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AÇÃO RESCISÓRIA Nº 39 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Autora: MARIA DE LOURDES SANTOS 
Ré: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. MOZYR JATAHY DE SAMPAIO, ÍCARO BRAILE FRANÇA E OUTRO 

(RÉ) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Rescisória. 
1- A força da coisa julgada formal e material exige prova inequívoca para a sua 
desconstituição por meio de ação rescisória. 
2 - A violação literal de dispositivo legal só enseja procedência da rescisória quando se 
apresenta de modo evidente. 
3 - O erro capaz de provocar êxito  rescisório há de ser caracterizado pelo fato da 
sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato 
efetivamente ocorrido. 
4 - Execução hipotecária com base na Lei 5.741, de 01.12.71. Cumprimento de todas as 
formalidades legais. 
5 - Improcedência do pedido. 
 
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 
improcedente o pedido rescisório, nos termos do relatório, voto do relator e notas 
taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 13 de junho de 1990 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Maria de Lourdes Santos, em 18.04.79, propôs a 
presente ação rescisória contra a Caixa Econômica Federal, visando a rescindir sentença 
proferida em ação executiva hipotecária e, conseqüentemente, os atos processuais que 
culminaram com a adjudicação do bem penhorado em favor da ré. 
O pedido rescisório está fundado no art. 485, incisos V e IX, do Código de Processo Civil, 
e se sustenta nos seguintes fatos: 
a) a autora, mutuária do Sistema Financeiro de Habitação, moveu, em 25.08.72, ação 
ordinária de rescisão do contrato hipotecário que havia firmado com a Caixa Econômica 
Federal; 
b) em 06.11.72, a própria Caixa Econômica Federal ingressou contra a autora com uma 
ação executiva hipotecária pretendendo receber o mesmo débito discutido na Açäo 
Ordinária  de Rescisão Contratual, o que deu origem à penhora do imóvel objeto do 
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financiamento, constriçäo judicial que resultou em adjudicação do bem em favor da 
própria exeqüente; 
c) a ação ordinária referida na letra a foi solucionada por composição amigável; 
d) no processo executório foi prolatada sentença deferindo adjudicaçäo à exeqüente; 
A autora entende que está nulo o processo executório e a adjudicaçäo dele originada por 
não ter sido a executada, ora autora, intimada da penhora, pelo que não Ihe foi possível 
apresentar embargos, na forma do art. 669, do CPC.  
A Caixa Econômica Federal, em sua contestação, alegou que não houve nenhuma 
violação à lei, haja vista que o processo executório se desenvolveu com absoluto respeito 
à Lei nº 5.741, de 01.12.71. 
Informa, ainda, a parte demandada que: 
a) a executada, ora autora, foi citada por edital em face de não habitar o imóvel adquirido; 
b) os efeitos da revelia Ihe foram aplicados e o douto magistrado de primeiro grau, em 
face da ausência, nomeou-Ihe curador especial; 
c) inexiste, assim, nulidade a ser decretada na execução hipotecária; 
A autora, pronunciando-se sobre a contestação, defende a intempestividade da mesma e, 
quanto ao mérito, insiste na procedência da ação. 
Razões finais apresentadas e parecer do Ministério Público Federal pela improcedência 
do pedido. 
É o relatório. Ao revisor. 
 
VOTO - PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A intempestividade da contestação 
defendida pela autora não me parece tenha ocorrido. 
A ré foi citada por precatória. Nos trâmites dessa via processual, fez juntar, em tempo 
hábil, a sua resposta. O Exmo. Sr. Juiz deprecante a recebeu, anexou aos autos da 
precatória e devolveu ao juízo ordenante. 
É indiscutível, a meu pensar, a tempestividade da contestação. Rejeito a preliminar. 
 
VOTO - MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A ação executiva hipotecária está, por 
cópia, nos autos. Quando foi intentada, a autora era devedora de 24 prestações, as quais 
haviam se vencido a partir do mês de novembro de 1970. 
O oficial de justiça, às fls. 107v, registrou no verso do mandado de citação que deixou de 
citar a executada, agora autora, por ter sido informado de que a mesma havia se mudado 
há oito meses, encontrando-se em lugar incerto e não sabido. 
A seguir, em atendimento a pedido da União Federal, a executada foi citada por edital. 
Comprovada está a publicação dos editais, com os recortes dos jornais anexados aos 
autos (fls. 114/117). 
Por não ter havido manifestação da devedora, lavrou-se o auto de penhora (fls. 122), 
ficando o imóvel em questão depositado em poder de Pedro Dias Júnior. Na ocasião, o 
oficial de justiça certificou que não informou a devedora da penhora por não tê-la 
encontrado e que pessoas estranhas residiam no imóvel. 
O Exmo. Juiz, em face da ausência de embargos, nomeou curador especial à executada, 
o qual  após o devido compromisso, falou nos autos (fls. 134), reconhecendo que o 
processo devia prosseguir por haver obedecido a todas as formalidades legais. 
Em seqüência, o juiz prolatou sentença (fls. 135), considerando procedente o pedido 
executório e subsistente a penhora. Ultimousse a execução com a adjudicação do bem à 
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entidade exeqüente, o que foi deferido pelo despacho de fls. 148. 
O exame do processo de execução, como visto, não autoriza a procedência da rescisória. 
Não vejo caracterizada, no atuar jurisdicional, qualquer violação literal a dispositivo legal, 
nem que a sentença tenha se fundado em erro de fato resultante de atos ou de 
documento da causa.  
Todos os atos praticados pelo juízo da execução obedeceram aos ditames fixados pela 
Lei 5.741, de 01.12.71. A revelia ficou caracterizada e foi tratada com todas as cautelas, 
inclusive com a nomeação de curador especial para protegê-la. 
Sem influência para a análise da presente rescisória a circunstância de existir uma ação 
ordinária em curso discutindo o valor das prestações. A própria autora revela que a 
demanda referida foi extinta em face de acordo entre as partes. Embora não faça prova 
do afirmado, tem-se como verdadeira a afirmação por não ter sido impugnada pela Caixa 
Econômica Federal. 
Por tais fundamentos, julgo improcedente o pedido rescisório. 
É como voto. 
 
VOTO - REVISOR 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Cabe examinar, inicialmente, a tempestividade da 
contestação. 
Verifica-se que a resposta da ré foi entregue ao protocolo da Justiça Federal em 25 de 
junho de 1979, dezoito dias após a juntada da carta de ordem e muito antes do prazo de 
trinta dias. Nada impedia que a resposta fosse entregue ao Juízo que cumpriu a carta de 
ordem. 
De qualquer sorte, a falta de contestação não acarretaria maiores conseqüências, por não 
verificar-se o efeito da revelia na ação rescisória, consoante vem reconhecendo a 
jurisprudência. 
No mérito, trata-se de execução regida pela Lei nº 5.741, de 01.12.71. Ausente a 
executada da situação do imóvel, cabível a citação editalícia pelo prazo de dez dias. Foi 
nomeado curador especial. 
Inocorreu, assim, ofensa ao art. 69 do CPC, inaplicável à espécie, por existir norma 
específica sobre a matéria.  
Improcede a ação 
 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 49 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Autor: PEDRO BENEDITO DOS SANTOS 
Réu: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS 
Advogados: DRS. MARIA LÚCIA SOARES DE ALBUQUERQUE (A) E  

MARIA DE LOURDES CALDAS CÂMARA (R) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Rescisória. 
