IR referente ao período base de 1990 representa 
manifesta violação ao princípio da legalidade estrita, onde somente a lei poderá fixar os 
critérios de determinação do quantum debeatur da obrigação tributária. Isto porque a TR, 
nos termos do art.1º da norma instituidora será calculada a partir de remuneração mensal 
média extraída do mercado financeiro e com metodologia que ainda dependeria de 
aprovação do CMN, na data desta impetração. O que significa dizer que a quantificação 
do valor do IR de 1990 ficaria ao sabor das flutuações do mercado financeiro, ocorridas 
em data posterior ao fato gerador. 
Logo, assiste razão ao impetrante. 
Mesmo que se admitisse a aplicação de uma taxa remuneratória para atualização do 
imposto devido, seu valor ou critério de valorização teria, necessariamente, que já estar 
previsto em lei na data de ocorrência do fato gerador. 
A inconstitucionalidade do art. 9 da Lei 8.177/91 apresentava-se de maneira tão flagrante 
que o próprio Governo Federal a reconheceu implicitamente, tornando sem efeito o 
dispositivo, através da edição da Lei nº 8.383/91, que autorizou a compensação dos 
valores relativos à TRD que tivessem sido recolhidos pelo contribuinte. O art. 80 da 
referida lei assim estabelece: 
"Art. 80. Fica autorizada a compensação do valor pago ou recolhido a título de encargo 
relativo à Taxa Referencial Diária - TRD, acumulada entre a data da ocorrência do fato 
gerador e a do vencimento dos tributos e contribuições federais, inclusive previdenciárias, 
pagos ou recolhidos, a partir de 4 de fevereiro de 1991." 
O tributarista Vittorio Cassone, ao comentar o dispositivo, assevera: 
"... andou bem o legislador, permitindo a compensação das quantias correspondentes à 
TRD recolhidas a partir de sua instituição (04.02.91 ), cujo dispositivo legal foi 
considerado inconstitucional no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e evitando inúmeros 
processos de restituição administrativos, ou judiciais." 
(in "Anotações à Nova Lei do Imposto de Renda", Ed. Atlas,1992, pág. 97) 
Com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa para manter a r. 
sentença por seus próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 9.123 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: ELZA DE JESUS PEREIRA E OUTROS 
Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. BRENNO AFFONSO DE AMORIM E OUTRO (APTES.) E  

MOZART CORDEIRO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Fiscais previdenciários aposentados. Limite máximo de proventos. 
Aplicação da regra do art. 42 da Lei 8.112, que decorre dos comandos do art. 37, XI, da 
Constituição Federal, e do art.17,.ADCT. 
A adequação dos proventos ao teto de remuneração na órbita do Poder Executivo não 
viola direito adquirido, nem a garantia da irredutibilidade. 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, 
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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 agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurgem-se os apelantes contra sentença que 
denegou segurança impetrada com o objetivo de suspender ato que determinara a 
exclusão dos seus proventos, como fiscais aposentados da Previdência Social, da parcela 
excedente da remuneração de Ministro de Estado. Alegam, em resumo, que foi violado o 
direito adquirido que tinham à percepção de proventos integrais, atingindo-se ainda a 
garantia da irredutibilidade. 
O recorrido apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A Lei 8.112, art. 42, mais não faz que 
reproduzir o comando do art. 37, XI, da Constituição Federal, que alcança tanto os 
servidores da ativa quanto os aposentados. 
Não há direito adquirido ante a Constituição e, por isso, já no art.17, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, consta determinação no sentido de que sejam 
imediatamente reduzidos "os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, 
bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo 
com a Constituição . 
A interpretação pacífica dos Tribunais Superiores é no sentido da inexistência de direito 
adquirido ou de proibição de redução ao limite máximo, nesses casos. 
Ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 114, Relator o Ministro Célio Borja, 
decidiu o Supremo Tribunal Federal: 
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS 
MAGISTRADOS BRASILÉIROS. O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 2º DA LEI FEDERAL 
Nº 7.721, DE 6 DE JANEIRO DE 1989, QUANDO LIMITA OS VENCIMENTOS DOS 
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - `COMPUTADOS OS ADICIONAIS 
POR TEMPO DE SERVIÇO'- A REMUNERAÇÃO MÁXIMA VIGENTE NO PODER 
EXECUTIVO VULNERA O ART. 39, PAR.1., IN FINE, DA CONSTITUIÇÃO, QUE 
SUJEITA A TAL LIMITE APENAS OS `VENCIMENTOS', EXCLUÍDAS AS VANTAGENS 
'PESSOAIS'. 
COMPATIBILIDADE DO CONCEITO DE 'VENCIMENTOS' ESTABELECIDOS NA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 35/79 E EM OUTROS ARTIGOS DA LEI MAIOR, COM A 
EXEGESE DO ALUDIDO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. 
PROCEDËNCIA PARCIAL DA AÇÃO PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAIS AS 
EXPRESSÕES '. . E VANTAGENS PESSOAIS (ADICIONAIS POR TEMPO DE 
SERVIÇO)...' CONSTANTES DO PAR. 2º. ART. 2º DA LEI 7.721 /89". 
Como se vê, estão excluídas do cômputo para aplicação do teto de remuneração, apenas, 
as vantagens pessoais. 
A sentença recorrida está, portanto, em sintonia com a orientação do excelso Pretório. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0024 - SE 

Relator: 0 SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Parte Autora JOSÉ SEVERINO LIMA E CÔNJUGE 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Suscitante: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - SE 
Suscitado: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE AQUIDABÄ - DISTRITO DE CANHOBA 

- SE 
Advogado: DR. JOSÉ DIAS GUIMARÃES (PARTE A) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Usucapião Especial. Competência. 
1. - De acordo com o art. 109, § 3º, parte final, da Constituição Federal , em combinação 
com o art. 4º, da Lei 6.969, de 10.12.81, as ações de usucapião especial, em quaisquer 
circunstâncias, mesmo havendo interesse da União Federal, devem ser promovidas na 
comarca da situação do imóvel. Se a comarca não for sede de Seção Judiciária da Justiça 
Federal; o juízo competente é o da Justiça Comum Estadual. 
2. - A apreciação de qualquer recurso voluntário a ser interposto ou por força do duplo 
grau de jurisdição obrigatório será da competência do Tribunal Regional Federal se, na 
causa, ocorrer intervenção da União Federal, de suas autarquias ou empresas públicas. 
3. - Conflito procedente para se determinar competente o Juízo de Direito da Comarca de 
Aquidabã - SE. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, em julgar 
procedente o Conflito de Competência assinalado, para declarar competente o MM. Juiz 
suscitado, o Juízo de Direito da Comarca de Aquidabã - Distrito de Canhoba - Sergipe, 
nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante da presente decisão. 
Custas, como de lei. 
Recife, 28 de março de 1990 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: José Severino Lima e Neide Santos Lima intentaram 
ação de usucapião especial, com base na Lei nº n.º 6.669, de 10.12.81, na Comarca de 
Aquidabã, a fim de se tornarem proprietários de imóvel situado em terras devolutas da 
União. 
A União Federal, ao tomar conhecimento da referida pretensão manifestou seu interesse 
e requereu ao juiz estadual que declinasse da sua competência para um dos Juízes 
Federais da Seção Judiciária de Sergipe. 
O pleito da União foi atendido. Ocorreu que o Exmo. Sr. Juiz Federal da Seção Judiciária 
de Sergipe, por se entender incompetente, suscitou conflito de negativo. No entender de 
Sua Exa., nos termos do art. 4º, $ 1º, da Lei nº 6.969/81, a competência é da justiça 
estadual. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Entendo que o presente conflito tem a sua 
apreciação vinculada aos preceitos legais que passo a examinar. 
A Constituição Federal, em seu art. 109, § 3Q, dispõe que "Serão processadas e julgadas 
na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em 
que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não 
seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei permitir que outras 
causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual". 
A parte final do dispositivo constitucional supracitado permite, conforme visto de sua 
leitura, que outras causas que não as em que forem parte instituição de previdência social 
sejam aforadas na justiça estadual, desde que a comarca não seja sede de vara do juízo 
federal. É a hipótese já conhecida dos executivos fiscais da União e das autarquias 
federais que são propostos na justiça estadual. 
Nessa mesma situação estão também, as ações que têm por objeto o denominado 
usucapião especial disciplinado pela Lei nº 6.969, de 10.12.81. Este diploma legal 
determina, no seu art. 4º, que "A ação de usucapião especial será processada e julgada 
na comarca da situação do imóvel. No § 1º, do mesmo artigo, está explicitado que, 
"observado o disposto no art.126 da Constituição Federal, no caso de usucapião especial, 
em terras devolutas federais a ação será promovida na comarca da situação do imóvel, 
perante a Justiça do Estado, com recurso para o Tribunal Federal de Recursos, cabendo 
ao Ministério Público local, na primeira instância, a representação judicial da União." 
Por essa razão," a 1 Seção do então Egrégio Tribunal Federal de Recursos decidiu que 
As ações de usucapião especial, em quaisquer circunstâncias, devem ser promovidas no 
forum rei sitae". (RTFR l26/438), dois votos vencidos, neste sentido RTFG 121/31. 
Por último, em 28.06.89, conforme ementa publicada no DJU de 21.08.89, o colendo 
Superior Tribunal de Justiça decidiu: 
"PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. 
As ações de usucapião especial, em quaisquer circunstâncias, devem ser promovidas na 
comarca da situação do imóvel. Precedentes do TFR. Conflito procedente, declarado 
competente o MM. Juiz suscitado. "(CC nº 146 (8900073478) - PR). 
Na espécie, o Juízo suscitante foi o da 3- Vara - PR, e o suscitado, o Juízo de Direito da 
2� Vara Cível de São José dos Pinhais - PR. 
Por tais fundamentos, conheço do conflito e o tenho como procedente para declarar 
competente o MM. Juiz suscitado, isto é, o Juízo de Direito da Comarca de Aquidabã - 
Distrito de Canhoba - Sergipe. 
Comunique-se com urgência. 
É como voto. 
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0038 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Parte Autora DUARDO CAMPOS DE MEIRA LINS 
Parte Ré: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS CRECI 
Suscitante: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - PE 
Suscitado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - PE 
 
EMENTA 

Processual Civil. Conflito de Competência. 
1- O juiz que afirmou suspeição, por motivo de foro íntimo, não tem, posteriormente, 
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competência para praticar qualquer ato processual, incluindo-se conflito negativo de 
competência. 
2 - Com a distribuição da ação está firmada a competência do juízo. Se o titular da Vara 
afirma suspeição, deverá a ação ser dirigida pelo substituto legal. Inviabilidade jurídica do 
feito ser redistribuído. Respeito ao princípio da "perpetuatio jurisditionis". 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, não conhecer do conflito, nos termos do voto do Juiz Relator, 
na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o 
presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,10 de outubro de 1990 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Na ação sumaríssima proposta por Eduardo Campos 
de Meira Lins contra o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, originariamente 
distribuída ao Exmo. Sr. Juiz suscitante, esta  digna autoridade, após afirmar suspeição, 
na oportunidade em que se realizavam os autos de instrução, em audiência, determinou 
que houvesse a redistribuição da ação, o que, cumprido, foi destinado ao juízo da 4ª vara 
. O nobre magistrado titular dessa Vara, sob a alegação de que houve indevida 
modificação da competência originariamente firmada pela distribuição, o que é impossível, 
devolveu os autos ao juízo da 1 ª Vara, com a sugestão de que o feito fosse assumido, 
em sua direção, pelo juiz que substitui o da 1 ª Vara. 
O ilustre Juiz Dr. Roberto Wanderley Nogueira, não obstante já ter afirmado suspeição, 
atua no feito e suscita o presente conflito. 
Por se tratar de matéria urgente, parecer do Ministério Público Federal deve ser ofertado 
oralmente, nos termos do art. 55, do Regimento desta Casa. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O conflito não merece ser conhecido. O 
ilustre suscitante, por ter afirmado suspeição, por motivo de foro íntimo, perdeu, por 
inteiro, a sua competência para exercer qualquer ato na ação em referência. 
Entendo como descabida a promoção aqui e agora examinada, por se tratar de ato 
processual exercido por magistrado que, absolutamente impedido de funcionar no feito, 
por ter se declarado suspeito por motivo de foro íntimo, suscita conflito de competência.  
O certo é que, com a devolução dos autos à 1 ª Vara, em face das alegações feitas pelo 
Exmo. Sr. Juiz da 1 ª Vara, a direção da ação deve ser  
assumida pelo juiz designado para substituir o magistrado da 1 ª Vara. Este, se entender 
que não é o competente, é o único que poderá suscitar conflito. 
Nunca o juiz que, anteriormente, declarou-se suspeito, por haver cessado a possibilidade 
de voltar a atuar no feito. 
Com tais esclarecimentos, não conheço do conflito, determinando que os autos tenham 
curso na 1 ª Vara e que sejam apresentados ao Juiz da 2a Vara que deve presidir o feito, 
em face da ordem decrescente da substituição. 
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É como voto. 
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0072 - SE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Parte Autora: PETROMISA - PETROBRÁS MINERAÇÃO S/A 
Parte Ré: IND. MECÂNICA UEL LTDA. 
Suscitante: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - SE 
Suscitado: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MARUIM (DISTRITO) DE ROSÁRIO 

DO CATETE - SE) 
Advogados: DRS. ALBERTO COLBERT TERCEIRO VIEIRA E OUTRO  
 (PARTE A) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. 
- Verificado o conflito negativo de competência entre juizes vinculados a tribunais 
distintos, deve o mesmo ser suscitado perante o STJ, na forma do art.105, I, "d", da 
Constituição Federal. 
- Precedentes. 
- Conflito não conhecido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, não conhecer do conflito negativo de competência, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 27 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O MM. Juiz Federal da 3ª Vara , em exercício na 2ª 
Vara da Seção Judiciária de Sergipe, suscita conflito negativo de competência para ver 
declarada a competência do MM. Juiz de Direito de Maruim, Distrito de Rosário do Catete 
em Sergipe. 
O suscitado alega ser competente a Justiça Federal por estar a Petromisa - Petrobrás 
Mineração S/A em fase de liquidação, com evidente interesse da União Federal, o 
suficiente, no seu entender, para firmar a competência daquele juízo. 
Por sua vez, o Juiz suscitante alega não ser competente para processar e julgar os 
embargos à execução interpostos pela Petromisa Petrobrás Mineração S/A contra a 
Indústria Mecânica UEL Ltda, face à não incidência na regra preconizada no inciso I, do 
art. 109, da Constituição Federal. 
A douta Procuradoria Regional Federal opina pela competência do Juízo Estadual de 
Rosário do Catete em Sergipe. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O Juízo Federal da 2ª Vara da Seção 
Judiciária de Sergipe suscitou conflito negativo de competência por entender não ser 
competente para processar e julgar as ações movidas contra a Petrobrás Mineração S/A - 
Petromisa, sociedade de economia mista, ora em regime de liquidação, nos seguintes 
termos: 
" A Justiça Federal não é competente para processar e julgar as ações movidas contra a 
Petrobrás Mineração S/A,  
Petromisa, sociedade de economia mista, ora em regime de liquidação. 
O comando contido no art. 20, da Lei 8.029, de 12.04.90, ao determinar que a União 
sucederá a sociedade (no caso, a Petromisa) que venha a ser extinta ou dissolvida, nos 
seus direitos e obrigações decorrentes de norma legal, ato administrativo ou contrato, 
bem assim nas demais obrigações pecuniárias,  não tem o condão de: a) firmar a 
competência da Justiça Federal nem de b) estabelecer o interesse da União a ponto de:1 
):justificar o tramitar da ação presente neste juízo ou de 2) deslocar o feito para este juízo, 
em face da União se posicionar como assistente. 
Deve-se dar ao contido no art. 20, da Lei 8.029, de 12.04.90, a conotação devida. 
A União sucederá a sociedade que venha a ser extinta ou dissolvida, enfatiza o legislador. 
A sociedade extinta ou dissolvida não é o mesmo que sociedade em liquidação. Só 
depois de encerrada a liquidação é que a sociedade alcançará a condição de extinta ou 
dissolvida, ocasião em que assumirá os direitos e obrigações decorrentes de norma legal, 
ato administrativo ou contrato, bem assim nas de norma, porque o interesse por ser a 
sucessora não chega a se constituir, no momento, em interesse jurídico a legitimar a 
atuação da Justiça Federal. 
A demanda presente envolve contrato firmado pela ré antes da liquidação, o que deve ser 
resolvido na liquidação, por ser de sua inteira alçada. 
Não se configura a competência da Justiça Federal, nem a pretendida assistência da 
União, emoldurada no pedido de fls.132, capaz de justificar a competência do juízo 
federal, pensamento que comungo ao lado do Dr. Valdir Teles do Nascimento, Procurador 
da República, conforme parecer que ilustra esta decisão, juntando-o adiante. 
Assim, com fulcro no art. 118, I, CPC, suscito o presente conflito perante o egrégio 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para o fim de ser declarada a competência da 
Justiça Estadual, face à não incidência da norma colocada no inc. I, do art.109, CF. 
Oficie-se." (fls. 45/46) 
Examinando a espécie, o Ministério Público, em parecer da lavra da ilustre Procuradora 
da República Dra. Dalva Rodrigues Bezerra de Almeida, assim se pronunciou: 
"Trata-se de conflito negativo de competência, sendo suscitante o Juízo Federal da 3ª 
Vara - Seção Judiciária de Sergipe e suscitado o Juízo Estadual da Comarca de Rosário 
do Catete, Estado de Sergipe. 
Diz o juiz suscitante não ser competente para apreciar e julgar os embargos à execução 
interpostos pela Petrobrás Mineração S/A (PETROMISA) contra a Indústria Mecânica UEL 
Ltda. por não incidir, in casu, a regra prevista no art. 109, I, CF, verbis: 
Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade 
autárquica e empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés 
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente do trabalho e as sujeitas 
à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 
Entende diferentemente o juiz suscitado, às fls. 38, pela competência da Justiça Federal, 
por estar a PETROMISA em fase de liquidação e o evidente interesse da União na causa. 
Este egrégio Tribunal Regional Federal já enfrentou a questão de uma forma brilhante ao 
decidir que a Empresa Pública em liquidação permanece como parte, cabendo a 
habilitação da sucessora na época oportuna (2ª Turma , Apelação Cível nº 201 - SE, 
Relator Juiz Lázaro Guimarães, DJU de 06.08.90). 
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Levando-se em conta que a parte é que é juíza de seus próprios interesses, opino pelo 
conhecimento do presente conflito para declarar a competência do Juízo Estadual de 
Rosário do Catete --- Estado de Sergipe." (fls. 99/100) 
Trata-se, como visto, de conflito negativo de competência entre juízes vinculados a 
Tribunais distintos, sendo da competência do STJ julgar o mesmo, conforme dispõe o 
art.105, I, d, da CF: 
 