1- A razoável interpretação da norma não é alcançada pela disposição contida  no art. 
485, V, do CPC, uma vez que tal não caracteriza violação literal a disposição de lei. 
2 - O documento novo a ensejar ação rescisória é o que estava constituído antes da 
sentença, porém o autor ignorava ou foi impedido de fazer uso do mesmo no curso do 
processo. Não é novo o que deixou de ser apresentado por falta de diligência da parte e 
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que foi produzido há mais de 20 anos. 
3 - Só há erro de fato, capaz de ensejar êxito da rescisória, quando a sentença admitir um 
fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. Esse erro 
de fato precisa, também, que tenha sido capaz, por si só, de assegurar sentença 
favorável à parte adversa. 
4 - Rescisória improcedente. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª  Região, à unanimidade, em julgar 
improcedente o pedido rescisório, tudo de acordo com o relatório, voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 06 de junho de 1990 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Pedro Benedito dos Santos, qualificado na inicial, 
propõe AÇÃO rescisória contra o INPS, com fundamento nos artigos 485, V, VII e IX, do 
Código de Processo Civil, com a finalidade de desconstituir sentença transitada em 
julgado na data de 27.06.88, que não reconheceu o seu direito de atualização da 
aposentadoria, com os consectários devidos. 
Sustenta o autor que, por ser ex-combatente, os proventos da inatividade devem ser 
calculados com os favores da Lei nº 4.297, de 23.12.63, que Ihe confere remuneração 
igual à que estaria percebendo, se em atividade se encontrasse. 
Na compreensão do autor, a rescisória merece procedência pelos fundamentos que assim 
expõe: 
"Houve violação literal ao disposto no art. 2º da Lei nº 4.297, de 23.12.63, bem como da 
Lei nº 5.315/67, c/c o art. 197 da Constituição Federal, que assegura ao ex-combatente 
benefícios ao passar para a inatividade, mesmo porque o autor completou 25 anos de 
serviço na vigência da Lei nº 4.297/63. 
Ainda, ocorreu no caso em epígrafe, que o autor tomou conhecimento da existência do 
Termo de Acordo, firmado em 04.10.63, entre o Governo Federal e a Federação Nacional 
dos Portuários, depois de prolatada a sentença objeto da presente ação, bem como de 
outros documentos Ministeriais que autorizaram e determinaram o pagamento da 
mencionada COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA DE TODOS OS 
PORTUÁRIOS DO BRASIL, admitidos até 1965. Tais documentos, se apresentados 
anteriormente, seriam convincentes para o julgamento favorável da sentença, ora 
rescindenda, pois todos os ex-funcionários da antiga APR, bem como os trabalhadores 
portuários, perceberão complementação das suas aposentadorias tendo como paradigma 
o Quadro de Pessoal dos seus colegas da Portobrás. 
Igualmente, ocorreu erro de fato porque o M.M. Juiz ao prolatar a sentença baseou-se em 
informações inverídicas, porque não teve conhecimento da verdade dos fatos". 
A autarquia previdenciária, em sua resposta, argüiu que: 
a) - há equívoco do promovente quando procura arrimar-se no art. 2º da Lei nº 4.297/63  
por ser ele ex-servidor aposentado da Administração do Porto de Recife, autarquia 
estadual vinculada à Secretaria de Transportes do Estado de Pernambuco, pelo que os 
reajustes dos seus proventos são de acordo com a variação dos índices dos servidores 
daquele órgão público; 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

b) - é incabível a pretensão de ter os proventos revisados para alcançar os mesmos 
valores dos salários pagos aos marinheiros da PORTOBRÁS; 
c) - não tem sentido a afirmação constante na inicial de que o juiz baseou-se em 
informação inverídica, uma vez que o processo fluiu normalmente e a decisão foi 
prolatada de acordo com a prova existente nos autos; 
d) - os documentos novos apresentados não constituem motivo jurídico para a rescisória 
alcançar patamar de procedência; 
e) - não houve violação literal ao disposto no art. 2º da Lei 4.297/63, por o dispositivo em 
apreço ter sido bem aplicado ao caso em exame, interpretando-o adequadamente ao 
pensamento jurídico vigente, na época, quanto aos seus efeitos. 
A matéria não necessita de instrução probatória, onde perícia ou/e prova testemunhal se 
tornam necessários para o seu deslinde. 
O julgamento antecipado da lide se impõe, pelo que passo a fazê-lo, com a permissão 
dos ilustres Iguais da Corte. 
É o relatório. Ao revisor. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator):  O autor fundamentou a presente ação 
rescisória nos ítens V, VII e IX, art. 485, do CPC. Examino, conseqüentemente, a questão 
na ordem da enunciação dos incisos referidos. 
O inciso V, do art. 485, permite a procedência da rescisória quando a sentença 
rescindenda violar literal dispositivo de lei. A doutrina  e a jurisprudência firmaram, a 
respeito desse dispositivo, as seguintes conclusões: 
a) não deve se prestigiar rescisória por a sentença ter sido injusta ou a prova ter sido má 
apreciada pelo juiz, ou, ainda, quando ocorrer errônea interpretação do contrato; 
b) é incabível, também, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de 
interpretação controvertida nos Tribunais; 
c) deve ser procedente a ação se a controvérsia jurisprudencial se instaurou 
posteriormente à decisão rescindenda; 
d) a interpretação controvertida não autorizativa da rescisória é de texto legal, não se 
aplicando a solução para texto da Carta Magna; 
e) um só julgado não caracteriza interpretação controvertida; 
f) a nova adoção de interpretação do texto legal não permite ação rescisória; 
g) a violação de Súmula não encontra amparo para procedência da rescisória. 
Examino, agora, se a sentença questionada ingressou em qualquer uma das hipóteses 
acima enumeradas, caracterizando, assim, ter sido proferida com literal violação de 
dispositivo legal. 
O juiz de primeiro grau, ao interpretar a Lei 4.297/63 para aplicá-la ao caso em exame, 
expressou a fundamentação seguinte: 
"Pretendem, na verdade, alteração do paradigma que serve de base ao benefício, 
invocando a Lei nº 4.297/63 e o art. 178 da Constituição Federal de 1967. Entendo haver 
equívoco. O que no caso dos autores é assegurado é a percepção de proventos como se 
na ativa estivessem. Ora, como se na ativa estivessem seriam funcionários da A.P.R. 
(autarquia estadual) e não empregados regidos pela CLT, da empresa pública federal 
(PORTOBRÁS). 
Poder-se-ia argumentar que os autores 'poderiam ter' concordado em ser admitidos pela 
Portobrás quando a empresa assumiu a concessão de exploração do Porto do Recife e, 
assim sendo, o paradigma seria o empregado da Portobrás. Ora, não se pode ter 
obrigação estatal alternativa a não ser em casos expressos em lei. Sem dúvida, se os 
vencimentos da APR. fossem de maior valor e os autores tivessem como paradigma 
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empregados da Portobrás, alegariam que nunca foram empregados daquela empresa e 
haveria isso na indicação do paradigma. Ora, a obrigação decorrente da lei é certa e 
precisa, e não cheia de incertezas. 
Os autores se aposentaram como servidores da APR., pelo que dos autos consta, 
percebem de acordo com a variação dos reajustes dos servidores das autarquias do 
Estado de Pernambuco. Não há qualquer lesão ao direito dos suplicantes. 
Toda exceção a uma regra deve, como tal, ser tratada nos seus exatos limites, se está 
diante de um benefício excepcional, na medida em que foge à regra de cálculo de 
benefícios previdenciários. Aplicar-se um sistema de interpretação, ampliando ainda mais 
uma exceção, não tem qualquer sentido, ao menos à luz do ordenamento jurídico pátrio." 
Como visto, não se apresenta de modo evidente ter a decisão rescindenda violado 
literalmente dispositivo legal. Interpretou a aplicação do comando positivo de direito, em 
compatibilidade com a situação fática, sem se afastar de conduta jurisprudencial de 
idêntica conclusão, conforme revelado pela AC nº 129.129-PE, julgada em 30.10.87, pela 
Primeira Turma do então egrégio Tribunal Federal de Recursos, cuja ementa é do teor 
seguinte: 
"PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTAMENTO DE APOSENTADORIA DE EX-COMBATENTE. 
VINCULAÇÃO COM O CARGO POR ELE OCUPADO EM AUTARQUIA ESTADUAL. 
- O ex-combatente que se aposenta com direito a reajustamento de seu benefício em 
função dos vencimentos de cargo que ocupava em autarquia portuária estadual, por não 
integrado no serviço da PORTOBRÁS, posteriormente criada, não tem direito a que os 
reajustamentos de seu benefício se façam com base em salário de emprego desta 
empresa federal, senão no cargo estadual que ocupava." 
Incensurável, a meu pensar, a conclusão da sentença, no particular, pelo que merece 
continuar prestigiada pela força do trânsito em julgado, produzindo a eficácia daí 
decorrente. 
O segundo fundamento invocado pelo autor tem sua base no art. 485, VII, do CPC, que 
diz caber a rescisória quando, depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja 
existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de Ihe assegurar 
pronunciamento favorável. 
A respeito, está assentada a interpretação doutrinária e jurisprudencial que sintetizo a 
seguir: 
a) não é documento novo aquele que deixou de ser produzido na ação principal por 
desídia ou negligência da parte em procurá-lo; 
b) por documento novo se entende o já constituído antes da sentença, porém que o autor 
ignorava a sua existência ou que foi impedido dele fazer uso no curso da ação principal; 
c) não é documento novo o que veio a formar-se posteriormente à decisão de primeiro 
grau; 
d) a sentença posterior que altera a situação jurídica equipara-se a documento novo. 
Dispostos estão, pelo registro acima feito, os limites para se aplicar o art. 485, VII, do 
CPC. 
O autor afirma que se tivesse apresentado um termo de acordo firmado em 04.10.63 entre 
o Governo Federal e a Federação Nacional dos Portuários, bem como outros documentos 
ministeriais que autorizaram e determinaram o pagamento da mencionada 
complementação da aposentadoria de todos os Portuários do Brasil, admitidos até 1965, 
estes teriam influído no convencimento do juiz para prolatar sentença favorável. 
Não comungo com o pensamento do autor. Primeiro, porque a ação principal foi intentada 
em julho de 1985, o que afasta, em razão do tempo, considerar-se novo,  por mais 
favoráveis que sejam as circunstâncias, o documento produzido em 1963, vinte e seis 
anos já passados. Em segunda conclusão, é evidente que os referidos documentos 
deixaram de ser produzidos por ausência de diligência efetiva da parte interessada. Nada 
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foi alegado que justificasse a não apresentação dos referidos documentos, o que, por si 
só, afasta a aplicação do art. 485, VII, do CPC. Por fim, a sentença rescindenda decidiu a 
causa com base em fundamentação que não tem qualquer relação  
com a presença ou não do documento agora referido. 
Afasto, conseqüentemente, a possibilidade da rescisória ser procedente pela aplicação do 
dispositivo em apreço. 
A última argumentação do autor está baseada no comando do art. 485, IX, do CPC, isto é 
, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar um fato 
efetivamente ocorrido. 
A respeito, firmou-se a jurisprudência no afirmar de que não se pode demonstrar o erro 
por novas provas e sim do melhor exame das que já constam nos autos (TFR - 2ª Seção, 
AR 854-RJ, Rel. min. Eduardo Ribeiro, j. em 14.10.86, v. u., DJU de 04.12.86, pág. 
23.882, 2º Col., em). 
Esse tipo de erro de fato, resultante de atos ou documentos da causa, não foi 
demonstrado pelo autor. O juiz bem examinou a prova e decidiu de acordo com o seu 
convencimento. Não há nenhum elemento que firme a convicção de que o juiz não teria 
julgado como fez se tivesse atentado para determinado aspecto da prova. Reexaminar, 
agora, essa prova, sem demonstração inequívoca de erro cometido, é outorgar à 
rescisória o mesmo nível processual da apelação. 
Por tais fundamentos, julgo improcedente a presente ação rescisória. 
O autor é beneficiário da justiça gratuita. Sem custas e sem honorários. 
É como voto. 
 
VOTO - REVISOR 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Revisor): O autor pretende rescindir a r. sentença sob 
três fundamentos: violação literal a disposição de lei, existência de documento novo e erro 
de fato. 
As alegações são flagrantemente desprovidas de fundamento. 
O autor jamais foi servidor da PORTOBRÁS, mas da Administração do Porto do Recife. 
Seus reajustes, portanto, têm como paradigma os concedidos aos servidores autárquicos 
estaduais. 
A r. sentença, portanto, não vulnerou a Lei nº 4.297/63 e o art. 178 da Constituição 
Federal de 1967. 
Os documentos foram produzidos após a prolação da sentença. Documento novo é 
aquele que já existia antes, mas cuja existência era ignorada pelo autor. Nesse sentido, 
diversas citações são transcritas por Theotonio Negrão no seu "Código de Processo Civil 
e Legislação Processual em Vigor", 19ª edição, em nota 34 ao art. 485. 
Entretanto, nada se alega para justificar a não apresentação de tais documentos no 
processo originário. Além disso, o documento em tela - acordo firmado em 04.10.63 - não 
daria respaldo à modificação da sentença por ser restrito à situação dos empregados, não 
se referindo aos servidores autárquicos. 
O último fundamento refere-se ao erro de fato. Todavia, nada veio aos autos para 
justificá-lo. 
Isto posto, julgo a ação improcedente, dispensando o autor da sucumbência em face do 
benefício da assistência judiciária. 
 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 57 - SE 
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Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Autores: WILSON MACHADO E OUTRO 
Ré: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA 
Advogados: DRS. JESUÍNO MOIOLI PEREIRA DE A. E SILVA E OUTRO (A) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação Rescisória. Art. 485,  incisos V e IX do CPC. Improcedência do 
pedido. 
A violação de literal disposição de lei, a que alude o art. 485, inciso V, do CPC, deve ser 
frontal e induvidosa. 
Não contraria qualquer disposição legal o julgado que deixar de conceder  ao possuidor 
de boa-fé a indenização de que trata o art. 516 do CC, quando a matéria não foi objeto do 
pedido. O juiz só pode decidir a lide nos limites em que foi proposta (CPC, arts. 128 e 
460). 