"Art.105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  
.............................................................................................................................. 
d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunas, ressalvado o disposto no art. 102, 
I, o, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados e 
tribunais diversos." 
A matéria discutida nos presentes autos já foi examinada por esta Corte, em julgamentos 
que tiveram as seguintes ementas: 
"CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUÍZES VINCULADOS A 
TRIBUNAIS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
- Conforme preceitua a Constituição Federal de 1988, compete ao egrégio Superior 
Tribunal de Justiça o julgamento de conflito de jurisdição entre juízes vinculados a 
tribunais diversos (art.105, I, d ). 
- Conflito não conhecido." 
(CC 09/PE, Rel. Juiz HUGO MACHADO, DOE 05.09.89) "CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA. JUÍZES VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS. COMPETÊNCIA. 
- Havendo conflito de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos, a 
competência para o julgamento é do egrégio Superior Tribunal de Justiça (art.105, I, d, Cf)  
- Conflito não conhecido." 
(CC 54/PB. Rel. Juiz ARAKEN MARIZ, DJU 29.11.91) 
"PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETËNCIA. 
- 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." 
(AG 1751/CE, Rel. Juiz FRANCISCO FALCÃO, DJU 06.03.92) 
Diante do exposto, meu voto é no sentido de remeter os presentes autos ao Superior 
Tribunal de Justiça, à falta de competência deste egrégio Tribunal. 
É como voto. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 9.502 - PE 

Relator:  O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Embargante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO SUNAB 
Embargada: GOLDEN CROSS - ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE 
Advogados: DRS. FLÁVIO AUGUS,TO DE ARROXELAS GALVÃO E OUTROS (EMBTE.) E  

SÉRGIO HIGINO DIAS DOS SANTOS FILHO E OUTROS (EMBDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo e Processual Civil. Embargos infringentes.Congelamento de preços. 
autuação com base no art. 1º do Decreto-Lei nº2.335/87. Validade. O simples registro de 
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tabelas contendo preços majorados no cartório de registro de títulos e documentos três 
dias antes da data do congelamento não pode prevalecer diante do fato real dos preços 
efetivamente praticados antes e depois dele. A orientação administrativa prestada pela 
autoridade fazendária através de telex não se sobrepõe ao conteúdo de regência 
normativa acerca da matéria. Voto vencido que entendia que a autorização dada pela 
então Secretaria Especial do Ministério da Fazenda autorizando a prática de preços 
constantes daquelas tabelas invalidava a autuação por parte da  SUNAB. Pedido de 
devolução dos autos à Turma, no caso de provimento dos embargos, para o exame de 
fundamentos que não foram apreciados pelo acórdão embargado. Impossibilidade ante a 
preclusão efetivada por conta da não interposição de embargos de declaração, meio 
próprio para o suprimento de qualquer omissão do julgado. Embargos infringentes 
providos. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de votos, dar 
provimento aos embargos, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Custas, na forma da lei. 
Recife,18 de dezembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de embargos infringentes que opõe a 
SUNAB - Superintendência Nacional do Abastecimento, contra julgado da egrégia 
Segunda Turma deste Tribunal, cuja ementa, da lavra do eminente Juiz Lázaro 
Guimarães, é a seguinte: 
"Administrativo. Congelamento de preços. Tabela aprovada antes da entrada em vigor do 
Decreto-Lei 2.335/87. Orientação dada pela Secretaria Especial, do então Ministério da 
Fazenda, autorizando fossem os preços praticados pela empresa posteriormente autuada 
pela SUNAB. Invalidade da autuação. Apelo provido." 
Nas razões de seu recurso, pugna, a embargante, pela prevalência do voto vencido do 
eminente juiz Petrúcio Ferreira. Este, com base em precedente do Tribunal, inadmitia 
interpretação de lei através de telex em resposta a consulta. A tese vencedora, ao 
contrário, entendia não se tratar de atribuir força de lei a telex, mas apenas de admitir 
eficaz interpretação ao Decreto-Lei nº 2.335/87, pelo órgão incumbido de emitir instruções 
para a sua observância. Assim, configurava abuso de poder a administração instruir o 
empresário de um modo para depois autuá-lo por ter agido da forma tida como legal. 
A embargante invoca, em prol de sua tese, aresto do Supremo Tribunal Federal no 
sentido de que, se a interpretação de lei ou de regulamento pelas autoridades fazendárias 
vai além da própria lei, incorre-se em ilegalidade. 
A embargada, por sua vez, na impugnação que apresentou, aponta equívoco no voto 
vencido, ao referir-se a precedentes da Segunda Turma deste Tribunal que, no seu 
entender, referia-se a caso diverso do que ora s e discute. Naquela oportunidade versava 
a questão sobre o Decreto-Lei n2.284/86, regulamentado pelo Decreto 92.592/86, 
enquanto agora a norma de regência é o Decreto-Lei nº 2.335/87. 
Vieram-me os autos. Pedi dia. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A pretensão da Superintendência Nacional 
do Abastecimento - SUNAB, deduzida nos presentes embargos infringentes, é a de fazer 
prevalecer o voto vencido do eminente Juiz Petrúcio Ferreira no sentido de negar 
provimento à apelação interposta pela Golden Cross - Assistência Internacional de Saúde. 
Com efeito, o eminente Juiz Petrúcio Ferreira invocou, no seu voto, precedente da egrégia 
Segunda Turma, onde foi discutida matéria semeIhante, considerando-se que a resposta 
à consulta, através de telex, não poderia estabelecer uma interpretação com força de lei, 
com eficácia erga omnes. 
Realmente, a egrégia Segunda Turma teve oportunidade de apreciar questão semelhante, 
inclusive com as mesmas partes, onde negou provimento à apelação em acórdão do qual 
foi Relator o eminente Juiz Petrúcio Ferreira, que apresentou a seguinte ementa: 
"Execução Fiscal. SUNAB - GOLDEN CROSS. Atualização pro rata tempore e conversão 
de valores contratados de cruzeiros em cruzados. Decreto 92.592/86. 
1- Sendo a obrigação compactuada não referente a obrigações pecuniárias contratadas 
em ORTN ou UPC e não dizendo respeito a valor de prestação por aquisição de imóvel 
(arts.1º e 3º do Dec. 92.592/86), a atualização pro rata tempore e a conversão dos valores 
contratados de cruzeiros em cruzados ficam submetidas a procedimentos de cálculos a 
serem baixados pelo Ministro da Fazenda (art. 7º, § 3º do Dec. 92.592/86). 
2 - Não tem força de lei, com eficácia erga omnes, telex enviado por autoridade 
Fazendária , mesmo que se trate do próprio Ministro, se cuide de matéria a ser regulada 
por lei ou regulamento, cuja generalidade inadmite tratar a espécie isoladamente em 
relacão a determinado contribuinte. 
3 - Apelação improvida." (AC nº 8.631/91, apelante Golden Cross - Assist. Internacional 
de Saúde e apelado SUNAB - Superintendência Nacional do Abastecimento, publ. no DJU 
de 31.05.91). 
Ocorre que, no julgamento da apelação (AC nº 9.502 - PE), que deu origem aos presentes 
embargos, o eminente Juiz Lázaro Guimarães, Relator do acórdão, teve posicionamento 
diferente, no que foi acompanhado pelo eminente Juiz Araken Mariz, dando, assim, 
provimento à apelação, estando a ementa redigida: 
"Administrativo. Congelamento de preços. Tabela aprovada antes da entrada em vigor do 
Decreto-Lei 2.335I87. Orientação dada pela Secretaria Especial do então Ministério da 
Fazenda, autorizando fossem os preços praticados pela empresa posteriormente autuada 
pela SUNAB. Invalidade da autuação. Apelo provido." (fls. 236). 
Destaco do voto do eminente Juiz Lázaro Guimarães, que veio a modificar o seu 
entendimento anterior, o seguinte passo: 
"(...) entendo que a apelante está acobertada pela resposta à consulta administrativa, na 
qual indagou do Secretário Especial do então .Ministério da Fazenda sobre as novas 
tabelas sobre faturas relativas ao mês de junho de 1987, embora cobradas 
posteriormente (f. 53). 
Não se está, como quer a sentença, dando força de lei a um telex. Apenas, admitindo a 
eficácia da interpretação do Dec.-Lei 2.335/87, feita pelo órgão incumbido de emitir 
instruções para sua fiel observância pelos agentes econômicos. 
A Administração Federal instruir o empresário de um modo e depois autuá-lo quando 
agindo na forma tida como legal configura típico abuso de poder. 
Ademais, a tabela de preços da Golden Cross já estava aprovada e registrada, quando 
entrou em vigor a determinação do congelamento."(fls. 230). 
A execução fiscal que foi movida pela Superintendência Nacional do Abastecimento - 
SUNAB contra a Golden Cross - Assistência Internacional de Saúde teve como origem o 
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auto de infração lavrado contra a mencionada instituição, datado de 03.07.87, onde 
constou que: 
"A supracitada empresa emitiu, em julho de 1987, fatura de prestação de serviços 
médicos aos 31 associados da UNBEC - Colégio São Luís, ao preço total de Cz$ 
76.312,37. 
Entretanto, na fatura do mês de junho de 1987, desses mesmos 31 associados, foi 
cobrado apenas Cz$ 32.036,68, o que configura um acréscimo de 138,2%/o a maior, 
descumprindo assim as normas constantes da legislação em vigor e da Portaria 
retromencionada. Anexo cópia das relações de junho e julho de 1987, emitidas pela 
autuada, referente às cobranças de fatura acima citadas." (fls.150). 
Observa-se que a autuação da Golden Cross, por parte da fiscalização da SUNAB, teve 
como fundamento o art.1º do Decreto-Lei na 2.335/87 que estabelecia: 
"Ficam congelados, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, todos os preços, inclusive 
os referentes a mercadorias, prestação de serviços e tarifas, nos níveis dos preços já 
autorizados ou dos preços à vista efetivamente praticados no dia 12 de junho de 1987". 
Entendeu assim o acórdão atacado que a empresa autuada estava devidamente 
acobertada quando passara a cobrar os preços majorados em face da resposta favorável 
à consulta que fizera ao Ministério da Fazenda. 
Além do mais, as tabelas de preços da Golden Cross já se encontravam aprovadas e 
registradas quando foi determinado o congelamento. 
Data venia do entendimento do eminente Relator do acórdão embargado, entendo que a 
resposta à consulta formulada pela Golden Cross, através de telex, com fundamento em 
documentos remetidos pela própria interessada, partiu de uma base falsa, ao admitir que 
o simples registro das novas tabelas com vigência a partir de 01.06.87 eram suficientes 
para autorizar a cobrança de preços majorados. 
Acontece que o artigo 1 º do Decreto-Lei nº 2.335/87 estabeleceu o congelamento nos 
níveis dos preços já autorizados ou dos preços à vista efetivamente praticados no dia 12 
de junho de 1987. 
No caso sub examine, os preços efetivamente praticados no dia 12 de junho, como 
constatou a fiscalização da SUNAB, não contraditada, eram inferiores aos preços que 
foram posteriormente cobrados após aquela data. 
Desta forma, o simples registro de tabelas no Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos, três dias antes da data do congelamento, não pode prevalecer diante do 
fato real dos preços efetivamente praticados, como constatou a fiscalização da autarquia 
embargante. 
Como se pode observar, a orientação que foi prestada pelo Sr.Yoshiaki Nakano, na época 
Secretário Especial de Assuntos Econômicos, não poderia afrontar a norma do artigo 1º 
do Decreto-Lei 2.335/87, que se refere a preços efetivamente praticados. 
Sobre a matéria aqui discutida, a egrégia Segunda Turma também já se pronunciou em 
outra oportunidade, como se vê do acórdão proferido na Apelação Cível nº 3.293 - PE, do 
qual foi Relator o eminente Juiz José 
Delgado, e cuja ementa é a seguinte: 
"SUNAB. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA . 
PLANO CRUZADO. 
1. - A empresa que, na época da vigência do Plano Cruzado, descumpriu as regras 
jurídicas fixadas para o congelamento, além de ter violado o princípio da legalidade, deve 
responder pela multa aplicada pela SUNAB desde que o devido processo legal tenha sido 
adotado na apuração da atividade infratora. 
2. - É inconcebível se defender obediência a um telex que apenas transmite o 
entendimento manifestado Por uma autoridade, em prejuízo do conteúdo de regência 
normativa sobre o assunto. 
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3. - O seguimento aos ditames da lei é comportamento a ser observado, em qualquer 
circunstância, pelo nacional, especialmente, pelos estamentos sociais que prestam 
serviços à comunidade. 
4. - Apelação improvida." (Publ. no DJU de 10.04.90). 
A embargada, nas suas contra-razões, pediu ainda que: 
"Caso, no entanto, só para argumentar, seja dado provimento aos embargos, é de serem 
os autos devolvidos à 2ª Turma para apreciação e julgamento dos outros dois 
fundamentos do recurso de apelação, que foram tidos como desnecessários, 
prejudicados, face ao acolhimento, pelo acórdão embargado, da legalidade do 
procedimento adotado pela embargada, atendo-se, única e exclusivamente, à exata 
interpretação do Decreto-Lei nº 2.335/87". 
Entendo que, não tendo sido interpostos embargos de declaração ao acórdão, não pode 
mais o Tribunal vir a examinar questões que não foram apreciadas, mesmo que providos 
os presentes embargos infringentes.  
Desta forma, se o apelante havia suscitado outras questões que não foram apreciadas 
pela Turma, mesmo que a decisão Ihe tenha sido favorável, caberia a interposição do 
recurso próprio, sob pena de se tornar preclusa a matéria. Assim, a essa altura, não se 
abre mais a possibilidade da apreciação de questões que não foram examinadas 
anteriormente pela Turma julgadora. 
Com estas considerações, dou provimento aos presentes embargos para fazer prevalecer 
o voto vencido do eminente Juiz Petrúcio Ferreira, negando provimento à apelação.  
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0172 - AL 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Impetrante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Impetrada: 3ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACEIÓ -AL 
Pacientes: EUNICE DURHAND E SACHAEE YAMACHITA 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Processual Penal. Prisão em flagrante. Desobediência a determinação 
judicial. Competência. Justa causa.  
1. Sendo a prisão em flagrante "notitia criminis", enquanto registra a atualidade do fato 
criminoso, e passo inicial a "persecutio criminis", é de sua natureza, medida provisória 
que é - prisão "ad custodiam"-, ser uma prisão não penal. 
2. Sendo a atividade judicante espécie do gênero Administração Pública (CF art. 37) e 
sendo ínsito à jurisdição o poder de coerção, a desobediência a determinação judicial se 
constitui em crime em tese (art. 319 ou 330 do CPB). 
3. Consistindo a desobediência em uma ação negativa - um não fazer -, vez que perfeita 
via omissão, cuida a espécie de crime permanente, persistindo o flagrante enquanto dure 
a permanência (art. 203 do CPPB) e, neste caso, cabe ao juiz executor da determinação 
ordenar a prisão do desobediente. 
4. Descaracterizada a prisão em flagrante, em face do caráter intimidativo que se Ihe deu, 
ao fixar-Ihe prazo, concede-se a ordem de Habeas Corpus para cassar os mandados de 
prisão, sem prejuízo, no entanto, ao andamento do Inquérito Policial instaurado ou a ser 
instaurado para apurar a conduta dos pacientes, onde se identificou crime em tese. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas.  
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de 
votos, conceder a ordem, 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,11 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA: 0 MPF impetrou habeas corpus preventivo em favor 
de EUNICE DURHAND e SACHAEE YAMACHITA, Secretário Nacional de Educação 
Superior do MEC e Diretor Geral de Orçamento e Finanças do MEC, respectivamente, 
alegando se encontrarem os mesmos ameaçados no direito de liberdade, por ato na 
iminência de ser praticado pelo Presidente e demais componentes da 3ª Junta de 
Conciliação e Julgamento de Maceió - AL. Preliminarmente, argúi não ser a Justiça do 
Trabalho competente para expedir ato de constrição pessoal. No mérito, alega que em 
ação trabalhista promovida contra a Universidade Federal de Alagoas esta foi condenada 
ao pagamento de verbas trabalhistas. E que, para satisfação do referido débito, o MM. 
Juiz Presidente da 3ª JCJ oficiou aos pacientes para que procedessem ao pagamento, 
sob pena de responderem pelo crime de desobediência, não tendo, no entanto, sido 
atendida a ordem emanada, pelo que foi expedido mandado de prisão à Polícia Federal. 
Alegam os pacientes que, no caso, não houve desobediência de particulares contra a 
Administração Pública, portanto, não tipificado o referido crime. Se verificada a 
desobediência alegada teria sido por funcionários públicos, o que tipificaria o crime de 
prevaricação, devendo, portanto, ser aberto o competente inquérito. Alegam, ainda, que o 
MEC não responde pelas obrigações das autarquias que, sendo pessoas jurídicas com 
personalidade própria; respondem por suas obrigações. Além do que o pagamento deve 
ser efetuado por precatório. 
Tendo o presente habeas corpus sido distribuído no período de feriado forense, foi 
concedida a liminar pelo Douto Presidente desta Corte, por acatar todos os argumentos 
aduzidos na inicial. 
Nas informações, a autoridade apontada como coatora ressalta a competência da Justiça 
do Trabalho para expedir a mencionada ordem, dizendo, inclusive, que o fez em caráter 
preventivo, não tendo, desta forma, invadido a jurisdição criminal. Diz que apenas estava 
fazendo valer a ordem legal, emanada de autoridade no exercício pleno de suas funções 
jurisdicionais. E que a ordem de pagamento do débito apurado foi endereçada ao MEC, 
por ter a Universidade Ihe indicado como o responsável pela liberação da verba, e este 
vinha sendo omisso. 
É o relatório. 
 