O erro de fato contemplado no inciso IX do art. 485 refere-se apenas a questões não 
resolvidas pelo juiz e não pode ser confundido com a injustiça da decisão ou com o erro 
do julgador na valoração da prova. 
Pedido de rescisão julgado improcedente. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. ' 
Decide o Tribunal Regional Federal da 5s Região, por unanimidade, julgar improcedente o 
pedido, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente 
julgamento. 
Recife, 23 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente, em exercício 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Wilson Machado e sua mulher, Tânia Maria de 
Almeida Machado, propuseram, em litisconsórcio com Daniel Plácido Almeida e sua 
mulher, Altair Vieira Machado,  ação  rescisória  contra  a  Empresa  Brasileira  de  
Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, visando a desconstituir v. acórdão da eg. 2ª Turma 
deste Tribunal, ao fundamento de ter o julgado rescindendo violado literal disposição de 
lei e de estar fundado em erro de fato - CPC, art. 485, incisos V e IX. 
O aresto impugnado encontra-se assim ementado: 
"EMENTA: Direito Civil. Ação Reivindicatória. Tratando-se o imóvel reivindicado de bem 
da União, em relação ao qual não corre a prescrição aquisitiva, não há como se afirmar 
que a posse dos réus sobre a área reivindicada, independente do decurso de mais de 30 
anos, seja causa de aquisição de propriedade de tal área, da parte dos mesmos. 
Reconhecidos possuidores de boa-fé, os réus  ao reivindicante cabe a obrigação de 
indenização das benfeitorias  necessárias e úteis, desde que tal indenização tenha sido 
pedida pelos réus, a quem, por tais benfeitorias, cabe o exercício do direito de retenção. 
Apelação da autora provida e improvidas as apelações dos réus." 
Entendem os autores, que ao condicionar o pagamento de indenização pelas acessões e 
benfeitorias a prévio pedido, na fase de conhecimento do processo, o acórdão 
rescindendo teria violado os arts. 516, 536, V, 547 do CC, que não fazem tal exigência. 
Argumentam, ainda, que o citado julgado teria laborado em "erro de fato", ao considerar 
como pertencente à União Federal fração de terreno de marinha que a própria União já 
havia transferido à EMURB (Empresa Municipal de Urbanização) de Aracaju, mediante 
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escritura pública. 
Contestando o feito, sustenta a ré que inexistem os vícios de cometimento de erro de fato 
e de contrariedade à letra de lei imputados ao aresto rescindendo, estando, portanto, 
ausentes os pressupostos de admissibilidade para propositura de ação rescisória. 
Cumpridas as formalidades de praxe, declarei saneado o processo, não tendo as partes 
se manifestado sobre a produção de outras provas além das já constantes dos autos. 
No bem fundamentado parecer de fls. 268-275, O MPF opinou pela declaração de 
improcedência da ação, por entender inexistentes os pressupostos específicos para 
rescisão do julgado. 
A douta revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de ação rescisória visando à 
desconstituição de acórdão da eg. 2ª Turma deste Tribunal, prolatado em ação 
reivindicatória. 
Observo, inicialmente, que estão presentes os pressupostos genéricos para propositura 
da presente lide: a sentença de mérito transitou em julgado, as partes são legítimas (art. 
487, I, CPC) e a ação foi tempestivamente ajuizada. 
Quanto aos pressupostos específicos, o primeiro fundamento elencado pelos proponentes 
é de que o julgado vergastado, ao condicionar o pagamento de indenização por 
benfeitoria a prévio pedido, na fase cognitiva do processo, teria violado os arts. 516, 536, 
V e 547 do CC, incorrendo, portanto, na hipótese prevista no art. 485, V, do CPC. 
Sem razão. 
A indenização pelas acessões e benfeitorias não foi objeto do pedido. Nesse sentido, o v. 
acórdão da lavra do eminente Juiz Petrucio Ferreira é cristalino: 
"Observa-se, no entanto, que nem da parte dos réus, Daniel Plácido Almeida e Altair 
Vieira Machado, nem da parte dos denunciados à lide, Wilson Machado e esposa, pediu-
se indenização de qualquer benfeitoria, nos termos do artigo 516 do Código Civil, nem, 
igualmente, o direito de retenção quanto à existência de benfeitorias necessárias e úteis, 
indenizáveis, restando tal matéria alheia ao pedido." 
O art. 485, inc. V do CPC, invocado pelos autores, é expresso: 
"Art. 485: A sentença de mérito, transitada em julgado pode ser rescindida quando: 
(...) omissis 
V - violar literal disposição de lei;" 
A violação a que alude o dispositivo transcrito, para ensejar a rescisão, deve ser frontal e 
induvidosa. 
Não é o caso. 
Os artigos do Código Civil, citados na exordial, em nenhum momento deixam expresso 
que a cominação de indenização pelas benfeitorias pode ser determinada, ex officio, pelo 
juiz. 
A violação, a que se refere o preceito em exame, só pode ser aquela que deflui, com 
transparência, da simples leitura do texto legal.  
A norma violada deve ser clara e incontroversa, conforme já decidiu o ex-TFR: 
"A violação do direito expresso, para fins de ação rescisória - art. 485, V, CPC -, 
corresponde à desconsideração pelo julgado de uma lei que claramente regule a hipótese 
e cuja não aplicação, no caso concreto, implique atentado à ordem jurídica" 
(Ac. unân. da 1ª Seç. do TFR, rel. Min. Flaquer Scartezzini, RTFR, 128/3). 
Não vislumbro, portanto, a invocada violação. 
Na verdade, o acórdão rescindendo, ainda que tenha proclamado a boa-fé da posse dos 
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autores da rescisória, não poderia ter condenado a ré ao pagamento de uma indenização 
que não fora pedida, sob pena de contaminar-se pelo vício do julgamento extra petita. Aí 
sim, daria ensejo à rescisão com fundamento no art. 485, V, CPC.  
O juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, em atenção ao princípio da 
adstrição, consagrado nos arts. 128 e 460 do diploma processual civil. 
Demais disto, a questão da indenização por benfeitorias pode ser suscitada na fase de 
execução da sentença, através dos embargos de retenção. 
No que tange à alegação de erro de fato (art. 485, IX, CPC), entendo também incabível. 
O julgado que se quer rescindir pronunciou-se expressamente quanto ao domínio da 
União sobre a gleba controversa: 
"Por tais razões, o meu voto é no sentido de, considerando apresentar-se indiscutível a 
propriedade da parte da autora sobre o imóvel reivindicado, atendendo à não ocorrência 
da prescrição aquisitiva em relação aos bens da União, sem negar a qualidade de 
possuidores de boa-fé da parte dos réus, modificar a sentença recorrida para tê-la por 
procedente, condenando os réus a demitirem-se da posse da área reivindicada." 
Só seria admissível a rescisória, com fundamento em erro de fato, se não tivesse havido 
pronunciamento judicial sobre o fato, ex vi do art. 485, § 2º do CPC. É o que leciona o 
douto Vicente Grego Filho: 
"O erro, no caso relevante, é o que passou desapercebido pelo juiz, o qual deu como 
existente um fato inexistente  ou  vice-versa. Se a existência ou a inexistência do fato foi 
ponto controvertido e o juiz optou por uma das versões, ainda que erradamente, não será 
a rescisória procedente. E tal restrição tem razão de ser. Os graus de jurisdição, os 
recursos, têm por finalidade precípua a resolução de fatos controvertidos, de modo que se 
qualquer erro pudesse tornar a sentença rescindível, ficaria seriamente abalada a 
estabilidade propiciada pela coisa julgada. O erro de fato refere-se, apenas, a questões 
não resolvidas pelo juiz. Porque também, mesmo sem ter havido controvérsia, se o juiz 
examinou a questão explicitamente e concluiu que tal fato existia ou não, a sentença 
permanece." 
Nesse sentido, também já decidiu o eg. STF: 
"Indispensável, para admissibilidade da rescisória, com fundamento no art. 485, IX, do 
CPC, é que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato." 
(Ac. unân. da 2ª T, rel. Min. Cordeiro Guerra, RTJ 89/1.001 ) 
"A ação rescisória, com fundamento no art. 485, IX do CPC, pressupõe: a) que o erro de 
fato resulte de atos ou documento da causa; b) que sobre ele não tenha havido 
controvérsia nem pronunciamento judicial. Não incorrendo o acórdão rescindendo em 
qualquer dos motivos apontados, julga-se improcedente a ação. 
"(Ac. unân. do STF em sessão plena de 23.6.83, na AR 1.135-PR, rel. min. Alfredo 
Buzaid; RTJ 110/505). 
Além do mais, o erro de fato, contemplado no inc. IX do mencionado art. 485, não se 
confunde com a injustiça da decisão, resultante de má apreciação da prova. É o que 
anota Theotonio Negrão: 
"Art. 485: 43. Erro de fato. Tal pretexto não serve ao reexame da valorização da prova, 
vedado à ação rescisória (RTFR 139/121 )." 
(in CPC e Legislação Processual em Vigor, 21ª ed., p. 274) 
Na mesma linha, assevera o conceituado Alexandre de Paula: 
"Não há confundir o erro do juiz, admitindo a existência de fato inexistente ou, ao 
contrário, considerando inexistente fato efetivamente ocorrido, com a errônea 
interpretação emprestada a fato existente e cuja existência foi reconhecida". 
(in CPC Anotado, 5ª  ed., p. 1834) 
Logo, não laborou em erro de fato a decisão rescindenda ao inadmitir, na hipótese, a 
ocorrência de prescrição aquisitiva. 
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Com essas considerações, julgo improcedente o presente pedido de rescisão. 
É o meu voto. 
 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 80 - CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Autor: JOSÉ OZÓRlO DE CASTRO 
Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. ABDIAS JÚNIO CAVALCANTE OLIVEIRA E OUTROS (A) E  

ANTÔNlO DE PÁDUA BARROSO E OUTROS (R) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação rescisória. Ofensa a coisa julgada. Violação de literal disposição de 
lei. Erro de fato. Improcedência. 
- A decisão está devidamente fundamentada, não se podendo acolher a alegação de 
ofensa a literal disposição da lei por ofensa ao art. 131  do CPC. Descabe, por fim, a 
invocação de ofensa à coisa julgada. A uma, por tratar-se aqui da esfera civil e, lá, da 
esfera penal. A duas, por não abranger a coisa julgada os fundamentos da decisão, mas 
apenas o seu dispositivo, como cediço. 
- Não há fundamento para o pedido rescisório. O erro de fato, ainda que exista, não versa 
sobre a essência da decisão. 
- Improcedência da ação. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
julgar improcedente a ação rescisória, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 09 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: José Ozório de Castro, devidamente qualificado, 
ajuizou a presente rescisória contra o Instituto Nacional do Seguro Social, com 
fundamento no art. 485, incisos IV (ofensa à coisa julgada), V (violação de literal 
disposição da lei) e IX (erro de fato) do Código de Processo Civil, a fim de restaurar 
sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 1a Vara do Estado do Ceará, que julgou 
procedente ação ordinária indenizatória de dano moral, rescindindo-se o acórdão 
proferido pela eg. 2ª Turma que a reformou. 
Em síntese, alega que o voto condutor do acórdão incidiu em erro de fato, ao afirmar que 
o "servidor em questão revalidou um documento em que constava rasura", quando ficou 
demonstrado que o documento fora apreendido antes de ser revalidado, conforme consta 
na sentença criminal absolutória e no acórdão que a manteve. Desse modo, além de 
vulnerar a coisa julgada e o art. 131 do CPC, o acórdão rescindendo teria como principal 
fundamento erro de fato. 
Em sua contestação, a autarquia-ré alega inexistir ofensa à coisa julgada ou violação ao 
art. 131 em razão da clareza da ementa do ven. acórdão. No que concerne ao erro de 
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fato, argumenta tratar-se de mera referência ao histórico da sentença criminal, 
demonstrando-se não se tratar de reparação por erro judicial, mas ação de indenização, 
com fulcro no art. 159 do Código Civil. 
As partes ofereceram razões finais (fls. 116/117 e 119/122). 
Pronunciou-se o Ministério Público Federal pela improcedência da rescisória. 
Pauta sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): José Ozório de Castro, ex-servidor do INSS, 
propôs ação ordinária de indenização por dano moral contra a autarquia previdenciária, 
alegando que foi encarregado de revalidar certificado de quitação de contribuições do 
interesse de Edilberto Bandeira Lima, sem ofensa ao art. 321 do Código Penal, conforme 
ficou provado nos autos da ação penal em que foi absolvido. Desse fato, porém, decorreu 
sindicância administrativa, em conseqüência da qual Ihe foi aplicada a pena de 
suspensão por noventa dias, bem como instauração de inquérito policial e ação penal que 
Ihe causaram prejuízos à saúde, à vida familiar, às suas finanças e ao seu conceito 
social. 
A ação foi julgada procedente, condenando-se o então IAPAS ao pagamento de NCz$ 
2.000,00 (dois mil cruzados novos), além de honorários advocatícios e ressarcimento das 
custas processuais (fls. 57/61 ). 
Subindo os autos a esta Corte, em recurso de apelação, foi a r. sentença reformada à 
unanimidade pela eg. 2á Turma, em acórdão da lavra do eminente Juiz Petrucio Ferreira, 
com a seguinte ementa: 
"Civil. Pedido de indenização por danos morais em face de sentença criminal absolutória. 
Não sendo a hipótese de erro judiciário corrigido por revisão criminal, art. 630 do CPPB, é 
de ter-se como fundamento jurídico do pedido o art. 159 do Código Civil Brasileiro. Sendo 
a absolvição com base no art. 386, VI, do CPPB, imprescindível provar-se a culpa civil do 
demandado na ação de indenização. Constituindo-se a ação criminal em meio pelo qual o 
Estado Judicante conhecerá da conduta criminal do réu, desde que não reste em ação 
criminal competente devidamente comprovada a prática do crime de denunciação 
caluniosa do administrador, que oficiou à autoridade policial para abertura de inquérito, 
não há como identificar-se ilicitude alguma no seu agir, que se Ihe apresentou como 
dever, sob pena do cometimento do crime de prevaricação. Apelação provida". (fls. 82) 
A extensão da ementa é suficiente para afastar a alegação de ofensa à literalidade do art. 
131 do Código de Processo Civil por falta de elementos embasadores da decisão. A tese 
sufragada pela unanimidade dos membros da eg. 2á Turma é de que, em se tratando de 
absolvição criminal com arrimo no art. 386, VI do Código de Processo Penal, o pedido 
indenizatório somente seria viável se provada a culpa da autarquia demandada. 