VOTO 
0 SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Conforme consta das informações 
prestadas pela autoridade apontada como coatora, foi ajuizada, perante a E. 3ª Junta·de 
Conciliação e Julgamento da Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, reclamação 
trabalhista da parte de Antônio Carlos Marques da Silva e outros contra a Universidade 
Federal de Alagoas-UFAL, objetivando o pagamento da URP, correndo juntamente com 
tal ação um medida cautelar inominada, em cujos autos restou a mesma concedida 
liminarmente. 
Já no corpo daquela cautelar foi exarado pelo MM. Juiz Presidente da Junta despacho 
onde, textualmente, se lê: 
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"Pelo que consta às fls. 217/221, a Magnífica Reitoria tudo vem providenciando para que 
a ordem judicial tenha seu cumprimento integral, só que a autoridade responsável pela 
liberação da verba nada tem feito, tornando-se omissa, num total descaso à Justiça. Em 
assim sendo, determino a expedição de Carta Precatória, com a devida urgência, ao 
Exmo. Sr. Juiz Distribuidor dos Feitos de Brasília, a fim de que seja oficiada a autoridade, 
ora responsável pela liberação da verba de que trata o Mandado Judicial em anexo, Sr. 
Paulo Thompson Flores, DD. Secretário Nacional do Ensino Superior do Ministério da 
Educação e Cultura para, no prazo a ser fixado pelo MM. Juízo Deprecado, providenciar o 
cumprimento da ordem judicial emanada deste juízo, sob pena de responder por crime de 
desobediência e demais cominações legais..." 
Revogada, no entanto, aquela liminar, impetrou-se, perante o TRT da 6ª Região, 
mandado de segurança, objetivando-se o cumprimento de tal liminar, restando concedida 
a ordem em acórdão daquela E. Casa, em cuja ementa se lê: 
"Inexistindo decisão posterior em sentido contrário, afigura-se defeso o não cumprimento 
de medida cautelar quando não caracterizada as hipótese do art. 808 do CPC". 
Destaco do voto do eminente Relator, o Juiz Adalberto Guerra Filho: "Data venia da 
autoridade apontada como coatora, entendendo que as razões expostas no ato 
impugnado não servem de suporte jurídico ao não cumprimento da cautelar. 
Com efeito, o fato das ações principal e cautelar terem sido julgadas em conjunto foi 
analisado pela Egrégia 2ª Turma deste Regional, que negou provimento ao recurso 
ordinário interposto pela Universidade, mantendo, assim, incólume a medida provisória 
adotada, inexistindo decisão posterior determinando o seu não cumprimento. Por outro 
lado, o único meio processual de que dispunha a litisconsorte para fazer cessar de 
imediato os efeitos da medida cautelar seria o mandado de segurança, cuja impetração 
não tem notícia nos autos. O agravo de instrumento é inservível para tal meio. Ante o 
exposto, concedo a segurança requerida para, cassando o despacho impugnado, 
determinar o cumprimento da medida cautelar concedida". 
Baixados os autos à 1ª Instância, o MM. Juiz a quo determinou o imediato cumprimento 
do venerando acórdão.  
Não atendido tal despacho, exarou S. Exª. o despacho, cuja cópia se encontra às fls. 
83v., onde se lê:  
"Vistos, etc... Defiro o requerimento dos exeqüentes (fls). 
Não tendo as autoridades responsáveis, até a presente data, cumprido, em sua inteireza, 
as ordens emanadas deste juízo, isto é, quanto à implantação das URPs dos funcionários 
da Universidade Federal de Alagoas-UFAL, direito obtido na ação cautelar nº 05/89 e 
processo principal nº JCJ 1573/89, no que se constitui num total desrespeito e descaso ao 
Poder Judiciário, mais precisamente à Justiça do Trabalho, evidente a caracterização dos 
crimes de desobediência e obstaculização à Administração da Justiça, na forma da 
legislação penal em vigor. Ressalte-se que a atitude desses servidores vem criando 
embaraços à celeridade processual, posto que em nenhum momento este juízo obteve 
quaisquer justificativas da omissão. Em conseqüência, determino a expedição do 
competente Mandado de Prisão dos Servidores EUNICE DURHAND (Diretora do Ensino 
Superior do MEC) e SAKAE YAMACHITA (Coordenador de Orçamento e Finanças do 
MEC), prisão esta a ser cumprida na Polícia Federal por um prazo de 15 dias, 
independentemente do posterior envio das peças necessárias ao Ministério Público para 
instauração da competente ação penal. Encaminhe-se Carta Precatória com o respectivo 
Mandado de Prisão ao MM. Juiz Distribuidor dos Feitos de Brasília -10ª Região, via telex, 
às expensas dos requerentes, para o fiel cumprimento da ordem, tudo conforme o 
requerido. Em 17.12.91. Severino Rodrigues dos Santos Juiz Presidente". 
É contra tal decisão que se impetra o presente pedido de ordem de habeas corpus 
preventivo, pleiteando-se torne-se sem efeito o mandado de prisão expedido contra os 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

pacientes, em razão de se entender: 
1 - que a Justiça do Trabalho não tem competência penal;  
2 - que o MEC não está sujeito às obrigações das autarquias; 
3 - a ausência, na hipótese, do devido processo legal para caracterizar o crime de 
desobediência e  
4 = a ausência de justa causa. Em concedendo a liminar nestes autos, Sua Exª., o 
Presidente desta Egrégia Corte, despachou observando que: 
"............................................................................................................................2.No caso 
que se cuida, além  de ser o decreto de prisão emanado da própria autoridade autora da 
ordem que aponta como desobedecida, aquele magistrado, como os ilustres 
Procuradores da República subscritores da inicial ressaltam, com inteira propriedade, não 
tem competência em matéria penal. Em outras palavras, não poderá ser, de modo 
nenhum, juiz do processo-crime que porventura venha a ser instaurado em virtude da 
suposta desobediência. 
É induvidosa, portanto, a ilegalidade do decreto de prisão, porque a autoridade que o 
produziu é incompetente para fazê-lo. Violado foi portanto o art. 5 , item LIV da vi ente 
Constituição Federal, pois não se pode considerar presente o devido processo legal se a 
autoridade que pratica os atos não é competente. 
4. Por outro lado, a ordem do ilustre Juiz do Trabalho não podia ser dirigida a autoridade 
outra que não a competente para praticar o ato determinado, vale dizer, o pagamento a 
que fora condenada a Universidade Federal de Alagoas. 
Somente o ordenador da despesa, no âmbito da autarquia federal, poderia determinar o 
pagamento da condenação àquela autarquia imposta pela Justiça do Trabalho. 
5. Sob este aspecto, portanto, é também induvidosamente ilegal o decreto de prisão. 
6. Por outro lado, a ordem tida como desobedicida é também flagrantemente ilegal. Viola 
o dispositivo expresso da Lei nº 8.197/91, e da Súmula nº 1, deste TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL". 
Importa observar, primeiramente, que o despacho cuja cópia se encontra às fls. 82 e 
verso, no sentido de dar cumprimento ao venerando acórdão do TRT da 6ª Região, 
determinou, não o cumprimento de execução de sentença, onde, indubitavelmente, nos 
termos da Lei 8.197/91 e da Súmula nº 01 desta Corte, mesmo em cuidando a espécie de 
prestações alimentícias, há de ser feito, a depender do valor encontrado como devido, 
mediante precatório, mas sim, ao contrário, de cumprimento de medida cautelar deferida 
liminarmente e onde se determinou a imediata implantação da URP, não sendo de falar-
se, pois, nesta hipótese, independente do valor, da expedição de precatório. 
Igualmente, importa observar que integram o Poder Judiciário, além do STF, do STJ, dos 
TRFs e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, bem como os Tribunais e 
Juízes Militares e os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios 
(Art. 92 e seus incisos da Carta Magna). 
Integrando, pois, a Justiça do Trabalho, em qualquer das Instâncias, o Poder Judiciário, 
seus juízes, indubitavelmente, são membros do Poder Judiciário, são o Estado-Juiz, 
exercem, com a mesma plenitude dos demais juízes, a jurisdição, sendo-Ihes, pois, o 
principal e nobre munus a dicção do Direito. 
Nesta oportunidade, são de se recordarem as lições de Pontes de Miranda, quando 
doutrina: 
"A jurisdição é atividade do Estado para aplicar leis... à realização do direito objetivo é 
indiferente que se conceba a jurisdição como prius ou se tenha como prius a atenção do 
autor ou do réu... O que importa é que o direito que incidiu, ou que incide, se aplique, se 
isso não ocorreu antes. A jurisdição não é mais, nos nossos dias, do que instrumento para 
que se respeite a incidência... A ordem sistemática é, pois, ordem de comodidade, atenta 
a sugestões de método expositivo". 
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Neste sentido, Moacir Amaral dos Santos, em suas "Primeiras Linhas de Direito 
Processual Civil", observa: 
"A jurisdição é função do Estado, exercendo com a mesma finalidade a todas as espécies 
de conflitos de interesse, qualquer que seja a natureza destes. As atividades jurisdicionais 
não diversificam porque o conflito a compor-se é de natureza Penal, Civil, Trabalhista, 
Eleitoral. Neste sentido, se diz que a função jurisdicional é una, sempre idêntica". 
Finalmente, ainda sobre a matéria, o mesmo Moacir Amaral Santos, após doutrinar que a 
jurisdição compreende três poderes, o de decisão, o de coerção e o de documentação, 
observa, em relação ao poder de coerção, que o mesmo: 
"Se manifesta flagrantemente no processo de execução, quando se trata de compelir o 
vencido ao cumprimento da decisão. Mas, também, exerce-o o juiz no processo de 
conhecimento e cautelares, como quando ordena notificação de partes ou testemunhas, 
determina desentranhamento de documentos, comina ou aplica penas". 
Observo que de outra forma não poderia ser, pois, sendo a coercibilidade essencial ao 
Direito, de modo a distingui-lo das demais normas de conduta social, esta não poderia 
faltar à jurisdição, sob pena de se tornar letra morta, fadada a total ineficácia, a própria 
atividade do Estado Juiz, e isto, em prejuízo do próprio jurisdicionado e em desrespeito ao 
Estado que resultaria em um Estado despido de qualquer poder, inerte, pois, diante 
daqueles que Ihe batessem à porta à busca do pão cotidiano da Justiça, que além de 
cega, restaria paraplégica.  
Por outro lado, Nélson Hungria, em estudando o caput do art. 330 do CPB, lembra que o 
sujeito passivo (o desobedecido), no caso, o expedidor, o executor da ordem, há de ser 
funcionário público e, neste ponto, observo a longa manus da Administração Pública, o 
servidor público, ou, como ocorre no caso de que cuidam estes autos, o próprio Estado, 
através de um membro de um dos poderes constituídos, o Judiciário, pois o juiz, como 
acontece com os representantes dos demais poderes constituídos, o Presidente da 
República, os Governadores dos Estados, os Prefeitos - no Poder Executivo, os 
representantes do Poder Legislativo, em quaisquer das áreas da Federação, mais do que 
a longa manus estatal é o próprio Estado, o Estado-judicante. Já o sujeito ativo do crime - 
o desobediente - tem de ser um estraneus. E, neste particular, textualmente doutrina 
aquele Mestre: 
"Mas, a este se equipara o funcionário que não age nesta qualidade, isto é, em cujos 
deveres funcionais não se compreende o de cumprir a ordem de que se trata (pois no 
caso contrário, o que poderá ocorrer é o crime de prevaricação...) 
No mesmo sentido, Celso Delmanto traz jurisprudência onde três são as posições 
encontradas quando o sujeito ativo do crime de desobediência for funcionário público, no 
caso pura e simplesmente não se admite a prática de tal crime da parte de um funcionário 
público; segundo, só pode praticá-lo o funcionário público quando age como particular e, 
finalmente, pode ainda praticá-lo se não era de sua função cumprir a ordem, mas se era 
do seu dever a prática do ato ordenado, perfaz, no caso, não crime de desobediência, 
mas crime de prevaricação de que cuida o art. 319 do CPB. 
De qualquer maneira, o que importa concluir é que jamais poderá restar letra morta uma 
ordem judicial. 
É verdade que a jurisprudência tem caminhado, e tal entendimento venho adotando, que 
não há de falar-se em crime de desobediência se, em relação à ordem , é ela emanada 
de autoridade incompetente, sendo de observar-se, no entanto, dentro do princípio da 
dogmática jurídica, que tal juízo não cabe ao destinatário da ordem, ou seja, sob tal 
fundamento não pode eximir-se do dever de cumprir uma ordem legal o particular sem 
que o submeta ao crivo do próprio Judiciário. Esta é a única posição que se permite ao 
destinatário da norma legal, e esta, igualmente, será a única postura do jurisdicionado 
diante da determinação judicial, sob pena de esvaziar-se a segurança que deve lastrear o 
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próprio estado de direito, e assim evitar-se se estabeleça em seu lugar um estado de 
anarquia total e desenfreada. Dir-se-ia que tal posicionamento levaria a alicerçar uma 
verdadeira ditadura do Judiciário que, inegavelmente, seria a pior e mais lastimável das 
ditaduras. A quem seja assaltado por tal temor, é bom que se lembre que não há lugar 
para ditadura quando se vive sob o império da Lei e de um sistema onde o regime 
consagrado é o de submeter as decisões monocráticas ou colegiadas sempre a um 
reexame por instância de maior grau, para maior segurança da sociedade e mais perfeita 
consagração da Justiça.  
De relevância atentar para o fato de que, como lembra Nélson Hungria em suas lições, a 
consumação do crime de desobediência ocorre com a prática do ato proibido pela ordem, 
ou com a omissão do ato por ela determinado e se para o seu cumprimento se estipular 
um prazo, ao transcurso estará condicionada a existência do crime. 
Já em relação ao crime de prevaricação, é bom que se lembre que, como observa ainda o 
mesmo Mestre Nélson Hungria, etimologicamente: prevaricator, prevaricador, se diz 
daquele que anda obliquamente, ou desviado da reta do caminho e, no sentido figurado, 
designava aquele que, tomando a defesa de uma causa, favorecia a parte contrária, 
enquanto juridicamente chama-se prevaricador aquele que, em juízo público, traía a 
própria causa, conluiando-se com o réu. O elemento material da prevaricação está em 
retardar indevidamente ato de ofício, deixar indevidamente de praticá-lo ou praticá-lo 
contra a disposição expressa da Lei. Distingue-se o retardamento da omissão; enquanto 
nesta o agente deixa de praticar o ato com o ânimo definitivo ou em tempo útil, naquele o 
funcionário não realiza o ato dentro do prazo legalmente preestabelecido, pouco 
importando se o mesmo continua impraticável após a expiração do prazo, sem que possa 
ser declarada a sua invalidade. 
Consuma-se tal crime, como ocorre com o de desobediência, quer omissivamente, com a 
não realização do ato oportuno tempore, quer na modalidade comissiva, com a efetiva 
prática do ato ilegal.  
Inegavelmente, em se consumando tais crimes, o de desobediência e o de prevaricação, 
também por omissão, é de atentar-se que, consistindo a omissão em uma ação negativa, 
um não fazer, há de concluir-se que sua consumação não se dará, nesta modalidade, de 
pronto, como ocorre quando a sua prática se deu comissivamente, mas, ao contrário, sua 
perpetração estará a estender-se no tempo, pois, enquanto persistir desatendida a ordem, 
quer em relação ao crime de desobediência, quer quanto ao crime de prevaricação, se 
sua perfeição se deu pela omissão ou retardamento, encontra-se o seu agente na 
flagrante prática do delito. É que até do ponto de vista gramatical não há que falar que o 
mesmo retardou ou desobedeceu, mas que está retardando ou desobedecendo. Importa 
aqui lembrar que gramaticalmente se cuida na hipótese, não de tempo passado (pretérito 
perfeito), mas de um particípio presente - onde se capta, mais do que uma ação acabada 
e pronta, uma ação em plena realização. Daí os penalistas, quando se referem aos crimes 
permanentes, afirmarem serem aqueles cuja prática se protrai no tempo. E assim 
ocorrendo, não há como se negar trate a hipótese de verdadeiro flagrante, nos termos 
exatos do disposto no art. 302, I, ou, mais precisamente, no art. 303 do CPPB, onde se lê: 
"Considera-se em flagrante delito quem: 
I - está cometendo a infração penal, (...) 
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar 
a permanência". 
Sobre a matéria Hélio Tornaghi, em seu curso de Processo Penal, observa que há de 
encarar-se a flagrância objetivamente, como qualidade ou, pelo menos, como acidente do 
crime, do ponto de vista  fático, ou subjetivamente, enquanto sob o enfoque pessoal do 
agente. Neste sentido, reporta-se o autor ao disposto no art. 53 do Code de Procédure 
Pénale francês, onde se lê: 
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"Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime et le délit qui se commet actuellement ou qui 
vient de se commettre". 
Já o novo Codice de Procedura Penale italiano (22 de setembro de 1988), em seu art. 
382, estabelece: 
"1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito 
dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone 
ovvero é sopreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato 
imediatammente prima. 
2. Nel Reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non é cessata la 
permanenza" - I NUOVI CODICI PENALE E DI PROCEDURA PENALE E LE LEGGI 
COMPLEMENTARI. ANNOTAZIONI E COORDINAMENTI A CURA DI Mario Abate - Casa 
Editrice la Tribuna Piazcenza.1991  
Indiscutivelmente, pois, é de concluir-se que o servidor público e mais ainda o próprio juiz, 
dentro de sua competência, têm legitimidade para expedir ordens, administrativa um, 
judicial o outro, e isto sob pena da lei, pois, inegavelmente, o seu não atendimento 
acarretará a perfeição dos crimes de desobediência ou de prevaricação, conforme a 
situação em que seja encontrado o desobediente. 
É; no entanto, de observar-se que o ato da autoridade há de caminhar primeiramente no 
sentido de expedir a ordem a ser cumprida e, perfazendo-se o crime com o seu não 
atendimento ou o seu retardamento e, como conseqüência, dando-se o flagrante da parte 
do desobediente ou do prevaricador, deve, em obediência ao imperativo constitucional, 
expedir ordem de prisão e, com a autuação em flagrante, arbitrar, a favor do infrator, o 
valor da fiança, sob cujo recolhimento o mesmo se livrará solto. 
Vale dizer, a prisão é conseqüência do delito flagrado no instante mesmo da sua prática e 
não antecedente ou, pior ainda, como ocorre no presente caso, meio intimidativo, onde o 
juiz, de modo ininteligível, expediu os mandados de prisão dos pacientes por prazo 
determinado. E que a prisão em flagrante, tal qual ocorre com a prisão preventiva, não é 
determinada por tempo certo, como nos casos de prisão na área administrativa stricto 
sensu, ora sob controle do Judiciário, ou nas prisões do depositário infiel ou do prestador 
relapso de alimentos. 
Perguntar-se-ia, por outro lado, não fossem os mandados de prisão expedidos com prazo 
certo, poderia expedi-los a autoridade apontada como coatora, ou tal ato fugiria a sua 
competência, já que não é juiz penal? Ou ainda, em se tratando de prisão em flagrante, 
pode ela ser decretada pelo próprio juiz que teve desobedecida sua ordem? E, se assim 
ocorre, qual o momento para se expedir tal ordem? Existe mandado, em cuidando a 
espécie de prisão em flagrante? Qual a natureza da prisão em flagrante?  
Em se tratando de prisão, importa distinguir entre prisões que têm lugar no corpo do 
processo penal, no caso, a prisão preventiva (arts. 311 e 312 do CPPB) e a custódia 
decretada na sentença da pronúncia (art. 408, § 1º do CPPB), espécies do gênero prisão 
provisória e as prisões que não têm lugar no corpo do processo penal, como a prisão 
administrativa stricto sensu (a determinada pela autoridade administrativa no exercício de 
seu munus) e lato sensu (a prisão em flagrante - art. 5º, LXI da CF - a ser decretada por 
autoridade policial, qualquer do povo ou mesmo pelo juiz art. 219 e 453 do CPPB -, antes 
da nova redação que Ihe deu a Lei 6.416/77, 307, 497, e 656, parágrafo único, tudo do 
CPPB, art. 662 do CPC, a prisão decretada no juízo cível do depositário infiel e do 
devedor de prestação alimentícia - art. 5º, LXVII da Cf. 
Tal distinção é de grande valia quando importa fixar competência e oportunidade, em 
termos de tempo e conveniência, para ordenar tais medidas restritivas de liberdade.  
Segundo preleciona José Frederico Marques, em seus "Elementos de Direito Processual 
Penal": 
"A prisão civil se opõe à prisão penal. O conceito daquela é dado por exclusão: toda 
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prisão que não for penal tem a natureza de prisão civil. Por outra parte, é prisão penal 
aquela decretada na Justiça Penal. A prisão penal, segundo clássica distinção, pode ser 
ad poenam e ad custodiam: no primeiro caso, temos a prisão penal propriamente dita, isto 
é, a prisão como pena ou sanção específica decorrente da violação ou ameaça de um 
bem jurídico plenamente tutelado; no segundo caso, temos a prisão penal cautelar, que 
pode ser processual, quando emana do juiz (prisão preventiva, prisão por pronúncia ou 
prisão provisória como o denomina o art. 34 (atual art. 42) do Cod. 
Penal); ou prisão administrativa, quando emana de outra autoridade (prisão em 
flagrante...). Vê-se, assim, que prisão penal propriamente dita é tão-só a que se impõe, na 
Justiça penal, como sanção repressiva ao autor de crime ou contravenção. Em sentido 
amplo, porém, é toda providência que prive alguém de sua liberdade de locomoção, 
decretado em processo penal (e, neste caso, acrescento, processo penal instaurado ou a 
instaurar-se, ainda na fase administrativa - IP)... A prisão ad poenam é regulada nas leis 
materiais de Direito Penal..." 
Ainda sobre a prisão em flagrante doutrina o mesmo mestre, na obra supracitada: 
"É, ao mesmo tempo, coação cautelar e notitia criminis, pois que é o conhecimento da 
prática da infração realizado ao vivo, no próprio instante em que o delinqüente viola a lei 
penal". 
Constitui-se, assim, o auto de prisão na instauração da fase administrativa de um 
processo crime (do qual fará parte indubitavelmente o Inquérito Policial, que, no caso, 
teve início com a prisão em flagrante). E assim, embora como notitia criminis se apresente 
no mundo fenomenológico jurídico-penal, como causa determinante da persecutio 
criminis, e, do ; ponto de vista processual penal, não se possa negar seu caráter cautelar 
antecede a um processo penal e sua efetivação não está assim vinculada, 
especificamente a processo penal algum, simplesmente porque com ela é  que se fazem 
presentes os elementos necessários aos possíveis surgimento e desenvolvimento de um 
novo e determinado processo-crime que, em relação à mesma, encontra-se no mundo 
dos possibilia in fieri, não havendo, na espécie, como falar em prisão a ser expedida por 
juiz penal ou no corpo de um processo-crime. 
No tocante ainda à prisão em flagrante, a regra é a não expedição de mandado de prisão. 
E é óbvio, pois sem sentido ordenar-se a um homicida encontrado em flagrante do 
mesmo crime que espere enquanto se vá até a autoridade judicial, à busca do devido 
mandado de prisão. 
José Frederico Marques, em seus "Elementos de Direito Processual Penal", após 
observar que João Mendes Júnior admitia expedição de mandado no tocante à prisão em 
flagrante, com o que diz não concordar, afirma textualmente que: 
"A ordem de prisão (e isto no capítulo em que estuda a prisão em flagrante) não constará 
do auto, e sim de instrumento em separado, em que a determinação sobre o recoIhimento 
será exarada, para que, desse modo, possa o carcereiro ou diretor da prisão cumprir o 
que estatui e determina o art. 288 do Cód. de Proc. Penal". 
Ora, atente-se que o artigo 288 do CPPB está inserido no Capítulo do Título IX que, 
Cuidando da Prisão e da Liberdade provisória e tratando especificamente das disposições 
gerais, exige, para o recolhimento do preso à prisão, a exibição do mandado ao 
respectivo diretor da prisão ou ao carcereiro. Claro que, em se tratando da prisão em 
flagrante, a sua ordem ou seu instrumento, em tese, será a guia de recolhimento expedida 
no próprio auto de prisão. Observo que a ordem de prisão diz respeito ao próprio ato de 
prender e a guia diz respeito ao efetivo recolhimento à prisão do apanhado em flagrante 
delito. 
Como então falar aquele Mestre, textualmente, em ordem de prisão e não em guia de 
recolhimento? Será que, mesmo em se tratando de prisão em flagrante, há Iugar para sua 
ordem ser expedida via mandado judicial e, neste caso, qual será o juízo competente? 
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Não há como descurar-se não ser estranho à nossa legislação o poder cometido ao juiz, 
penal ou não, de ordenar pessoalmente prisão. Assim dispunham os arts. 219 e 453 do 
Código de Processo Penal, que previam para a testemunha faltosa a prisão a ser 
ordenada pela autoridade judicial, como textualmente se vê: 
"Art. 219. O Juiz poderá impor à testemunha faltosa prisão até 15 dias, sem prejuízo do 
processo penal por crime de desobediência..." . 
"Art. 453. As testemunhas que, sem justa causa, deixarem de comparecer, incorrerão na 
multa de cinqüenta a quinhentos cruzeiros, ou em prisão de três a quinze dias, imposta 
pelo Presidente do Tribunal."  
No mesmo sentido, dispunha o art. 243 do CPC antes vigente (DL1608/18.09.39), em 
relação à testemunha, injustificadamente faltosa, que poderia ter decretada sua prisão por 
até cinco dias. 
Tais prisões eram de natureza administrativo-processual, daí serem fixadas por tempo 
determinado. 
Por seu turno, a mesma Lei Processual Penal, em enumerando as atribuições do 
Presidente do Tribunal do Júri, em seu inciso I estabelece: "regular a polícia das sessões 
e mandar prender os desobedientes". 
Ainda se lê no CPPB, art. 795, parágrafo único, quando cuida das disposições gerais: 
"O Juiz ou Presidente (aqui se refere ao Presidente de Tribunal de Justiça, de qualquer 
Tribunal Federal, Superior ou não, ou do próprio Supremo) fará retirar da sala os 
desobedientes, que, em caso de resistência, serão presos e autuados." 
Aqui importa questionar: mandar prender o desobediente, por quê? Quando? E para quê? 
E, ainda, que espécie de prisão é esta? Claro que a prisão se impõe em razão da 
flagrante prática de um delito, no caso o de desobediência (art. 330 do CPB), como 
também resta claro que a prisão se dá com a flagrante prática do delito (no ato mesmo da 
desobediência quando tal crime se realizou por comissão, ou enquanto não cesse o ato 
de desobediência quando se comete tal crime por omissão - deixando de cumprir o 
determinado pela Autoridade Judicial). Óbvio, igualmente, que tal prisão se destina a 
registrar a atualidade do fato criminoso que se encontra em plena execução - notitia 
criminis -, ou acaba de ser executado, e como tal é passo inicial à persecutio criminis e, 
assim, indubitavelmente, é prisão não penal, de caráter provisório, prisão ad custodiam, 
prisão em flagrante, pois. Tais observações se aplicam às hipóteses presentes no art. 
656, parágrafo único do CPPB que estabelece que, em caso de desobediência à ordem 
de apresentação do paciente que se encontre preso, "será expedido mandado de prisão 
contra o detentor, que será processado na forma da Lei...", bem como à hipótese de que 
trata o art. 662 do CPC, que estabelece a prisão daquele que resistir a ordem de penhora 
(perfeição do tipo penal presente no caput do art. 329 do CPB, e cuja ordem de prisão 
emanou do juiz cível que determinou a penhora), ou ainda, no disposto no art. 885 do 
CPC, onde se lê que o juiz poderá decretar a prisão de quem recebeu título para firmar 
aceite ou efetuar pagamento e não atendeu à ordem judicial de entrega do mesmo; ou, 
finalmente, no estabelecido no art. 20 do Código Comercial, que estabelece prisão para o 
caso do comerciante que deixar de atender determinação judicial para apresentação de 
livros comerciais. 
E o que há de ser feito pelo juiz cível, que tendo a direção do processo, nos termos do art. 
445, II do CPC, ao exercer o poder de polícia, "ordenar que se retirem da sala da 
audiência os que se comportarem convenientemente" e tiver desobedecida a sua ordem? 
Ou, ainda, no cesso de execução, atendendo o disposto no art. 559, I do CPC "ordenar 
comparecimento das partes" e tiver igualmente desrespeitada tal determinação? Ou o juiz 
que não tiver acatada sentença onde, julgando procedente ação de atentado, determinou 
ao réu (art. 881 do CPC) o restabelecimento estado anterior e não foi atendido? Ou 
mesmo tenha requisitado, nos termos do art. 399 da mesma Lei processual civil, a uma 
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repartição pública certidões necessárias à prova das alegações das partes e não teve 
acatada, o funcionário que tinha, por ofício, obrigação de cumprir tal ordem e não fez? Ou, 
finalmente, o que haverá de fazer o juiz penal, cível, ou de qualquer juízo especial, em 
respeito ao próprio jurisdicionado, em defesa da autoridade da Justiça e em nome do 
próprio Estado de Direito, que se manifesta exatamente no respeito aos Poderes 
Constituídos, senão ordenar prisão do desobediente, que tenha descumprido uma ordem 
sua expedida, quer no corpo de um processo que tenha curso sob sua direção, quer em 
razão do exercício do poder de polícia que desenvolve em seu juízo, como instrumental 
necessário à efetivação do poder de coerção, que como acima já se viu, é ínsito à própria 
jurisdição. Ou, para tal, haverá de se deslocar até onde se encontre o desobediente e, de 
voz própria, ordenar-Ihe a prisão? Ou restar à espera que a polícia, que Ihe é órgão 
auxiliar no exercício da judicatura, Ihe venha em socorro? Ou, se a desobediência ou o 
ato atentatório à dignidade da Justiça e ao desenvolvimento normal de suas atividades se 
deram em sua presença, restar inerte, na presença do criminoso, até que compareça em 
seu socorro, para levar a efeito a prisão do mesmo, ou um juiz penal, se na hipótese se 
trata de um juiz cível, ou de uma jurisdição especial, ou uma autoridade policial, para 
prender e autuar em flagrante o infrator? Ou, ao contrário, expedirá ordem de prisão 
contra o mesmo, quando não estiver em sua presença, e a ordenará pessoalmente, 
quando o fato deu em sua presença? E, em se tratando de ordem de prisão, qual será o 
seu instrumento, senão o mandado de prisão, que deverá, no caso, satisfazer os 
requisitos estabelecidos no art. 285 do CPPB? Esta foi a solução apresentada pelo 
Código de Processo Penal no tocante ao detentor que desobedece à ordem de 
apresentação do paciente ao juiz perante o qual se impetrou o pedido de ordem de 
habeas corpus (art. 656, parágrafo único do CPPB). 
Ainda sobre a prisão em flagrante, é bom que se atente em que seu ato inicial é a 
captura, arts 283 e 284 do CPPB, sendo de observarem-se, ainda, quanto aos demais 
atos procedimentais, os comandos dos arts. 285 e seguintes da mesma lei processual 
penal, sendo ela, igualmente, modalidade de prisão provisória e, como tal, embora 
anteceda à instauração da ação penal, é espécie de prisão processual (não, no entanto, 
prisão penal stricto sensu), vez que não cuida a espécie de uma prisão que não deverá 
ordenar-se no corpo de um determinado processo crime e, como prisão processual, é 
providência de ordem cautelar processual penal e se assenta no corpus delicti, pois deriva 
da prática do crime. 
Galindo Siqueira, em seu "Curso de Processo Criminal", já doutrinava que: 
"O flagrante delito, além de constituir em certos casos condição para a administração da 
justiça, autoriza qualquer do povo a efetuar a prisão de delinqüente..." 
Walter P. A. Costa; em seu "O Processo Penal", lembra que: 
". . ultimado o auto de flagrante, podem ocorrer duas alternativas... ser a autoridade 
competente para prosseguir nos autos do inquérito e, neste caso, os promoverá; ou não 
ser competente... e, neste caso, o enviará à autoridade que seja. Em regra, a lavratura do 
auto de flagrante é atribuição da autoridade policial, mas nada impede seja lavrada pelo 
juiz, máxime se o fato foi praticado em sua presença, ou contra ele, no exercício de suas 
funções (art. 307 do 
CPP)..." 
Examinando aquele autor o referido art. 307, diz tratar a hipótese do delictum comissum in 
conspectu judici adhuc sedentis pro tribunali, estendendo-o a autoridades não judiciais e 
acrescenta:  
"A primeira hipótese, aquela do fato praticado em presença da autoridade autuante, não 
oferece qualquer dificuldade. 
Mas a lei quis acrescentar a segunda para deixar claro que a autoridade não fica 
impedida de lavrar o auto deflagrante na eventualidade de o crime ser cometido contra ela 
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no exercício de suas funções, pois então o atingido não será o particular, a pessoa física, 
mas a autoridade impessoal. Os antigos chegavam, inclusive, a entender que o juiz 
ofendido podia funcionar no processo contra o ofensor: potest, cognoscere et esse judex. 
Essa orientação foi seguida, modernamente, pelo Código Italiano." 
A essa altura, não posso concluir senão: 
a) o não atendimento a determinação judicial se constitui em crime de desobediência se 
praticado por alguém estranho à Administração Pública, ou, crime de prevaricação, se 
cometido por funcionário que, no exercício de sua função, tinha por dever acatar a 
decisão judicial; 
b) não cabe ao destinatário da ordem judicial o juízo de valor sobre a mesma ordem, de 
modo a considerar-se acima da mesma ou autorizado a não atendê-la, por entender ser a 
mesma ilegal ou injusta (devendo aqui lembrar-se da presunção de legalidade de que 
goza tal determinação, como ocorre com qualquer e todo ato administrativo), cabendo ao 
destinatário da ordem, se assim entender, submeter a matéria a exame do próprio 
Judiciário, mas jamais dar-se ao direito de desatendê-la;  
c) se praticada a desobediência na presença do juiz, tem ele, nos termos do art. 307 do 
CPB, independente de ser juiz penal ou não, o poder-dever de ordenar a prisão do 
infrator, com sua autuação em flagrante, e, quando tiver ciência de que ainda não cessou 
a desobediência, expedir ordem de prisão do infrator, e, neste caso, poderá fazê-lo via 
mandado de prisão se o mesmo não estiver em sua presença; embora cuide a espécie de 
prisão em flagrante. 
No caso presente, no entanto, embora se identifique, na hipótese, flagrante prática do 
delito (a prática de crime de desobediência à determinação judicial, via omissão), mas, 
atendendo que a prisão decretada pela autoridade coatora foi determinada pelo prazo de 
15 dias, hipótese não aplicável ao caso, pois não se cuida, nos presentes autos, nem de 
prisão de depositário infiel, nem de prestador relapso de alimentos, onde tal medida tem, 
diferentemente da prisão em flagrante, que é notitia criminis e ato inicial da persecutio 
criminis, caráter intimidativo, de modo a não ser levada a efeito se atendida a 
determinação judicial, concedo o pedido de Ordem de Habeas Corpus para cassar os 
referidos mandados de prisão, isto sem prejuízo da atividade policial que vise à apuração 
da prática, da parte dos pacientes, do crime de desobediência ou prevaricação. 
É o meu voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0234 - PE 

Relator:  O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Impetrante: DR: PAULO PEREIRA DA SILVA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA - PE 
Paciente: WALDEMIRO DA ROCHA BARROS 
 
EMENTA 

Processual Penal e Penal. Habeas Corpus. I Mandado de prisão. A competência para 
expedi-lo é do juiz para o qual são remetidos os autos, após trânsito em julgado da 
sentença condenatória (art. 675, CPP). II Termos interruptivos (recebimentos da denúncia 
e publicação da sentença condenatória recorrível) que impedem seja a prescrição 
contada da data do fato até o trânsito em julgado. III - Inexistência de coação ou prejuízo 
em decorrência do atraso no inicio do cumprimento da pena. Pedido indeferido. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas.  
Decide a Segunda Turma do  TribunaI Regional Federal da 5ª região, à unanimidade, 
denegar a ordem, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife,18 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JÚIZ LÁZARO GUIMARÃES: O advogado Paulo Pereira da Silva impetra 
habeas corpus em favor de Waldemiro da Rocha Barros , condenado a dois anos e oito 
meses de reclusão em sentença prolatada pelo MM. Juiz Federal da 6ª Vara - PE, Dr. 
José Baptista de Almeida Filho, apontado como autoridade coatora.  
Afirma o impetrante que a pena imposta ao paciente foi acrescida para três anos pela eg. 
Primeira Turma deste Tribunal, sendo interposto recurso extraordinário, que não foi 
conhecido. O ato impugnado consiste na expedição de mandado de prisão pelo Juízo da 
6ª Vara, quando seria competente para tanto o titular da Vara das Execuções Penais. 
Acrescenta que, tendo o fato ocorrido em 27 de novembro de 1980, verificou-se a 
prescrição retroativa, porque a sentença transitou em julgado no dia 1 º de junho de 1992, 
e que demora na execução Ihe é prejudicial, porquanto já decorrido tempo para o 
benefício do livramento condicional. 
O MM. juiz Federal Substituto José Manuel Zeferino Galvão de Melo prestou informações, 
afirmando haver expedido mandado de prisão após trânsito em julgado do acórdão. 
Esclareceu que o fato se tornou conhecido em 26 de novembro de 1980, a denúncia foi 
recebida em 27 de março de 1985, a sentença publicada em 31 de outubro de 1988 e 
dando-se o trânsito em julgado em 1 º de junho de 1992. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Determina o art. 675 do Código de 
Processo Penal que o juiz, "logo que transite em julgado a sentença condenatória", faça 
expedir mandado de prisão. Esse comando difere daquele do art. 674, que se refere à 
expedição da carta de guia e é repetido na Lei 7.210/84, art.105. 
Expede-se, então, carta de guia para que se inicie a execução, da qual aquele ato é 
pressuposto. Daí decorre que o Juiz das Execuções Penais deve receber os autos já com 
mandado de prisão e carta de guia expedidos pelo Juízo ou Tribunal. A partir desse 
momento é que surge a sua competência para resolver os incidentes da execução (lei 
7.210, art.194). 
É, assim, legal a ordem do impetrado no sentido de que se expedisse mandado de prisão 
do paciente. 
Ocorrido o fato em 26 de novembro de 1980, recebida a denúncia em 27 de março de 
1985, não decorreu o prazo do art:109, IV, do Código Penal, condenado que foi o 
paciente a três anos de reclusão e não sendo maior de 70 anos, pois nasceu em 9 de 
outubro de 1924. 
Daquele termo de interrupção (1985) até a publicação da sentença (31 de outubro de 
1988) também não fluíram 'oito anos, nem daí até a presente data. Não há falar, desse 
modo, em extinção de punibilidade. 
Nenhum prejuízo houve para o réu em ter permanecido em liberdade após o trânsito em 
julgado da sentença, e tanto preza a liberdade que o seu advogado postula habeas 
corpus para que continue solto. Somente após recolher-se à prisão começará a correr o 
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prazo para obtenção de livramento condicional. 
Por essas razões, indeferido o pedido. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.187 - PE 