Essa tese está assim expressa no voto do eminente Relator, do qual destaco esta 
passagem: 
"Então, não existe prejuízo algum no fato de se conhecer de uma conduta criminal de 
alguém, a não ser que fosse aqui o caso de se provar que o administrador, fugindo àquele 
interesse público, que há de mover todos os atos daquele que tem a responsabilidade 
pela res pública, tivesse sido movido por um interesse mesquinho e se provasse que ele, 
inclusive, sabendo que o autor, no caso, era inocente, tivesse promovido esta ação, que 
seria, entäo, o caso da denunciação caluniosa. Presente a denunciação caluniosa, 
logicamente aquele ato puramente administrativo, que é o de indiciação criminal; aquele 
ato decorrente da própria atividade do Estado Judicante que conhece a conduta do 
indivíduo na área criminal, através da movimentação do dominus litis, para dar condições 
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ao desenvolvimento da persecutio criminis, então seria de fato danosa e ilícita, mas não é 
qualquer prisão que é danosa. Se a prisão é ditada por lei; se não se registra, no caso, a 
violação do direito; se o estado unicamente conheceu da conduta; se a absolvição foi com 
base no art. 386 VI". (fls. 75/76). 
Em seguida, depois de ler trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Djaci Falcão no 
RE nº 79.387, o ilustre Relator do acórdão rescindendo assim conclui: 
"Então, mutatis mutandi, é justamente ao contrário. Se ele fosse absolvido por 
insuficiência de provas, ele teria que nessa ação, em que visa à reparação de dano, 
primeiro que provar a má-fé, o dolo daquele que fez com que ele restasse por responder 
àquele processo criminal. Não é a hipótese. 
Então, o meu voto, com muito respeito à decisão do Dr. Orlando Rebouças, e não 
excluindo logicamente a possibilidade de uma reparação a dano moral, principalmente em 
vista da Constituição vigente, é no sentido de, não se encontrando embasado o direito do 
autor, porque ele não fez prova da culpa do administrador que agiu, tão-só, dentro do 
sistema da lei, dar provimento à apelação". (fls. 77). 
É verdade que o voto faz referências ao fato de haver o servidor revalidado o documento 
rasurado e de haver sido acusado por esse fato. A afirmação está equivocada. O autor foi 
acusado da prática delituosa prevista no art. 321 do Código Penal por se prevalecer de 
sua condição funcional para apadrinhar interesses alheios junto ao ex-IAPAS e haver 
comparecido ao Serviço de Arrecadamento e Fiscalização da autarquia portando um 
certificado de quitação para ser revalidado, no qual foram detectadas irregularidades. 
Essa afirmação, todavia, feita apenas a título ilustrativo no histórico dos fatos, é, na 
verdade, irrelevante. Discutia-se naquela oportunidade apenas a sentença proferida na 
ação indenizatória. Pouco importava para o julgamento se o acusado fora denunciado por 
revalidar o documento ou, simplesmente, por havê-lo levado ao setor especializado. 
O cerne da fundamentação da r. sentença de primeiro grau era o seguinte: 
'Os danos de ordem moral são plenamente reparáveis segundo a jurisprudência já 
firmada a respeito, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, como é o caso dos VV. 
acórdãos, cujas ementas são transcritas na peça exordial. Deve, pois, a autarquia 
promovida responder pelos danos causados ao autor, por haver, através de ação 
voluntária de seu agente, sem as suficientes provas, perseguido uma responsabilidade 
penal para o promovente, quando já era Dastante a punição disciplinar a ele aplicada". 
(fls. 61 ). 
Essa tese foi rechaçada pela instância revisora, ao entender que era dever do agente 
público, sob pena de prevaricação, encaminhar as peças à autoridade competente para a 
devida apuração. 
 Não há qualquer nexo de causalidade entre a conclusão do acórdão rescindendo e a 
afirmação objurgada. Não é ela essencial. Poderia ter sido expungida do voto, sem maior 
relevância para a fundamentação. 
Destarte, não é possível acolhê-la para decretar-se a rescisão do acórdão que está 
ancorado em tese que não sofre qualquer repercussão do erro de fato, aqui apontado. 
A propósito, bem se houve o parecer da ilustre Procuradora Regional Federal, Drª Dalva 
Almeida, ao assim sintetizar seu pronunciamento: 
"Na verdade, o nº górdio do caso em tela se resume à seguinte pergunta: o acórdão 
rescindendo violou literal dispositivo de lei, ofendeu à coisa julgada ou fundamentou-se 
em erro de fato ao considerar que é dever do administrador público determinar a 
investigação policial dos resíduos das faltas disciplinares? 
Ainda, poderá a autoridade administrativa excluir da Polícia, do Ministério Público, do 
Judiciário, a apreciação de uma possível lesão ao serviço público? 
Também, é a autoridade administrativa, órgão do Poder Judiciário com poderes mais 
amplos que deste, de determinar o arquivamento de peças de informação? 
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Todas as respostas, diz a ordem jurídica, são negativas. 
Apresenta-se, portanto, a presente rescisória destituída de fundamento jurídico e legal, e 
por isso deve ser julgada improcedente." (fls. 126). 
Acolho tais razões. Na realidade, não há fundamento para o pedido rescisório. O erro de 
fato, ainda que exista  não versa sobre a essência da decisão. A decisão está 
devidamente fundamentada, não se podendo acolher a alegação de ofensa a literal 
disposição da lei por ofensa ao art. 131 do CPC. Por fim, descaberia a invocação de 
ofensa à coisa julgada . A uma, por tratar-se aqui da esfera civil e lá da esfera penal. A 
duas, por não abranger a coisa julgada os fundamentos da decisão, mas apenas o seu 
dispositivo, como é cediço. 
Por todo o exposto, julgo improcedente a presente ação, condenando o autor em 
honorários advocatícios à base de 10 % sobre o valor da causa, devidamente atualizado, 
bem como a reversão do depósito em favor do réu, se unânime a presente decisão. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.692 - RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Agravado: EURILDES EULÁLIO DE MORAIS 
Advogados: DRS. MARLY DE ARAÚJO COSTA E OUTROS (AGRTE.) 
 
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 8.213l91. 
- 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. 
Custas, como de lei. 
Recife, 04 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de agravo de instrumento interposto 
pelo INSS contra despacho que, considerando inconstitucional o disposto no art. 4º da Lei 
8.197/91, quanto à expedição de precatório para pagamento de débitos de natureza 
alimentar, deferiu que se requisitasse pagamento à Fazenda Pública Federal ao 
ordenador da despesa. 
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Argumentou o agravante que o precatório é a base da proibição das despesas imprevistas 
decorrentes do princípio da prestação de contas, e que, à luz do art. 100 da Constituição 
atual, a inovação no domínio dos débitos públicos não está na dispensa de precatórios, 
mas na possibilidade de inobservar a ordem cronológica de apresentação daqueles, 
porque se impõe sejam priorizados os créditos de natureza alimentícia. 
Deferida a formação do agravo, foi feito o traslado das peças indicadas pelas partes. 
Apresentada a resposta pelo agravado, foi mantida a decisão. 