Relator:  O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Impetrante: ENGARRAFAMENTO MUCURI LTDA. E OUTROS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA - PE 
Advogada: DRA. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança para dar efeito suspensivo à apelação apresentada contra 
sentença em medida cautelar que julgou improcedente o pedido para depositar quantias 
tributárias, cuja exigência se entende ser inconstitucional, quando, por força de liminar, tal 
procedimento vinha sendo adotado. 
1- O contribuinte tem direito a ver discutida a cobrança de tributos que entende não serem 
devidos sem estar obrigado ao recolhimento do mesmo, desde que, em mandado de 
segurança ou ação ordinária, ofereça a quantia discutida para ser depositada 
judicialmente, , como garantia da obrigação. 
2 - A discricionariedade admitida como presente na decisão do Juiz, no tocante ao exame 
da concessão de liminar em mandado de segurança, não pode ser considerada como de 
curso ilimitado, especialmente quando se evidenciam o "fumus boni juris" e a difícil 
reparação do dano a ser praticado pelo ato impugnado. 
3 - O próprio Código Tributário Nacional admite o depósito como garantia da instância e 
com efeito de suspender a exigibilidade tributária. 
4 - Mandado de Segurança concedido para se dar efeito suspensivo à apelação interposta 
e se evitar, até decisão final, o recolhimento das quantias depositada em renda da União. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indica das. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, conceder a 
segurança, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficar fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de março de 1990 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A empresa Engarrafamento Mucuri Ltda. propôs 
medida cautelar contra a União Federal, perante autoridade judicial impetrada, com a 
finalidade de depositar a quantia correspondente ao valor da contribuição social exigida 
pela Lei nº 7.689/88, por em ação principal, ir sustentar a incostitucionalidade de sua 
cobrança. 
O juiz de primeiro grau, após ter deferido liminarmente a medida pelo que vários 
depósitos foram feitos, em decisão final, julgou improcedente o pedido e determinou a 
conversão dos depósitos em renda. 
A impetrante, por haver   apelado, quer, através do presente mandamus, que a apelação 
interposta tenha efeito suspensivo, com a conseqüente sustação do ato que determinou o 
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recolhimento dos depósitos ao Tesouro Nacional. 
Argumenta que será de difícil reparação o dano a ser praticado com o recolhimento do 
tributo aos cofres da União, por ser obrigada, em caso de vitoriosa no pleito, a ter de se 
submeter a uma demorada ação repetitória do indébito. 
A liminar foi concedida, com base nos seguintes fundamentos: 
"Engarrafamento Mucuri Ltda. impetra mandado de segurança, com pedido de medida 
liminar, contra despacho do Exmo. Sr. Juiz Federal da 6ª Vara de Pernambuco que, a 
receber apelação contra sentença proferida em meda cautelar, deu ao recurso efeito 
apenas devolutivo. 
Alega a impetrante que, por não se conformar com a cobrança da taxa de 8% (oito por 
cento) sobre o resultado operacional positivo para o corrente exercício de 1989, a título de 
contribuição social, em face de ser inconstitucional a Lei nº 7.689 de 15.12.88, requereu 
medida cautelar para depositar, mês a mês, em juízo, o quantum apurado, o que Ihe foi 
concedido liminarmente. 
Ocorreu que, por ocasião da sentença final na referida medida cautelar, o seu pedido foi 
considerado improcedente, com a determinação da conversão do depósito em renda. O 
ilustre Juiz sentenciante, não obstante haver reconhecido o bom direito, entendeu não se 
encontrar presente o periculum in mora. 
Alega, ainda, a impetrante que apelou da referida decisão, recurso recebido só no efeito 
devolutivo, bem como que ingressou com a ação ordinária competente. 
Em face de tais fatos, defende ter direito líquido e certo a que as importâncias 
depositadas continuem em tal situação, conforme Ihe foi assegurado liminarmente na 
medida cautelar, pelo que impetra o presente mandamus com o fim de ser dado efeito 
suspensivo à apelação, evitando-se, assim, que os depósitos efetuados sejam 
convertidos em renda para a União. 
Aprecio o pedido. 
A possibilidade de impetração do mandado de segurança contra ato judicial não mais 
merece discussão. Basta que se demonstre a presença de ato de autoridade judicial com   
efeito produtor de lesão, atingindo direito líquido e certo, causando, assim, gravame ao 
jurisdicionado. 
O pedido liminar merece ser deferido. 
O ordenamento jurídico prevê a possibilidade do duplo grau de jurisdição. Interpreto esse 
fenômeno processual como garantia constitucional, pelo que o recurso com efeito só 
devolutivo, em tese, contribui para que lesões possam ser produzidas. 
Outrossim, entendo que a liminar em mandado de segurança é mais do que o exercício 
do poder cautelar do juiz, pois, embora ela não condicione o mérito do pedido, representa, 
de qualquer modo, uma entrega provisória do bem de vida perseguido. Assim, para 
conceder a liminar, deve o juiz examinar se o direito pleiteado é plausível, se está 
sustentado em fatos certos, embora examinados s6 sob o ângulo da liquidez e certeza. 
Não se discute, é verdade, o próprio direito material, pois os fins colimados na medida 
liminar são totalmente diferentes. 
No caso em exame, trata-se de apelação em medida cautelar, onde o contribuinte, após 
depositar o quantum exigido pelo Fisco, para poder discutir a ilegalidade da cobrança, 
recebeu, em sentença final cautelar, a negação do seu pleito, acrescido da determinação 
de depósito em renda para a União. 
É consabido que, de modo geral, os processualistas brasileiros negam qualquer vínculo 
entre a ação cautelar e o direito subjetivo material. 
Segundo Galeno Lacerda ("Comentários ao Código de Processo Civil", vol. VIII, Tomo I, 
páginas 54 e 55): 
`No processo cautelar, o interesse resulta da necessidade da segurança para garantia do 
resultado útil do processo principal. Nesta perspectiva e neste plano, tal interesse se 
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reveste de caráter meramente processual, caráter genérico e permanente em todas as 
medida cautelares (...).' 
Por sua vez, Humberto Teodoro Júnior, em "Processo Cautelar", 8ª ed., assim doutrina: 
`As medidas cautelares servem, na verdade, ao processo, e não ao direito da parte. 
Visam a dar eficiência e utilidade ao instrumento que o Estado engendrou para solucionar 
os conflitos de interesse entre os cidadãos'. 
Fiel a tais ensinamentos, tenho que o 'perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse 
processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra 
parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.' (pg. 77, autor e 
obra citados). 
Na espécie, o ato atacado é a determinação da conversão do depósito em renda, o que 
foi feito ao se julgar medida cautelar. 
Ao meu pensar, por tal aspecto, torna-se relevante o fundamento do mandamus e o ato 
impugnado pode se transformar ineficaz, caso a medida não seja deferida.  
Por tais razões, defiro a liminar, concedendo efeito suspensivo à apelação e 
determinando que a quantia depositada não seja transformada em renda, continuando na 
posição em que se encontra até decisão final. 
A autoridade apontada como coatora preste as informações de estilo no prazo legal. 
Oficie-se. Urgência. Expeça-se telex para imediato cumprimento da liminar.  
Publique-se. Intime-se." 
Com informações prestadas, a ilustre autoridade apontada como coatora alegou que deu 
efeito suspensivo à apelação e que a improcedência do pedido cautelar decorreu, por 
haver entendido que não havia o periculum in mora, embora presente o bom direito. 
O Ministério Público Federal opinou pela denegação do mandamus ou, em última análise, 
pelo reconhecimento de não ter mais objeto. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): No julgamento do MS nº 737 - PE, onde se 
discutiu a questão relativa a depósito judicial de tributo, a fim de ser possível a sua 
discussão em juízo, sem que o contribuinte se sinta obrigado a recolhê-lo ao cofre do 
Tesouro e com efeito de suspender a sua exigibilidade pela Fazenda Pública, assim votei: 
"A impetrante, no mandado de segurança em curso no juízo impetrado, pretende ver 
reconhecido o seu direito de não recolher o tributo que identifica, por reputá-lo indevido. 
Em conseqüência, a não concessão da liminar requerida implica na obrigação imediata do 
recolhimento do imposto, cuja legitimidade se questiona, pelo que fica exaurida a própria 
razão de ser da segurança impetrada. Além do mais, o indeferimento da medida liminar, 
em caso como o agora examinado, representa a prática de uma ato arbitrário, que poderá 
causar dano de difícil reparação à impetrante, pois, se vencedora em sua pretensão, terá 
de se valer de uma demorada ação repetitória de indébito para recompor o seu 
patrimônio. 
Entendo que o despacho atacado não pode prevalecer. A uma, por haver sido proferido 
sem qualquer motivação, o que vai de encontro à garantia constitucional ditada pelo art. 
93, IX, da Constituição Federal. A duas, porque, indeferida como foi a liminar, do ato 
impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso deferida Lei n 1.533/51, art. 7 , II). 
A três, porque, a prevalecer o entendimento não fundamentado da ilustre autoridade 
judicial, o contribuinte, para continuar a defender seu entendimento, vê-se diante de um 
ônus potencial avultado, já que a repetição, além de demorada, não restituiu o valor 
efetivamente recolhido ao Tesouro. 
Esta Corte, em decisões sobre igual tema, não tem entendido diferentemente, quando o 
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pedido liminar é acompanhado do depósito da quantia discutida. 
A respeito da sustentação do Ministério Público Federal, em seu douto parecer, de que a 
impetrante devia ter se utilizado de agravo de instrumento contra o indeferimento da 
liminar, para poder impetrar o presente mandamus, registrou-se que a doutrina e a 
jurisprudência são uniformes no entendimento de que não cabe nenhum recurso do 
deferimento ou indeferimento da liminar. quanto ao deferimento, só o pedido de 
suspensão. 
Por tais fundamentos, concedo a segurança, confirmando a liminar." 
Embora, no MS destacado, se tratasse de impetração contra indeferimento de liminar, o 
fundo do direito tem absoluta igualdade. 
Na espécie, se não for concedido efeito suspensivo à apelação, as importâncias 
depositadas serão convertidas em renda, com evidentes dificuldades para que a 
impetrante possa reavê-las por meio de repetitória de indébito, no caso de ser vencedora 
na ação principal. 
A ilustre autoridade impetrada informou, também, que recebeu a apelação no efeito 
suspensivo, em momento anterior à propositura do mandamus examinado. Não fez juntar 
cópia do despacho a respeito. Não obstante, o peso da credibilidade de suas informações 
permanece em choque com o alegado pela impetrante. A solução que enfrento é a de, 
para garantia da relação jurídica discutida, afastar a ausência de objeto da segurança e 
concedê-la como requerida, confirmando a liminar. 
É como voto. 
 

MANDADO SEGURANÇA Nº 2.527 - RN 

Relator:  O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - RN 
Lit. Passivos: INÁClO CASSIMIRO DE LIMA E NILZE VILAR DE LIMA 
Advogados: DRS. CLÁUDIO VINÍCIUS SANTA ROSA CASTIM E OUTROS (IMPTE.) E  

MAGNUS AUGUSTO COSTA DELGADO (LIT. PASSIVOS) 
 

EMENTA 
Mandando de Segurança. Ato judicial. Sustação de liminar ou atribuição de efeito 
suspensivo a Agravo de Instrumento.  
- Caracterizada a urgência da hipótese. Presentes os pressupostos do "fumus boni juris" e 
do "periculum in mora" exigidos na liminar em ação cautelar, não obstante a vedação do 
art.1º da Lei nº 8.076/90. 
- Liberação de cruzados bloqueados efetuada para atender as despesas com 
intervenções cirúrgicas de urgência, face ao iminente perigo de vida. 
- Segurança denegada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
denegar a segurança, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife,17 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de mandado de segurança impetrado pela 
Caixa Econômica Federal contra ato do MM. Juiz Federal da 3ª Vara do Rio Grande do 
Norte visando a sustar liminar deferida aos demandantes da ação cautelar que teve como 
objeto a liberação de cruzados novos bloqueados em decorrência do "Plano Econômico", 
editado pela Medida Provisória nº 168, transformada na Lei nº 8.024, de 12 de abril de 
1990. 
Pretende a impetrante, com o presente mandamus, cassar os efeitos da liminar 
concedida, ou, como pedido alternativo, que seja dado efeito suspensivo ao agravo de 
instrumento interposto daquela decisão. 
Indeferida a liminar às fls. 42/43, ao fundamento de não se encontrarem presentes os 
pressupostos exigidos pelo art. 7º, inciso II, da Lei 1.533/51. 
A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações. Os litisconsortes, 
citados, manifestaram-se às fls.100/101. A douta Procuradoria Regional Federal, oficiando 
no feito, opinou pela denegação da segurança. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A presente impetração volta-se contra ato 
do MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que 
determinou a liberação de cruzados novos e sua conversão em cruzeiros e imediata 
autorização para saque, em ação cautelar requerida por Inácio Cassimiro de Lima e Nilze 
Vilar de Lima, dos depósitos de suas cadernetas de poupança. 
Naquela ação, os litisconsortes passivos alegaram necessitar dos recursos financeiros 
para tratamento médico de sua esposa Nilze Vilar de Lima, decorrente de intervenção 
cirúrgica para extirpar um tumor cerebral, na cidade de São Paulo. Alguns meses depois 
necessitou de submeter-se, mais uma vez, a outra cirurgia, em complementação à 
anterior, tendo dispendido enormes gastos. 
Considerando provadas tais alegações, o MM. Juiz impetrado, em decisão de 
substanciosos fundamentos, deferiu a liminar por entender presentes os pressupostos do 
fumus boni juris e do periculum in mora exigidos na liminar em medida cautelar. Primeiro, 
a plausibilidade do direito frente aos princípios constitucionais que se encontram 
vulnerados. Segundo, a urgência que a  hipótese requeria, pois se encontrava em jogo a 
vida de um ser humano. 
Não obstante a vedação do art. 1 º da Lei nº 8.076/90, no caso presente, não há como 
possa conceder-se a segurança pleiteada. Ao conceder a medida liminar, o MM. Juiz ora 
impetrado agiu com inteiro acerto. Em causa, achava-se a vida humana. Qualquer 
demora no atendimento ao pleito do jurisdicionado poderia tornar inútil posterior exame da 
pretensão.. 
Esta Corte já teve a oportunidade de pronunciar-se pela inconstitucionalidade dos 
dispositivos legais autorizadores da retenção dos ativos financeiros. Contudo, ainda que a 
Lei 8.024/90 fosse considerada plenamente constitucional, parece óbvio que a situação 
ora enfocada, de caráter excepcional, estaria a merecer tratamento adequado. Em 
diversas oportunidades, o Sr. Presidente do Banco Central do Brasil permitiu o 
desbloqueio de ativos financeiros, atendendo a considerações diversas, valendo lembrar 
ainda que o próprio diploma legal em exame não considerou como absoluta a 
indisponibilidade dos ativos financeiros. Assim é que previu a transferência de titularidade 
dos depósitos para fins de liquidação de dívidas e operações financeiras contraídas antes 
de 15 de março de 1990 e também o pagamento de obrigações de natureza tributária nas 
respectivas datas de vencimento, nos 60 dias seguintes à promulgação da lei, 
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autorizando-se a ampliação desse prazo por ato do Ministro da Economia, Fazenda e 
Planejamento. 
Dessarte, em princípio, não me parece censurável a decisão judicial que, em face de 
iminente perigo de vida, determina o desbloqueio de depósito em cadernetas de 
poupança de que são titulares os litisconsortes passivos, ainda que a medida liminar 
então concedida viesse a assumir caráter plenamente satisfativo. 
Estou certo de que as autoridades administrativas competentes, diante do caso concreto, 
não hesitariam em adotar igual procedimento, tendo em vista o que a Portaria do 
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento n 72 de 29.03.1990 V c que autoriza a 
conversão de cruzados novos retidos em cruzeiros. Creio mesmo que a presente 
impetração não representa mais do que o esforço do setor jurídico da impetrante para 
demonstrar o seu empenho na defesa da empresa pública, o que é compreensível. 
A ilustre Procuradora da República Dra. Armanda Figueirêdo, ao manifestar-se pela 
denegação da segurança, entendeu que o provimento jurisdicional vergastado não 
merece qualquer reparo, assim escrevendo: 
"Conquanto possa a impetrante sofrer algum retardamento 
em ressarcir-se do numerário dispendido, não se pode dizer que sofreu prejuízo 
irreparável. Por outro lado, os beneficiários da liminar atacada - aquela concedida na ação 
cautelar promovida pelos litisconsortes - demonstraram a premente necessidade que os 
alcançou, como se vê da cópia da sentença que se encontra às fls. 28/32, destes autos. 
Verifica-se que o provimento jurisdicional atacado foi prestado em atenção a um risco de 
vida humana, hipótese em que até mesmo as leis citadas pela impetrante fazem  exceção 
e autorizam a liberação dos recursos financeiros bloqueados". 
Assinalo que, embora o ato judicial tenha-se intitulado "sentença" , na verdade se trata de 
mera decisão liminar sem natureza sentencial. 
Observo, ainda, que não há notícia documental nos autos quanto ao efetivo cumprimento 
da medida judicial, pelo que entendo que não é caso de considerar-se sem objeto a 
presente impetração. 
Com essas considerações, denego a segurança. 
É como voto. 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2.528 - CE 

Relator:  O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Impetrante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO SUNAB 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1 ª VARA - CE 
Litisconsorte: OTÁVlO ANTÔNIO MENDONÇA MAIA 
Advogados: DRS. MARTA MARIA GONÇALVES RIBEIRO (IMPTE.) E  

CLÁUDIO JOSINO DA COSTA (LIT.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança impetrado para emprestar efeito suspensivo a 
agravo de instrumento. Inexistência de dano efetivo ou potencial. 
1. - A não juntada de instrumento procuratório, embora irregularidade processual, não é 
motivo para extinção do feito, se ao signatário da peça exordial milita a presunção de 
capacidade postulatória, vez que não se apresentou prova suficiente para pô-la em 
dúvida. A impetrante, uma autarquia, como pessoa jurídica de direito público, goza das 
prerrogativas das pessoas políticas. 
2. - É admissível a impetração dó "writ" para emprestar efeito suspensivo a recurso que 
não o tenha, desde que este tenha sido interposto, a decisão transpareça uma ilegalidade 
e se apresente um perigo de dano de difícil ou impossível reparação. 
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3: O retorno do servidor posto em disponibilidade ao serviço, restabelecendo a relação 
remuneração-desempenho de atividades públicas, na verdade, beneficia a população e 
configura o cumprimento pelo Estado de suas atribuições, não advindo dai qualquer 
prejuízo. 
4. - Segurança denegada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, denegar a 
segurança, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos; que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,19 de junho de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A Superintendência Nacional do Abastecimento - 
SUNAB impetrou mandado de segurança contra ato do MM. Juiz Federal da 1 ª Vara - 
CE. A autoridade impetrada concedeu liminar em medida cautelar proposta por Otávio 
Antônio Mendonça Maia. 
O presente writ visa a emprestar efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto 
por ocasião da concessão da referida liminar. 
A matéria versada na cautelar supramencionada diz respeito a retorno de servidor às 
funções de Inspetor de Abastecimento, por entende que a sua disponibilidade se 
apresentava viciada a partir dó seu nascedouro. 
A liminar foi concedida pelo juízo impetrante por julgar que a disponibilidade não foi 
resultante de necessidade de serviço, mas de uma arbitrariedade da Delegada Regional 
da SUNAB. 
A impetrante aduz que a liminar concedida ofende o seu direito de colocar em 
disponibilidade servidor cujo cargo ou emprego é desnecessário Postula; liminarmente, a 
suspensão da liminar concedida pela autoridade indigitada como coatora. 
Liminar indeferida por ausentes os pressupostos autorizadores de sua concessão. 
A autoridade impetrada prestou as informações de estilo. O litisconsorte passivo 
necessário pede, preliminarmente, que seja extinto o processo, por ausente o instrumento 
procuratório. No mérito, afirma inexistir direito líquido e certo amparável pela via 
mandamental, inocorrendo ilegalidade a reparar. 
O Ministério Público Federal opinou pela rejeição da preliminar, diante da desnecessidade 
do instrumento procuratório, face, à presunção do mandato que milita em favor dos 
procuradores das autarquias e da Fazenda Pública. No que tange ao mérito, opinou pela 
denegação da segurança, em virtude da inexistência de prejuízo à impetrante com o 
retorno do funcionário posto em disponibilidade. 
É o relatório. 
 