É o relatório 
 
VOTO 
0 SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A Súmula nº 01, da Jurisprudência 
predominante desta e. Corte Federal, já dirimiu a controvérsia a respeito da interpretação 
do art. 100 da Constituição da República, entendendo imprescindível a expedição de 
precatório para pagamento, pela Fazenda Pública, dos débitos de natureza alimentícia. 
Ei-la: 
"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 1.750 - PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Agravante: ALFREDO LUIZ DA SILVA 
Agravada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DRA. OLGA MAIA BARROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de instrumento. Tempestividade. Reforma de militar. Adicional de 
inatividade. 
- Protocolizada a petição do recurso no prazo legal, os  procedimentos administrativos 
adotados  não impedem o reconhecimento de sua tempestividade. 
- Se o adicional de inatividade é vantagem decorrente da lei e é devido a todos os 
militares da inatividade, a sentença que determina a reforma de militar não necessita 
especificar tal vantagem. 
- Agravo conhecido e provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, conhecer e dar 
provimento ao agravo, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
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Recife, 20 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Alfredo Luiz da Silva ajuizou ação ordinária contra a 
União Federal, objetivando a sua reforma no posto por ele ocupado quando do seu 
desligamento do Exército Brasileiro, ao fundamento de sua total incapacidade para o 
trabalho, decorrente de acidente em serviço que Ihe ocasionou a perda total da visão do 
olho direito e a redução da visão do olho esquerdo, resultando, inclusive, no referido 
desligamento. 
Transitada em julgado a sentença que deferiu o pedido, providenciou a ré, ora agravada, 
a execução da mesma, procedendo à reforma do agravante e encaminhando ao juízo os 
elementos de cálculo para liquidação da sentença, à exceção do adicional de inatividade, 
que seria pago administrativamente. 
É contra esse pagamento administrativo que se insurge o ora agravante, ao fundamento 
de que, sendo verba resultante de condenação, não poderia a executada-agravada pagar 
tais valores sem a atualização devida. 
Na sua resposta, sustenta a agravada, preliminarmente, a intempestividade do agravo. É 
que, tendo a intimação do despacho agravado sido efetuada em 28.08.91, expirar-se-ia tal 
prazo em 02.09.91, enquanto que o recebimento do agravo data de 04.09.91. No mérito, 
bate-se pela manutenção da decisão recorrida, em respeito ao devido processo legal, 
posto que o pretendido adicional não fora objeto do pedido inicial. 
Mantida a decisão agravada, subiram os autos, sendo a mim distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO - PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Examino, inicialmente, a alegada 
intempestividade do recurso. 
Segundo a agravada, o prazo para a interposição do agravo expirar-se-ia em 02.09.91, 
enquanto que o recurso somente foi protocolado em 04.09.91. Tal assertiva não prospera. 
Há, no rosto da petição do recurso, dois carimbos de recebimento. O primeiro, e este é o 
que importa no caso, foi efetuado pelo setor de protocolo e data de 02.09.91. Esta foi a 
data em que, efetivamente, apresentou-se o recurso em juízo. O outro carimbo diz 
respeito ao recebimento da petição por parte da seção de distribuição. É procedimento 
interno que não tem qualquer relação com as partes. 
Conheço, pois, do recurso. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): o MM. Juiz monocrático indeferiu o 
pedido, com despacho de seguinte teor: 
"Não se refere a condenação nem se referiu o pedido do autor constante da inicial, a 
nenhuma verba específica que constitua os proventos deferidos. 
Se nos proventos deferidos ao autor por força da r. sentença exeqüenda não se incluiu 
verba que ele entende devida, só através de ação autônoma, onde seja especificada a 
lide e feito o pedido certo e determinado, é que poderei tomar conhecimento.  
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Assim, indefiro a petição retro." 
Por seu turno, o agravante sustenta que o adicional de inatividade constou da 
condenação, posto que Ihe foi deferida a reforma com as vantagens do cargo e função, 
na forma da lei. 
O cerne da questão, portanto, diz respeito a saber se o adicional de inatividade consta da 
condenação. 
O pedido da exordial foi feito nos seguintes termos: 
"... e ao final, julgar procedente o presente pedido para condenar a ré para reformar o 
autor no seu posto na época de seu desligamento do Exército, e condenar, ainda, ao 
pagamento de todo o seu atrasado, a partir de julho de 1970, acrescido de juros e 
correção monetária, e condenar, ainda, nos honorários advocatícios, a serem arbitrados 
na forma do art. 20, § 4ª, do CPC em vigor." (fls. 10). 
Por seu turno, a sentença exeqüenda assim deferiu o pedido: 
"... julgo procedente a ação para obrigar a ré a reformar o autor no posto que, à época do 
indevido desligamento, ocupava nas fileiras do Exército Brasileiro, condenando, ainda, a 
ré a pagar ao autor os proventos da respectiva graduação em atraso, com juros de mora e 
correção monetária, observada a prescrição qüinqüenal,..." (fls. 13) 
A sentença exeqüenda, como se vê, determinou a reforma do ora agravante no posto que 
ocupava, quando do seu licenciamento, e com o pagamento de todos os atrasados. 
O adicional de inatividade sempre foi um direito assegurado aos militares que passaram 
para a inatividade. 
A Lei nº 5.774, de 23.12.71, disciplina: 
"Art. 57......................................................................................................... 
§ 1º ............................................................................................................ 
§ 2º Os militares da inatividade percebem remuneração constituída pelas seguintes 
parcelas: 
a) mensalmente: 
I-................................................................................................................. 
II - adicional de inatividade 
A Lei nº 6.880, de 09.12.80, que revogou referido diploma legal, atualmente em vigência, 
disciplinou a questão da mesma forma. 
Ora, se a vantagem em tela é decorrente da lei, sendo devida a todos os militares da 
inatividade, desnecessário seria pedi-la na exordial, ou mesmo especificá-la na sentença 
que determina a reforma de militar. 
Acrescente-se, finalmente, que a própria agravada não impugna o direito do agravante à 
percepção do referido adicional, tanto que afirma que efetuará o pagamento das 
prestações em atraso administrativamente (documento de fls. 05). 
Não há razão plausível para cindir a condenação, cumprindo-a parte na via judicial e parte 
na via administrativa. 
Com estas considerações, dou provimento ao agravo, para determinar a inclusão do 
mencionado adicional nos cálculos de liquidação. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.786 - PB 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Agravado: OSMAR ALVES DE ALENCAR 
Advogado: DR. ADOLFO MAGALHÃES NETO (AGRDO.) 
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EMENTA 

Processual Penal. Crime de moeda falsa. Incidente de execução. Norma penal em 
branco. Abolitio criminis. 
1. Ao juiz da execução, entre outras, compete aplicar aos casos julgados lei posterior que, 
de qualquer modo, favoreça o condenado, cabendo de sua decisão agravo - arts. 66, I e 
197 da Lei 7.210I84. 