VOTO - PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Antes de adentrar no mérito do mandado de 
segurança, é importante superar um ponto levantado pelo litisconsorte passivo 
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necessário, em preliminar, afastado pela ilustre representante do Parquet. É que a 
impetrante, ao ajuizar o feito, não apresentou o instrumento procuratório em anexo à peça 
exordial. 
Cita o litisconsorte passivo necessário precedente do Supremo Tribunal Federal, onde se 
exige a juntada do instrumento procuratório, ainda que a parte seja uma autarquia. A 
ementa do referido decisum tem a seguinte redação: 
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso Extraordinário. 
Representação judicial do Estado e das suas autarquias. 
A representação judicial do Estado, por seus procuradores, decorre de lei. Por esta razão, 
dispensa-se a juntada de instrumento de mandato em autos de processo judicial. 
A representação judicial das autarquias, por seus advogados, decorre de mandato 
outorgado por seu diretor, que detém essa representação, sendo obrigatória a juntada de 
seu instrumento em autos de processo judicial, sob pena de serem considerados 
inexistentes os atos praticados (art. 37, parágrafo único, do Cód. de Proc. Civil; art. 70, §§ 
1º e 2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - Lei nº 4.215/63). 
O art. 50 da Lei nº 4.595/64 não dispensa os advogados do Banco Central do Brasil, do 
Banco do Brasil S.A., e das demais instituições bancárias ali mencionadas, do dever de 
juntar o instrumento de mandato em autos de processo judicial. 
Erro material inexistente. 
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados". (Ac. unº da 2ª Turma do STF,   em 
24.04.90, Embs. de Decl. no RE nº 121.856-8-PR, Rel. Minº PAULO BROSSARD, 
Jurisprudência do STF, Lex Ed., vol.141, pgs.178/182). 
Em contraposição a tal posicionamento, registre-se precedente jurisprudencial citado pela 
douta Procuradora da República; que emitiu o parecer de fls.145/148: 
"Os Procuradores da Fazenda Pública e das autarquias não necessitam de juntar 
procuração, em processos judiciais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título 
de nomeação". , 
(Tribunal de Justiça de São Paulo, em RT 495: 86). 
As duas decisões são contraditórias? Assim sendo, qual o entendimento que deve 
prevalecer? A autarquia, é de todos sabido, é pessoa jurídica de direito público. É criada 
por lei. Seus servidores seguem o regime jurídico pertinente aos da Administração Pública 
Direta, em seus âmbitos federal, estadual e municipal. 
Em que pese o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entendo que falece razão 
ao litisconsorte passivo necessário. Se as autarquias, embora tenham personalidade 
jurídica própria, são consideradas entes descentralizados da Administração Pública 
Direta, ou seja, desempenham atividades de natureza pública para as quais, por se julgar 
mais conveniente no caso concreto, criaram-se novas entidades, desmembrou-se a 
Administração Pública, através da figura da descentralização. 
Intolerante e injustificável um tratamento discriminatório entre os procuradores da União, 
Estados e Municípios, e os procuradores das autarquias federais, estaduais e municipais, 
uns e outros desempenhando atividades de ordem pública incontestável. Tais atividades 
devem ser desenvolvidas pelo Poder Público, em suas três esferas. Mas, por vezes, ele 
se viu na necessidade de descentralizar. Como? Através da criação de autarquias, 
pessoas jurídicas de direito público, instituídas por lei, mas que, a rigor, em nada se 
diferem das entidades de Administração Pública Direta (União, Estados e Municípios). 
O procurador de uma autarquia é assim constituído por força de uma nomeação. Não é 
um simples mandato, como se verifica nas pessoas jurídicas de direito privado. Como 
titular de um munus público, milita em seu favor uma presunção de capacidade 
postulatória. 
Se litisconsorte passivo necessário põe dúvidas  acerca de dispor  o subscritor da peça 
inaugural dos poderes da cláusula ad judicia, deve suscitar a questão, elidindo a 
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presunção acima mencionada.  
Isto posto, acompanhando a ilustre procuradora parecerista, rejeito a preliminar invocada. 
 
VOTO - MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O litisconsorte passivo necessário passou 
para a disponibilidade. Assim sendo, deixou de prestar serviços à autarquia impetrante. A 
despeito de tal fato, continuou a perceber remuneração. Ora, a relação entre a 
Administração e o servidor implica numa troca entre a prestação de serviços e o 
pagamento de uma remuneração. 
Estando em disponibilidade, esta relação terá mão única. Não há, em contrapartida ao 
pagamento da remuneração, a prestação de serviços. 
Bem, no exame de uma medida cautelar e no exame deste mandado de segurança, não 
cumpre a discussão acerca do mérito do ato administrativo, que implicou na 
disponibilidade do servidor. Isto é matéria a ser discutida na ação principal. 
É forçoso demais a impetrante afirmar que o cumprimento da liminar acarretará um 
prejuízo. Prejuízo há, aí sim, quando se paga vencimentos a um servidor e este não 
comparece ao trabalho, para desempenhar suas atividades. 
O retorno do servidor à repartição não implica em nenhum dano à mpetrante. 
Restabelece-se, com a liminar concedida, como salienta a douta representante do 
Parquet, "a equação, entre vencimento e prestação de serviço, que só em poucos casos, 
não este, ressalte-se, pode ser desfeita". 
Tem-se pacificado a jurisprudência no sentido da admissibilidade do mandado de 
segurança para emprestar efeito suspensivo a recurso que não o tenha. Para tal 
concessão, faz-se mister a comprovação da interposição efetiva do recurso, da existência 
de uma ilegalidade flagrante e do perigo de um dano irremediável. 
O recurso foi interposto, conforme consta dos autos. Pode-se até discutir a ilegalidade a 
viciar o despacho concessivo da liminar, emanado do juízo impetrado. Más não há o 
perigo de grave prejuízo de difícil ou impossível reparação. 
A Administração Pública Federal só terá a lucrar com o retorno do servidor. Se agiu certo 
o juízo impetrado na concessão da liminar, não é matéria para ser apreciada agora, sob 
pena de antecipação de julgamento. 
Deve ser examinada quando for julgado o agravo de instrumento. 
O presente mandado de segurança, portanto, não se justifica. 0 agravo de instrumento foi 
recebido, tão-só, com o efeito devolutivo. Desnecessário emprestar-Ihe o efeito 
suspensivo, objetivo deste writ. 
O interesse público deve ser preservado. A sociedade necessita dos serviços dos 
funcionários públicos. O litisconsorte passivo necessário desempenhava uma série de 
atividades. Sendo posto em disponibilidade, a sociedade se viu "órfã", desamparada, pois 
a vaga não foi ocupada. O retomo do servidor atende a uma necessidade da comunidade, 
logo, não resultará em nenhum prejuízo à Administração. Pelo contrário, com a satisfação 
da sociedade com a prestação de serviços públicos, razão maior da existência do Estado, 
em suas formas centralizada e descentralizada, só lucro advirá. 
Isto posto, denego a segurança. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.471- CE 

Relator:  O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
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Impetrante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - CE 
Lit. Passivo: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Advogados: DRS. FRANCISCO JOSÉ NOVAIS JÚNIOR E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Ato Judicial. Cabimento. Ação Civil Pública. 
- Cabe mandado de segurança para atribuir efeito suspensivo a agravo de instrumento 
interposto contra medida liminar concedida em ação civil pública quando impetrado por 
pessoa jurídica de direito privado. 
- Concessão do "mandamus" em face da presença dos requisitos legais. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
conceder a ordem, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 03 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de mandado de segurança interposto pela 
Caixa Econômica Federal contra ato do Sr. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária 
do Ceará que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, objetivando 
providências no sentido de pôr fim às filas de segurados do INSS nos estabelecimentos 
bancários, concedeu liminar para que o atendimento fosse descentralizado, antecipado 
em duas horas e exclusivo , além de tratamento privilegiado e preferencial aos 
beneficiários. 
Dessa decisão a Caixa Econômica Federal agravou de instrumento. 
Objetiva com o presente mandamus dar efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 
A liminar foi concedida às fls. 49/51. 
A autoridade apontada como coatora prestou informações às fls. 91. 
O Ministério Público Federal, oficiando no feito, opinou pela concessão da segurança. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O presente mandado de segurança foi 
impetrado pela CEF com o objetivo de emprestar efeito suspensivo ao agravo interposto 
contra decisão do MM. Juiz Federal da 1ª Vara do Estado do Ceará que concedeu liminar 
em ação civil pública contra diversas instituições financeiras, determinando, no caso da 
impetrante, que fossem adotadas providências para o atendimento descentralizado dos 
segurados e beneficiários do INSS, acolhendo pedido formulado pelo Ministério Público 
Federal. 
Ao conceder a liminar postulada, assim a fundamentei: 
"As normas referentes ao funcionamento bancário são de competência do Conselho 
Monetário Nacional (art. 4º, VIII da Lei nº 4595/64). 
A decisão judicial impugnada, além de afrontar a norma em tela, poderá causar gravame 
à impetrante na implantação de programa específico de atendimento aos beneficiários da 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Previdência Social." 
Esclareço que a impetrante demonstrou estar promovendo a instalação das centrais de 
Atendimento ao Trabalhador, programa desenvolvido em sintonia com o Ministério do 
Trabalho, com previsão de funcionamento das 7 (sete) às 16 (dezesseis) horas. 
Poder-se-ia questionar sobre a admissibilidade da ação mandamental no caso concreto, 
tendo em vista que a norma inserta no § 1º do art.12, da Lei nº 7.347/85, comete ao 
Presidente do Tribunal a competência para suspender a execução da liminar a 
requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada, nos casos de grave lesão 
à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. 
O argumento não é aplicável ao caso. Primeiro, porque a impetrante é empresa pública 
federal e, portanto, pessoa jurídica de direito privado, nos termos do Decreto-Lei nº 
200/64. Segundo, porque a utilização da providência especificada na Lei da Ação Civil 
Pública não deve constituir óbice ao uso do mandado de segurança, ação de índole 
constitucional, sempre que se acharem presentes os requisitos legais específicos, 
consoante jurisprudência que se vem firmando no âmbito desta Corte. 
É certo que, nos termos do art.14 do diploma legal susoinvocado, o MM. Juiz, ora 
impetrado, poderia conferir efeito suspensivo ao recurso interposto pela parte. Entretanto, 
tal não aconteceu no presente caso, como se dessume das informações prestadas pela 
digna autoridade apontada como coatora. 
A decisão quanto ao fundo do direito é da competência da Turma a que for distribuído o 
agravo de instrumento. Tal não me impede de reconhecer que a impetração se acha 
suficientemente fundamentada, de modo a reconhecer-se presente o requisito do fumus 
boni juris, já que tem a impetrante o direito de estabelecer o programa proposto nos 
moldes estabelecidos, em conjunto com o Ministério do Trabalho. Além disso, a disciplina 
do funcionamento de estabelecimentos de crédito é matéria que se acha insculpida na 
competência do Banco Central do Brasil, conforme já anotara no despacho concessivo da 
medida liminar. Quanto ao perigo de dano irreparável, sua presença pode ser reconhecida 
em face dos prejuízos que adviriam para a instituição financeira ora impetrante, caso se 
visse obrigada a dar imediato cumprimento à ordem judicial objurgada, sustando seu 
próprio programa e realizando gastos para a implantação da modalidade imaginada pelo 
Ministério Público Federal. 
O mandamus está sendo impetrado de modo alternativo para cassação da liminar ou para 
atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Fico com a segunda 
alternativa, por entender que a apreciação do despacho deve ser reservada à Turma, 
descabendo qualquer pronunciamento sobre o seu conteúdo nesta oportunidade. 
Com essas considerações, entendendo presentes os requisitos legais, concedo a ordem a 
fim de dar efeito suspensivo ao recurso interposto tempestivamente pela impetrante. 
É o meu voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.330 - PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI 
Impetrantes: SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DO RECIFE E OUTROS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - PE 
Advogados: DRS. EDMIR DA BOA V. DOMINGUES DA SILVA E OUTROS (IMPTES.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Mandado de Segurança. 
I - Mandado de segurança não pode ser utilizado, indistintamente, como substituto 
recursal. 
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II - Não compete ao Tribunal conhecer, originariamente, mandado de segurança que visa, 
na verdade, tolher o exercício do poder de policia de autoridade federal, não incluída no 
elenco do art.108, "c", da Constituição Federal. 
Ação mandamental não conhecida. Processo extinto sem julgamento mérito. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 5330-PE, em que 
são partes as acima mencionadas. 
Acorda o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5º Região, à unanimidade, não 
conhecer da segurança, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, nos 
termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 06 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: Sindicato dos Lojistas do Comércio do 
Recife, Sindicato do Comércio Varejista de Calçados do Recife, Sindicato do Comércio 
Varejista de Material Elétrico e Aparelhos Eletro-Domésticos do Recife, Associação dos 
Lojistas do Shopping Center, Recife, Fernando Leal Comércio Ltda. e Mesbla Lojas de 
Departamentos S/A ajuizaram mandado de segurança contra ato do MM. Juiz Federal da 
1ª Vara - PE, que indeferira, de plano, inicial visando à abertura dos seus 
estabelecimentos comerciais no "domingo 22", em troca de "vantagens" que especificam 
(fls. 03), requerendo a suspensão dos efeitos da sentença nula, a reapreciação e 
concessão da medida liminar; que fosse oficiado o Chefe do Departamento de Relação do 
Trabalho do INSS, no sentido da abstenção de qualquer autuação ou notificação dos 
requerentes, relativamente à abertura das lojas e, ao final, a concessão da segurança. 
A inicial foi instruída com os documentos de fls. 07 e seguintes.  
A liminar requerida foi concedida (fls. 37). 
Às fls.38, o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios e Outros requereu 
admissão como litisconsorte ativo facultativo. O pedido foi indeferido, pois não é o 
requerente parte no processo ajuizado perante a 1ª Vara (PE). 
As informações foram prestadas pelo MM. Juiz plantonista, que ressaltou haver cumprido 
a liminar, argumentando ser, no seu entendimento, incabível a segurança, face à não 
utilização da via recursal adequada.  
A MD. Representante do MPF, em seu parecer de fls. 58/61, opinou "pelo não 
conhecimento do mandamus, por não ter sido interposto o recurso específico, no caso, 
apelação, e não prosperando tal entendimento, pela sua denegação, pois não há direito 
líquido e certo contra a Lei e a Constituição". 
Após o pronunciamento do Ministério Público, requereu o Sindicato dos Empregados do 
Comércio do Recife sua admissão como assistente passivo simples, o que foi indeferido 
pelo despacho de fls. 63, com base em precedentes do STF e do TFR. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO - PRELIMINAR 
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O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator): A MD. Representante do MPF, 
em seu parecer, ressaltou: 
"É pacífico na jurisprudência o cabimento do mandado de segurança para emprestar 
efeito suspensivo a recurso que não o tenha, desde que presentes os requisitos do fumus 
boni juris e do periculum in mora, que devem ser analisados conjuntamente - MS 3386 - 
CE. 
Isto porque o remédio heróico não é panacéia para todos os males, não é supedâneo dos 
recursos. 
0 mandado de segurança é admissível para emprestar efeito suspensivo a recurso 
específico que regularmente não o tem; não pode, entretanto, ser transformado em 
substitutivo recursal para interferir diretamente na motivação do ato judicial, suspendendo 
a sua executoriedade MS 1831-CE. 
No entanto, em caso de decisões judiciais flagrantemente ilegais, as chamadas 
"teratológicas", é admissível o writ of mandamus. 
Contudo, não se identifica de modo algum a decisão judicial com monstruosidade 
jurídica." 
Na verdade, não há nos autos qualquer elemento comprobatório de haver sido interposto 
recurso de apelação contra a sentença, cuja cópia acha-se às fls. 33 e segs. Mandado de 
segurança não é substituto de recurso. Bem salienta Teresa Arruda Alvim Pinto: 
"Os meios próprios de que dispõem as partes para vulnerar os atos do Juiz são os 
recursos. Por isso, o mandado de segurança não pode ser usado para vulnerar estes 
atos, indistintamente , ou seja, no lugar e na vez dos recursos. 
Este terceiro parâmetro não pode ser afastado sob pena de, praticamente, inutilizarem-se 
todos os sistemas recursais". ("Mandado de Segurança Contra Ato Judicial" - Editora R. 
T.,1989, pág. 8). 
Só excepcionalmente essa regra básica tem sido contornada, o que não é o caso dos 
autos. 
No caso concreto, examinando-se o pedido inserido na inicial, verifica-se que é idêntico 
ao que foi ajuizado perante a 1ª Vara (PE); para tal , basta que se confronte o relatório da 
sentença, cuja cópia acha-se às fls. 33, com o pedido de fls. 06. O pedido aqui formulado, 
embora refira-se en passant a ato do MM. Juiz da 1ª Vara (PE),na verdade, dirige-se ao 
Chefe do Departamento de Relação do Trabalho do INSS e visa tolher o exerçício do 
poder de polícia por aquela autoridade. Não compete a esta Corte conhecer, por ambos 
os fundamentos, a presente impetração. 
Pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.390 - PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - PB 
Lit. Passivos:LAÉRCIO DUA DE CASTRO PACHECO E OUTROS 
Advogados: DRS. MARIA LÚCIA CALDAS DE SOUZA E OUTROS (IMPTE.) E  

OLGA MAIA BARROS (LIT: PASSIVOS) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Previdência. Efeito suspensivo a agravo. Reajuste dos proventos 
da aposentadoria em 147,06%. 
- É entendimento desta Corte admitir a utilização do "mandamus" contra ato judicial para 
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atribuir-se efeito suspensivo a recurso que não o tem, desde que evidenciados pela 
manifesta ilegalidade da decisão recorrida, aliado à demonstração de dano irreparável 
para o recorrente. 
- O ato ora impugnado deferiu liminar requerida não só para o reajuste integral do 
benefício previdenciário, mas também para o imediato pagamento de diferenças devidas 
desde o mês de setembro de 1991. 
- Ante a evidência de violação de regras processuais com manifesto prejuízo para o 
impetrante, é de deferir-se parcialmente a ordem para suspender a execução da liminar 
até o julgamento do agravo de instrumento no que se refere às parcelas vencidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
deferir parcialmente a ordem para suspender a 
execução da liminar, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife,12 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de mandado de segurança interposto pelo 
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social com o objetivo de emprestar efeito suspensivo 
ao agravo de instrumento interposto nos autos da Ação Cautelar nº 91.9939-2, em 
tramitação na 2ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco. 
O ato recorrido consistiu no deferimento de liminar pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara de 
Pernambuco que determinou ao Superintendente do Instituto requerido a intimação de 
depositar as diferenças do reajuste de 147%, no prazo de cinco dias, bem como a pagar 
as parcelas vincendas de Laércio Dua de Castro Pacheco e outros. 
Em liminar, a impetrante requer a suspensão da executoriedade da liminar concedida e, 
no mérito, a concessão do mandamus com a manutenção da suspensão até julgamento 
final do agravo de instrumento. 
A liminar foi deferida sob o fundamento da presença do fumus boni juris e do periculum in 
mora. 
A autoridade apontada como coatora prestou informações às fls. 65/94 dos autos. 
Os litisconsortes passivos necessários, devidamente citados, compareceram nos autos 
pedindo a negativa da concessão da segurança. 
A Procuradoria Regional Federal, oficiando no feito, opinou pela concessão da segurança 
para atribuir-se efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS 
impetra mandado de segurança contra ato do MM. 
Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba que, na Ação Cautelar nº 
91.9939-2, promovida por Laércio Dua de Castro Pacheco e outros, objetivando o 
pagamento da diferença de 147,06%, deferiu liminar nos termos do pedido, com 
fundamento no art. 804 do CPC. 
Inconformado, o impetrante agravou de instrumento, requerendo a atribuição do efeito 
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suspensivo ao recurso extraído de ação cautelar concessiva de liminar de natureza 
satisfativa. 
É entendimento dessa Corte admitir a utilização do mandamus contra ato judicial para 
atribuir-se efeito suspensivo a recurso que não o tem, desde que evidenciados pela 
manifesta ilegalidade da decisão recorrida, aliada à demonstração de dano irreparável 
para o recorrente.  
Somente em casos excepcionais 'é possível sustar os efeitos de decisão através de 
mandado de segurança até o julgamento do recurso interposto. 
O cerne da questão que se discute na cautelar, em primeiro grau, relativa ao reajuste dos 
proventos em 147,06%, já foi decidida pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça e o 
recurso extraordinário não foi conhecido pelo STF. 
O ato impugnado deferiu a liminar pleiteada na inicial que requereu, não só o reajuste 
integral do benefício previdenciário, mas também o imediato pagamento de diferenças 
devidas desde o mês de setembro do ano passado. 
É certo que o eg. Supremo Tribunal Federal não conheceu o recurso extraordinário 
interposto pela Previdência Social contra decisão proferida elo eg. Superior Tribunal de 
Justiça, que reconheceu o direito dos beneficiários. Desse modo, entendo que a 
impetração se ressente do requisito da aparência de bom direito, ainda que se trate de 
mero ajuizamento de ação cautelar. 
Cumpre anotar, porém, que o total indeferimento da ação de segurança implicará na 
imediata execução de valores atrasados independentemente da regular apuração desses 
valores, inclusive para aferir-se e é o caso de expedição de precatório. 
Para esse efeito, entendo ser o caso de deferir-se a ordem, ante a vidência de que há 
violação das regras processuais em manifesto prejuízo ara o impetrante. 
Com essas considerações, defiro parcialmente a ordem para suspender a execução   da 
liminar até o julgamento do agravo de instrumento interposto no que se refere às parcelas 
vencidas. 
É como voto. 
 

RECURSO DE HABEAS CORPUS Nº 0164 - CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Parte Autora DR. SCHUBERT DE FARIAS MACHADO 
Parte Ré: JUSTIÇA PÚBLICA 
Pacientes: ÊNIO NEY DE MENESES SILVEIRA E FRANCISCO COELHO SAMPAIO 
 
EMENTA 

Penal. Habeas Corpus. Arquivamento de inquérito policial. Crime de desobediência. 
Recurso de oficio. 
1. O Estado-Juiz decide ou determina em seu próprio mundo - o mundo do processo -, 
que há de circunscrever-se mais precisamente ao mundo dos autos, sem reflexos, pois, 
suas decisões ou determinações em relação a quem não seja parte. 
2. Cuidando a espécie de decisão judicial, não há como identificar-se perfeição do tipo 
penal do "caput" do art. 330, do CPB, da parte de quem não atende determinação 
prolatada em autos cuja relação processual não integra. 
3. Fundando-se o pedido de ordem de Habeas Corpus na ausência de justa causa, desde 
que necessário, há de se entrar no exame do mérito quanto à autoria e à materialidade e, 
dentro de tal exame, não se encontrando provada a materialidade, irreparável a sentença 
que concluiu por conceder a ordem para arquivar o inquérito policial. 
4. Recurso de oficio improvido. 
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ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento ao recurso de ofício, 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,11 de fevereiro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Schubert de Farias Machado, na qualidade de 
advogado, propôs ordem de habeas corpus em favor de Ênio Ney de Meneses Silveira e 
Francisco Coelho Sampaio para trancamento de inquérito policial, onde se diz que os 
pacientes infringiram o artigo 330 do Código Penal, por deixarem de obedecer à ordem 
judicial do eminente Juiz Federal Dr. José Maria de Oliveira Lucena, que, em ação civil 
pública, aforada pelo Ministério Público Federal, concedeu liminar no sentido de que os 
estabelecimentos de ensino se abstivessem de qualquer medida disciplinar contra os 
alunos que em ação de consignação, que tramita no juízo estadual, depositassem suas 
mensalidades. 
Argumenta que a ação dos pacientes, por sinal, não especificada na inicial, não 
configuraria o tipo penal do art. 330 do CPB, mas conforme consta às fls. 84, importaria 
em: 
"Apesar da clareza do mandamento legal, alguns donos de escolas tudo estão fazendo a 
frustrar o direito judicialmente assegurado: a princípio, discriminavam pais e alunos 
consignantes, não Ihes entregando, como fizeram aos demais pais e alunos não-
consignantes, 'envelopes' autorizando e contendo instruções às matrículas ao próximo 
ano letivo; ,prosseguindo no gesto mesquinho em abusar da condição de dono de escola, 
limitaram vagas aos pais e alunos consignantes, ao tempo em que faziam divulgar, na 
imprensa, 
inscrições para novas matrículas; em outra feita, proibiram, abruptamente, as matrículas 
àqueles  pais e alunos e, ultimamente, sequer receberam pais e alunos consignantes, 
quando se declaravam consignantes." 
0 MM. Juiz, ao proferir a sentença a qual submete a reapreciação , considerando que não 
restara caracterizado crime, sequer, em tese, concedeu a ordem requerida para trancar o 
Inquérito Policial nº 466/90 - SR/CE. 
O Procurador Regional Federal, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso de 
ofício para que a sentença seja reformada e tenha prosseguimento o inquérito policial. 
Para tanto e entendendo polêmica a questão acerca de trancamento de inquérito policial 
por ordem judicial, através de habeas corpus, considerou a necessidade do 
prosseguimento do :feito, vez que o inquérito policial como procedimento investigatório, 
com base em probabilidade, dá suporte ao processo penal que parte da probabilidade 
(denúncia), dúvida (instrução) e certeza (sentença). E que a consecução do procedimento 
criminal é de interesse da sociedade, devendo estar, cima de suposto constrangimento 
particular que não se sabe, legal ou ilegal, pois dependente de prova em juízo. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): A hipótese é de recurso de ofício de 
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sentença que concedeu pedido de ordem de habeas corpus para trancamento de 
inquérito policial, onde restaram os pacientes indiciados nas penas do art.330 do CPB. 
Da sentença submetida ao duplo grau, destaco:  
"Segundo o impetrante: (a) os pacientes, na verdade e dentro das possibilidades 
materiais, atenderam à ordem judicial apontada como desobedecida; (b) referida ordem 
foi proferida por `juiz incompetente' - é ordem formal e materialmente ilegal, assim já ó 
reconheceu a v. instância revisora; (c) o delito previsto no art. 330 do Código Penal tem 
como condição primeira que a ordem seja formal e materialmente legal; (d) não existe 
crime quando ocorre resistência à ordem judicial proferida em desobediência à lei ou por 
juiz incompetente (fls.12). Se essas afirmativas forem mesmo procedentes, o 
constrangimento é ilegal e o habeas corpus é a via hábil para reparar a violação da ordem 
jurídica; do contrário, a ordem é de ser denegada. É elementar do tipo sob exame que a 
`ordem' seja legal, i. é., `...fundada em lei e emanada de autoridade competente, agindo 
nos limites de suas atribuições. Com observância das formalidades legais' (cf. FRAGOSO, 
Heleno Cláudio - Lições..., 
3ª. ed. pág. 466, Forense, Rio,1981 ). Sustenta-se que, no caso, a ordem tida por 
desobedecida seria `ilegal'. A ordem, cujo descumprimento se questiona, expediu-a o 
eminente Juiz Federal da Terceira Vara desta Seção Judiciária, Doutor José Maria de 
Oliveira Lucena, que, em ação civil pública, aforada pelo Ministério Público Federal, 
deferiu a medida liminar requerida pelo MPF. Ocorre que dita ordem foi objeto de agravo 
de instrumento, já apreciado na v. instância revisora. Do voto-mérito, conduzido  pelo 
eminente Juiz RIDALVO COSTA, destaco: `A ação civil pública em que foi proferida a 
decisão recorrida fundamenta-se em `flagrante omissão da Delegacia Regional do 
Ministério da Educação' para que os `alunos dos estabelecimentos de ensino privado no 
Estado do Ceará tenham uma educação de qualidade - fls.19. A liminar foi requerida nos 
seguintes termos - fls. 20: '(a) a concessão de medida liminar, com a urgente notificação, 
através da imprensa local, aos estabelecimentos de ensino privado de primeiro, segundo 
e terceiro graus no Estado, para que se abstenham, sob pena de desobediência, de 
cometer quaisquer das retaliações minudentemente relatadas nesta petição, desde que o 
pai do aluno comprove, com recibo da Associação de Pais, protocolo ou guia de 
recolhimento judiciais, que está consignando o valor da mensalidade que considera 
devido. O pedido principal foi consignado nos itens b e c da petição, fls. 21 e 22, e não é 
formulado em face de estabelecimentos de ensino, mas da União (Delegado do MEC), 
Presidente do CEE e da Gerente da CEF. A concessão da liminar, de forma ampla, para 
que os estabelecimentos de ensino se abstenham de qualquer medida disciplinar contra 
os alunos (sem nominá-los) que consignaram em juízo suas mensalidades não se ateve 
aos limites subjetivos da lide e invade, data venia, o campo das ações de consignação. 
Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada ' (fls. 46l47). A 
colenda Primeira Turma , é bom pôr. em destaque, deu, à unanimidade, provimento ao 
recurso. Quais os limites objetivos desse julgado? Os delimitados pelo pedido formulado 
no próprio recurso, no caso, que seja reconsiderada a decisão (agravada) e, de 
conseqüência, denegada a medida liminar deferida pelo Juízo a quo. Ora, provido o 
agravo, a medida liminar foi, ipso facto, cassada pelo órgão fracionário ad quem. E a 
medida liminar foi cassada, exatamente, por invadir o campo das ações de consignação. 
Ora, a competência para apreciação destas últimas (ou seja, a competência para 
consignatórias) é da Meritíssima Justiça Estadual, convém relembrar. Sendo da 
competência da Meritíssima Justiça Estadual o apreciar e o decidir acerca das ações de 
consignação, qualquer decisão proferida por Juízo monocrático da Justiça Federal 
comum, que importe em interferência, mesmo indireta, nos limites objetivos das 
consignatórias, é írrita, nula pleno jure, eis que prolatada por autoridade absolutamente 
incompetente, em agressão aberta e insanável ao princípio constitucional do juiz natural. 
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Sendo, como efetivamente foi, assim, nem é próprio cogitar-se apenas de ilegalidade 
senão que de inconstitucionalidade da ordem que o colendo Juízo ad quem houve por 
bem de cassar. Ora, o crime de desobediência, '...reclama que a ordem seja legal, 
acrescente-se: legalidade substancial, legalidade formal e autoridade competente. Além 
disso, inexistirá o delito havendo impossibilidade de cumprimento da determinação' (RHC 
nº 1.468- GO - 910016640-5 - Rel. o em. Minº Vicente Cernicchiaro, S.T.J. - 6ª T. mai., em 
16.10.91, in 4.11.91, pág. 15697). Se a ordem a respeito da qual questiona-se a 
respectiva obediência não é legal (elementar do tipo de que cogita o art. 330, do C.P.B.). 
não há crime - ausência de tipicidade do fato -, nem mesmo em tese. E se não há crime, 
nem mesmo em tese, constitui constrangimento ilegal o seguimento das investigações, tal 
como vem ocorrendo no caso sob exame. O habeas corpus é, extreme de dúvidas, a via 
adequada para sanar, no caso sob exame, o ilegal constrangimento a que estão sendo 
submetidos os pacientes. Cumpre-me determinar, estribado nas razões acima elencadas, 
que a autoridade impetrada abstenha-se da prática de qualquer ato que se traduza em 
coação daqueles em favor dos quais é a ordem impetrada e ora concedida, importando 
esta decisão no imediato trancamento do multicitado inquérito policial, instaurado sem 
justa causa. Sem custas. Oficie-se. Urgência. A remessa não é obrigatória.   lntimações 
de estilo (inclusive, e na adequada forma, do Ministério Público Federal)." Esta matéria já 
é conhecida desta egrégia Turma quando do julgamento do RHC 133/91- CE: 
"Entendo oportuna a leitura de todos os seus termos das informações prestadas da 
autoridade policial: `Atendendo solicitação de V. Exª., oriunda do expediente de referência 
passo a prestar as informações pertinentes: DA INSTAURAÇÃO: De fato, aos 04 de 
fevereiro do corrente ano, este Delegado, acatando sugestão do órgão judiciário interno, 
exarada em representação oferecida pelo Diretório Central dos Estudantes da 
Universidade de Fortaleza-UNIFOR, instaurou o inquérito Policial nº 031/91, que se 
encontra aforado à 7ª Vara dessa Justiça, sob o nº 91.0001116-9; DOS MOTIVOS: A 
representação da entidade trazia notícias da emissão por parte da UNIFOR de 
comprovantes de matrícula para o período 91.1, sem aparecimento dos créditos aos quais 
os alunos consignantes se habilitaram por ocasião da matrícula e ainda com o aviso 
impresso: `FAVOR COMPARECER AO D.A.A. PARA ACERTO FINANCEIRO.' 
Simultaneamente, o Setor de Informática da UNIFOR fez  imprimir outro comprovante de 
matrícula no qual surgiram os créditos pretendidos ao mesmo período. Assim, ao 
comparecer ao Departamento de Assuntos Administrativos, Tesouraria, o aluno deparava-
se com uma atitude de coação, onde o mesmo era induzido a pagar o que a Universidade 
estava pretendendo, ou seja, fora do estabelecimento na ação de consignação em 
pagamento a que estava atrelado.  
Caso efetuasse o pagamento desejado pela UNIFOR, de imediato Ihe seria entregue o 
comprovante de matrícula com todos os créditos pretendidos. DAS DILIGÊNCIAS 
EMPREENDIDAS: Equipe policial dirigiu-se ao Campus da UNIFOR e constatou a revolta 
dos alunos consignantes à vista de tais retaliações. Do relatório apresentado, pinçamos 
nomes de alunos que foram alvo de ditas retaliações, cujas declarações e documentos 
apresentados atestaram a procedência do fato em apuração. Ouvimos ainda funcionários 
da UNIFOR, dentre eles o Diretor do Setor de Informática, TÁCITO SEREJO CRUZ 
BONFIM, que informou como foram providenciadas as impressões dos comprovantes de 
matrícula e atribui a `idéia' ao Vice-Reitor de Administração, WILHEMUS JACOBUS 
ABSIL. Chamado para oitiva, o vice-reitor informou em declarações preliminares o porquê 
da sua atitude, inclusive ressaltando as dificuldades financeiras existentes na UNIFOR. 
Diante das afirmações do vice-reitor, passamos a interrogá-lo formalmente, tendo o 
mesmo ratificado as declarações do Diretor de Informática da UNIFOR e afirmando ainda 
que a 'solução' para o aperto financeiro da UNIFOR foi encontrada em reunião da 
Administração, que contou com a participação do Reitor. Foram realizados exames 
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periciais nos impressos dos comprovantes de matrícula. Assim, entendendo a existência 
de retaliações às determinações judiciais emanadas dos despachos dos Meritíssimos 
Juízes Federais Dr. JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA LUCENA (Proc. 41203, classe 5.000, 
ação diversa) e Dr. PAULO DE TARSO VIEIRÁ RAMOS (Processo na 91.0000313-1, 
classe 12000, ação cautelar), este Delegado indiciou nas penas do artigo 330 do CPB o 
Vice-Reitor da UNIFOR e; no mesmo artigo, c/c art. 29 do CPB, o Magnífico Reitor, com 
as formalidades do item IX, artigo 6º; do CPB, e dos itens da Instrução Normativa 01.90, 
do Diretor Geral do DPF, publicada no D.O.U. de 20.07.90, itens 2.4, 2.7, 2.7.1 e 
Instrução Normativa na 009/89-DG, de 07.11.88.' Atende-se que pelo despacho transcrito 
na inicial determina a autoridade judiciária que os diretores do Colégio Christus e das 
demais instituições de ensino do Estado, sob cominação de multa e pena de prisão em 
flagrante por desobediência, permitam que os alunos que estão consignando os valores 
das mensalidades escolares, inclusive as pertinentes à matrícula de 1991, o direito de 
assistirem regularmente às aulas e se submeterem aos testes periódicos sem qualquer 
discriminação. Observo que tal despacho fora exarado na ação cautelar incidental 
promovida contra a União Federal, o Estado do Ceará e as Prefeituras Municipais e 
ajuizada pelo Ministério Público Federal, onde se pede, liminarmente, a intimação dos 
donos de escola no Estado do Ceará, na Capital e no Interior, para que se abstenham de 
promover desligamento ou afastamento, consoante ameaças, de aluno ou alunos que se 
tenham matriculado `sob ordem judicial' , esclarecendo-se que tais alunos são 
exatamente aqueles cujos pais consignaram os valores das mensalidades vencidas. 
Pede-se, ao final, as citações da União Federal, do Estado do Ceará e das Prefeituras 
Municipais. Verifica-se, assim, que:1. Que, independente de se nominarem como parte 
requerida os Municípios do Estado do Ceará, não se nomeia um único município daquele 
Estado, restando assim manca aquela petição em relação a uma das partes; 2. Que não 
se nomeia, como parte processual, nenhuma entidade particular de' ensino, no caso, nem 
o próprio Colégio Christus, nem a Universidade de Fortaleza - UNIFOR, da qual são 
Reitor e Vice-Reitor os presentes. No despacho presente às fls: 60/61,�o MM. Juiz 
Federal da 7ª do Ceará - ABDIAS PATRÍCIO DE OLIVEIRA, apesar de não figurar 
naquela ação qualquer estabelecimento particular de ensino, determinou `que os donos 
de estabelecimentos de ensino particular se abstivessem de cancelar a matrícula de aluno 
consignante, bem como de promover qualquer forma de discriminação contra esses 
alunos ou contra aqueles que vierem a ser matriculados em conseqüência desta decisão.' 
É de se estranhar possa uma ação ajuizada contra a União Federal, o Estado do Ceará e 
as Prefeituras Municipais no Estado tenha reflexo contra quem, nos autos, não seja parte, 
no caso os donos de estabelecimentos de ensino particular (não se dizendo quais donos, 
nem quais os estabelecimentos ). Mais de estranhar, ainda, é o fato de se atribuir à 
Polícia Federal o poder de, em um passe de mágica, transformar parte em uma lide 
judicial, quem, como tal, não tenha sido chamado nos autos. É o caso destes autos. A 
Polícia Federal, através de uma diligência desenvolvida por um delegado federal, elegeu 
a UNIFOR como réu nos autos da supracitada ação cautelar, ajuizada contra a União 
Federal, Estado do Ceará e as Prefeituras Municipais. Sabe-se que o Estado-Juiz decide 
e determina em seu próprio mundo, que é o mundo do processo, circunscrito, mais 
precisamente ao mundo dos autos, pois quod non 
est in autis, in hoc mundo non est. Não há como se identificar, a não ser que se esteja no 
campo puramente da administração, ordem judicial fora de uma relação processual e, 
como tal, a vincular tão-só quem seja parte naqueles autos. Do contrário, estar-se-ia 
atribuindo uma generalidade que é estranha às decisões e determinações judiciárias que, 
sendo fonte de direito tão-só em relação às partes processualmente envolvidas, passaria 
a, esdruxulamente, ter efeito de lei. Como tal não ocorre, se identificada, pois, uma 
decisão judicial com reflexo a um mundo estranho do mundo do processo, com 
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residência, assim além dos autos, tal decisão inexiste, tal determinação não é ordem 
judicial e deixa de estar ao abrigo da toga para, abusivamente, passar a coabitar no 
mundo do arbitrário.  
Em tal determinação não há o que falar em desobediência à ordem legal. Não há como, 
pois, identificar-se na conduta dos pacientes que não desrespeitarem determinação 
judicial alguma, pois, na ação onde tal determinação poderia ser encontrada de modo 
ininteligível, a UNIFOR não era parte, não há como se identificar em tal conduta a 
perfeição do tipo penal de que cuida o caput do art. 330 do CPB, que trata, 
especificamente, de desobediência à ordem legal de 
funcionários públicos, no caso Juiz que só pode decidir nos autos e relação a quem, nos 
mesmo, seja parte. Sendo habeas corpus fundado em justa causa, dentro da 
jurisprudência dominante, inclusive deste Tribunal, é de se reconhecer caber um exame 
dos elementos probatórios, adentrando-se necessariamente, mesmo que não seja em 
profundidade, no próprio mérito da questio juris, em termos de exame da materialidade e 
da autoria." 
Chamo especial atenção para o fato de que este tribunal, por sua egrégia 1 ª Turma, em 
julgando o agravo de instrumento, reformou a decisão de 1 ª instância proferida na ação 
civil pública, tudo conforme descreve o MM. Juiz na sentença acima transcrita.  
Por todo o exposto, não tendo como crime a conduta dos pacientes, nego provimento ao 
recurso de ofício.  
É o meu voto. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 0679 - PE 

Relator:  O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Recorrentes: ARLINDO FRANCISCO DAS CHAGAS E OUTROS 
Recorrida  ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO 
Advogados: DRS. PAULO AZEVEDO E OUTROS (RECTES.) E  

ARMANDO JOSÉ DA COSTA CARVALHO E OUTROS (RECDA.) 
 

EMENTA 
Trabalhista. Agentes administrativos. Restruturação da categoria funcional. Súmula 135-
TFR. 
1 - Nos termos da Súmula 135 do extinto TFR. as alterações promovidas no grupo 
Serviços Auxiliares, com reflexos na estrutura da Categoria Funcional, não ensejam 
reparações funcionais ou pecuniárias. 
2 - Não trazendo prejuizo para os servidores, não há que se falar em violação ao art. 468 
da CLT. 
3 - Recurso improvido. 
4 - Sentença que se mantém. 
 
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 recurso, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
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JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Arlindo Francisco das Chagas e outros propuseram 
Reclamação Trabalhista contra a Escola Técnica Federal de Pernambuco, alegando que: 
1 - através dos Decretos nº 77.566/76 e 79274/77 passaram a integrar o grupo de 
Serviços Auxiliares, nas categorias funcionais de Agente  
Administrativo e Datilógrafo, posicionados nas classes "E", "D" e "C", correspondentes 
aos níveis "6", "5" e "4".  
2 - em virtude da reestruturação do grupo Serviços Auxiliares, levada a efeito pelo 
Decreto nº 77.104/76, os reclamantes passaram a ser contemplados com as classes e 
níveis ali preceituados, o que Ihes trouxe nítido prejuízo funcional e financeiro. 
Pretendiam, através da reclamatória, a declaração de nulidade do ato administrativo que 
Ihes atribuíra salário a menor (Decreto nº 77.104/76). 
O Juiz monocrático extinguiu o processo sem julgamento do mérito (fls.150/154), 
considerando prescrito o direito de ação, nos termos do art.11 da CLT, tendo em vista que 
o decreto contra o qual se insurgiram os autores fora editados em 03.02.76 e a 
reclamatória proposta em 30.06.81; o que perfazia uma lapso temporal superior a 5 anos. 
Notificação da sentença em 20.10.82 (fls. 154); recurso ordinário interposto em 21.10.82 
(fls.156/162), aduzindo que a sentença violara o art. 166 do Código Civil, distanciando-se 
da jurisprudência dos Tribunais (Prejulgado 38 do TST e verbetes 349-STF), que admite a 
prescrição parcial quando se trata de lesão de direitos envolvendo prestações periódicas 
(a prescrição deveria ser contada a partir do vencimento de cada uma delas). 
Contra-razões às fls.168/174, pela manutenção da sentença, com fundamento nos arts. 
269 e 329 do CPC. 
O representante do MPF opinou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença de 1 
a grau pelos seus próprios fundamentos. 
No julgamento do recurso, o Exmo. Sr. Ministro Relator, Dr. Jesus Costa Lima, não 
conheceu do apelo, entendendo estar a demanda sujeita à alçada da Lei nº 6.825/80. 
Determinou, assim, a baixa dos autos ao Juízo a quo, para que o recurso fosse 
examinado como embargos infringentes (fls. 227/233). 
Sentença mantida pelo Juiz monocrático (fls. 242). 
Inconformados, os réus propuseram ação rescisória para o TFR, alegando violação de 
literal dispositivo de lei (art.166 do Código Civil e art. 219, § 5º, do CPC), com o objetivo 
de desconstituir a sentença para que fosse julgado o mérito de demanda. 
O pedido foi julgado procedente, entendendo o Exmo. Sr. Ministro Carlos Thibau, Relator, 
que haviam realmente sido feridos os dispositivos legais mencionados, na medida em que 
o MM. juiz a quo conhecera da prescrição relativamente a direitos patrimoniais, sem que a 
prejudicial tivesse sido invocada pela ré. 
Declarou rescindida a sentença atacada e determinou o exame do mérito objeto da 
reclamatória. 
. Devolvidos os autos à 3ª Vara Federal de Pernambuco, o MM. Juiz julgou improcedente 
a reclamação, por entender que a jurisprudência do extinto TFR se cristalizara na Súmula 
nº 135, reconhecendo a legalidade das alterações promovidas no grupo Serviços 
Auxiliares, da Categoria Funcional de Agentes Administrativos, o que significava dizer que 
não se configurara alteração unilateral de contrato de trabalho prejudicial ao empregado 
(fls. 254/258). 
Insurgindo-se contra tal decisum, os réus interpuseram, em 31.10.89, recurso ordinário 
para o TRT, alegando que fora ferido o art. 468 da CLT; vez que a reestruturação do 
Grupo Serviços Auxiliares trouxera graves prejuízos aos empregados. 
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Remetidos os autos a esta Egrégia Corte, vieram-se por distribuição. 
O MPF, em parecer da Dra. Gilda Pereira de Carvalho, pronunciou-se pela legalidade das 
alterações promovidas no Grupo Serviços Auxiliares, em relação aos celetistas, 
ressaltando que não implicaria em rebaixamento funcional; fazendo menção à Súmula nó 
135, do TFR. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A sentença recorrida julgou improcedente a 
reclamação trabalhista; sob os seguintes fundamentos: 
a) a jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos se cristalizou na Súmula nº 
135 que reconheceu a legalidade das alterações promovidas no grupo Serviços Auxiliares 
em relação aos servidores estatuários; b) o teor da referida Súmula foi estendido aos 
servidores celetistas com o argumento de que, no caso, não se caracterizara alteração de 
contrato de trabalho prejudicial ao empregado (fls. 254/258). 
O apeÌo pede a procedência da reclamatória, ao argumento de que a reestruturação do 
Grupo Serviços Auxiliares representou uma violação ao contrato de trabalho, com 
alteração unilateral e prejudicial aos empregados, em franco desrespeito ao art. 468 da 
CLT que assim dispõe: 
"nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por 
mútuo consentimento e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, 
prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia." 
Entendem os apelantes "ser nulo de pleno direito o ato administrativo que atribuiu salários 
a menor aos recorrentes (no caso, o Decreto nº 77.104/76), devendo ser reimplantadas as 
referências devidas, na exata forma da exordial." ' 
Passo a decidir. 
A Súmula nº 135, do extinto TFR, assim se expressa: 
"As alterações promovidas no Grupo Serviços Auxiliares, com reflexos na estrutura da 
Categoria de Agente Administrativo, não ensejam reparações funcionais ou pecuniárias 
aos servidores estatutários." 
Da análise dos documentos constantes dos autos, encontramos às fls.185/195, parecer 
emitido pelo Procurador da República, Dr. Mário Machado, em incidente de uniformização 
de jurisprudência acolhido pelo TFR com o objetivo de se fixar a extensão da Súmula 135 
aos servidores celetistas. 
O Ministro William Patterson, em voto proferido no RO nº 6060-RS, de que foi Relator, 
assim se pronunciou: 
"não importa, por outro lado, a circunstância de se cuidar de pessoal regido pela CLT. Em 
várias oportunidades esclareci que o alcance do Plano de Classificação de Cargos a essa 
categoria sujeita os servidores às diretrizes e alterações do sistema, sem causa para se 
invocar observância ao instrumento contratual." 
Devidamente comprovado que não houve prejuízo salarial para os reclamantes, ora 
recorrentes, não há que se falar em alteração unilateral do 
contrato de trabalho. 
No entendimento de Mozart Victor Russomano, in comentários à CLT (Ed. Forense,1982, 
pág. 490), sempre que ocorrer alteração do contrato e essa alteração não contar com a 
concordância do empregado ou não for previamente autorizada em lei, ele tem dois 
caminhos: 
- ou proclama a despedida indireta, na forma do art. 483; - ou vai a juízo pleitear o 
restabelecimento do vínculo contratual em seus termos primitivos. 
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As duas soluções por ele apontadas, portanto, são: rescisão do contrato ou retorno à 
situação jurídica anterior. 
O TRF da 4ª Região, analisando recurso ordinário do mesmo teor, assim decidiu: 
"TRABALHISTA. AGENTES ADMINISTRATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DA CATEGORIA 
FUNCIONAL. SÚMULA 135lTFR. 
1- Diz a Súmula 135 do Egrégio TFR que são incabíveis reparações funcionais ou 
pecuniárias, com relação aos servidores estatutários ou celetistas, decorrentes de 
alterações havidas na categoria de Agente Administrativo. 
2 - Recurso ordinário provido, para julgar-se improcedente a reclamatória trabalhista. 
Provida, também, a remessa oficial. "(RO 89.04.17262-4/SC, publicado no DJU de 
28.08.91, pág. 20265) "TRABALHISTA. PRETENSÃO A REENQUADRAMENTO DE 
AGENTES ADMINISTRATIVOS. SÚMULA 135 DO EXTINTO TFR. 
1- Incabível o reenquadramento em vista do Decreto-Lei nº 1.445/76, na hipótese. 
2 - Orientação sumulada pelo extinto TFR. 
3 - Recurso ordinário improvido." 
(RO nº 90.04.19208-5-PR, publicado no DJU de 02.10.91, pág. 24195) Isto posto, nego 
provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida em seu inteiro teor. 
É como voto. 
 

REMESSA "EX OFFICIO" Nº 13.221- PB 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Parte Autora :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS NDIOS- PB 
Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Advogados: DRS. FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO E OUTRO (PARTE A) E  

SEBASTIÃO NESTOR ABRANTES SARMENTO E OUTROS (PARTE R) 
Remetente : JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAJAZEIRAS - PB 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Contribuição previndenciária. Município. Prescrição. 
Débito de período anterior à EC nº 8, de 14.04.77. 
Natureza tributária. Crédito constituído dentro do qüinqüênio. Inocorrência de decadência. 
Lançamento ocorrido em 28.04.77. Execução ajuizada em 1984. Consumação da 
prescrição. 
"A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à 
prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto nº 20.910. de 1932" - Súmula 107 do TFR. 
Honorários. Redução. Questão simples. Trabalho limitado à elaboração da inicial da ação 
de embargos. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5º Região, por unanimidade, 
dar parcial provimento à remessa, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife,17 de junho de 1992(data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios - PB 
ajuizou, perante o Juízo de Direito da Comarca de Cajazeiras-PB, ação de embargos à 
execução fiscal promovida pelo IAPAS, alegando prescrição e decadência do débito. 
Impugnando o feito, o IAPAS argumenta que, por tratar-se de crédito previdenciário, 
incidiria, na espécie, tão-somente a prescrição trintenária, prevista na LOPS, e não a 
prescrição qüinqüenal, invocada pela embargante. 
O MM. Juiz a quo julgou procedentes os embargos, acolhendo o pedido exordial, 
pronunciando a decadência do direito creditício e a prescrição da ação executiva. 
As partes não interpuseram recurso voluntário. 
Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório. 
Os autos foram equivocadamente remetidos ao eg. TJ da Paraíba. 
O Ministério Público daquele Estado, em parecer de fls. 43, opinou, em preliminar, pelo 
não conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da sentença. 
A eg. 2ª Câmara Cível do TJPB acolheu, por unanimidade, a preliminar de incompetência 
do Juízo, nos termos dos art.108, II, e 109, §§ 3º e 4º, da CF, remetendo-se os autos a 
esta eg. Corte. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVÓ COSTA (Relator): Em exame, por força do duplo grau de 
jurisdição obrigatório, sentença do MM. Juiz de Direito da Comarca de Cajazeiras-PB, que 
julgou procedentes os embargos à execução fiscal promovida pelo INSS contra o 
Município de Cachoeira dos Índios. 
Trata-se de recurso da competência deste Tribunal, nos termos do §4º do art.109 da CF, 
como reconheceu o eg. Tribunal do Estado da Paraíba - fls. 49/50. 
Do parecer ofertado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, consta preliminar de não 
conhecimento da remessa, em vista de ter havido extinção do processo sem exame do 
mérito. A tese é verdadeira. Entretanto, no caso, houve decisão de mérito, com o 
pronunciamento da decadência e da prescrição, em face do que preceitua o art. 269-IV do 
CPC. 
Demais disto, trata-se de sentença proferida contra município.  
Conheço da remessa, por  incidir o item III do art. 475 do CPC. 
A matéria dos embargos restringiu-se à decadência e à prescrição da dívida. 
Firmou-se a jurisprudência do col. STF quanto à natureza tributária das contribuições 
previndenciárias, na vigência da Constituição de 1969 até a EC nº 8, de 14.04.77, 
aplicando-se-Ihes os prazos de prescrição e de decadência, disciplinados nos artigos 173 
e 174 do CTN. 
Neste sentido, também a Súmula 108 do TFR. 
O débito cobrado refere-se ao período de setembro/72 a dezembro/76 -fls.17/19. 
A constituição pelo lançamento ocorreu em 28.04.77, dentro, portanto, do qüinqüênio - 
fls.15. 
Afastada, pois, deve ser a alegação de decadência. 
Constituído o crédito tributário em 28.04.77, ali teve início o prazo prescricional para a 
autarquia previdenciária executá-lo. 
A execução somente foi ajuizada em 1984. Não há cópia da inicial, nas é a ilação que se 
tira da época do ajuizamento destes embargos, 03.09.84, tidos também como 
tempestivamente opostos - fls. 02. 
A prescrição consumara-se em 28.04.82. 
Ampara, ainda, o Município executado a prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto 
nº 20.910, de 1932, como observou a Súmula 107 do ex-TFR: 
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"Súmula 07: A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está 
sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto nº 20.910, de 1932." 
Dou, apenas, parcial provimento à remessa para reduzir os honorários ao percentual de 
10% (dez por cento), em face da simplicidade da causa; do resumido trabalho do 
advogado do embargante - art. 20, § 4º, do CPC. 

 