2. Cuidando a espécie de norma penal em branco - as de definição típica integradas por 
outra norma -, importa atentar, tão-só, para a figura abstrata do Direito Penal (comando 
que a própria norma expressa), e, assim, denunciado o réu  por crime de falsidade de 
moeda, o fato de alterar-se o nome ou o próprio valor da moeda é mera circunstância que 
não afeta o próprio dispositivo mandamental do tipo, não identificando-se na hipótese a 
abolitio criminis de que cuida o art. 107, III do CPB. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, dar provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 10 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Ministério Público Federal, nos autos do 
processo de execução penal 401, em que figura como réu Osmar Alves de Alencar, 
agravou de execução do despacho do MM. Juiz que concluiu, verbis: " ..Frente ao 
exposto, por convencer-me de que o ilícito então praticado, face à instituição da nova 
moeda de curso legal - cruzado novo - a revogar o complemento tipo, que previa a 
conduta ilícita - falsificação do então cruzeiro - deixou de existir no cenário legal 
repressivo, declaro extinta a punibilidade do fato pela retroatividade benéfica em relação 
ao apenado Osmar Alves de Alencar, nos termos dos arts. 2º , parágrafo único e 107, III, 
do Código Penal c/c o art. 66, I e II, da Lei 7.210, de 11.07.84."  
Argúi, em suas razões, que a decisão que pretende ver reformada ofendeu a coisa 
julgada (art. 5º, XXXVI, CF) e não se harmoniza com a doutrina criminal pátria, vez que o 
apenado fora condenado a cumprir pena definitiva de 3 anos de reclusão por infringir o § 
1º do art. 289 do Código Penal, por ter falsificado cédulas de 1.000 ( mil cruzeiros), 
correspondente a CZ$ 1,00 (um cruzado), à época em que fora instituído o cruzado como 
moeda nacional. Diz que o MM. Juiz, ao declarar extinta a punibilidade, tomou por base 
os artigos 2º, parágrafo único e 107 do Código Penal e 66, I e II da Lei 7.210/84, isto por 
entender que a expressão "papel moeda de curso legal", contida no art. 289 do Código 
Penal, representa norma penal em branco, a reclamar a definição do que vem a ser tal 
expressão, ante a instituição posterior do cruzado novo em substituição ao cruzado, fato 
este que levou o Magistrado a descriminalizar a conduta do apenado, por força da 
retroatividade benéfica. Argumenta o M. P., em sentido contrário à fundamentação 
agravada, que a substituição do padrão monetário de curso legal não implicou numa nova 
valoração jurídica do fato delituoso  bem como apresentar-se inquestionável não ter 
desaparecido a índole criminosa da conduta do apenado, inobstante terem as cédulas 
falsificadas perdido seu valor liberatório, isto porque continuou afetada e a fé pública pelo 
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ato praticado. O ato reprovável foi a falsificação, guarda ou introdução em circulação de 
papel moeda que tinha, ao tempo de sua atividade, curso legal. Conclui que a mudança 
do nome e do valor do papel moeda não trouxe real modificação do tipo delituoso. 
Intimado, o agravado fez juntar, por cópia, entre outros: - despacho do MM. Juiz (fls. 14) 
onde noticia que fora fixado cumprimento da pena em regime aberto, por força de habeas 
corpus proposto, bem como impostas as condições; - despacho agravado (fls. 25/28) em 
cujo relato inicial se noticia que o agravado apelara da sentença condenatória (6 anos de 
reclusão), logrando parcial provimento que reduziu a pena a 3 anos de reclusão, bem 
como Ihe fora concedido livramento condicional, por inexistir na Seção Judiciária casa de 
albergado. 
Decorrido in albis o prazo para resposta do agravado. 
Mantida a decisão. 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Inicialmente, importa tecer 
considerações sobre o recurso ora eleito pelo Ministério Público Federal. 
Em comentário ao estabelecido no art. 581, VIII, do CPPB, que estabelece caber recurso 
em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que decretar a prescrição ou julgar, 
por outro modo, extinta a punibilidade, Damásio de Jesus - "Código de Processo Penal 
Anotado" - observa: 
"...término de período de prova do sursis: 
a) antes da Reforma Penal de 1984 - a decisão que declara extinta a pena pelo decurso 
do período de prova do sursis enseja interposição do recurso em sentido estrito, com 
fundamento n. VIII. (TACrim SP, RT 520/433); 
b) depois da Reforma Penal de 1984, vide art. 197 da LEP". 
É ainda o mesmo autor que, em referência ao art. 197 da Lei 7.210/84, traz ensinamentos 
de Alberto Silva Franco, onde se lê: 
"As decisões proferidas pelo Juiz na Execução Penal, isto é, toda e qualquer 
manifestação judicial, e não apenas a que diz respeito aos denominados "incidentes de 
execução", são recorríveis, cabendo agravo, chamado, na jurisprudência, de Agravo de 
Execução". 
É que, nos termos do artigo 66 da referida lei, que cuida da Execução Penal, caberá ao 
juiz da execução, entre outras, aplicar aos casos julgados lei posterior que, de qualquer 
modo, favorecer ou declarar extinta a punibilidade. 
Assim ocorrendo, indubitavelmente, cuida a hipótese, precisamente, não de recurso em 
sentido estrito, e sim de agravo de execução. Quanto ao mérito da questão, estabelecem 
o art. 2º e seu parágrafo único do Código Penal que: 
"- ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, 
em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória; 
- a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, 
ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado". 
Inegavelmente, a hipótese não cuida de retroatividade ou ultratividade da Lei Penal, 
embora, na espécie, se cuide da abolitio criminis. 
Como bem posicionou a questão o MM. Juiz do 1º grau, a questão há de ser posta sob o 
enfoque das chamadas normas penais em branco. 
Neste sentido, vale destacar da decisão agravada: 
"Verifico, através dos respectivos autos da ação penal (fls. 33/34), que os apenados 
falsificaram cédulas de Cr$ 1.000 (mil cruzeiros - efígie do Barão do Rio Branco), 
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correspondentes a Cz$ 1,00 (um cruzado), à época em que fora instituído o cruzado como 
moeda nacional. 
Instituído posteriormente o cruzado novo como a moeda em curso legal, em substituição à 
moeda anterior, o cruzado, a falada cédula de Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) perdeu seu 
valor liberatório a partir de 16 de janeiro de 1989, data da vigência do cruzado novo 
(Resolução nº 1.565, de 16.01.1989, D.O. de 16.01.1989, pág. 960). 
A partir de 16 de março de 1990, reinstituiu-se a denominação cruzeiro. Apenas a 
denominação, porquanto a moeda como instrumento de troca não manteve equivalência 
com o cruzeiro à época da acenada infração. 
Por curso legal da moeda para efeitos de tipicidade há de considerar a moeda que 
preserva condições econômicas e legais de circulação. Não mais a que deixou de existir. 
O curso legal, pois, para o cruzeiro, de então restou esvaziado com a instituição do 
cruzado (28.02.86). 
Não colhe, na hipótese, o tratamento legal da moeda nacional como norma temporária a 
ser excetuada ou excepcionada em face do art. 3º do Código Penal. 
Se é certo que a moeda economicamente enfocada em regime inflacionário sofre rápida 
desvalorização, não menos certo é que - juridicamente analisada - não se cuida, no caso, 
de moeda de curso legal temporário, mas de norma penal em branco, permanente. 
Ensina Delmanto: 'Outras hipóteses. Há leis em branco nas quais a alteração de seu 
complemento pode favorecer o agente, pois não possuem caráter excepcional ou 
temporário. Assim, se alguém é condenado pela posse de substância entorpecente (Lei nº 
6.386/86),  como tal prevista à época do fato ou portaria, mas uma posterior portaria deixa 
de considerar aquela substância como entorpecente, obviamente deverá ser reconhecida 
em favor do agente a retroatividade benéfica. 
Igual solução se dará à omissão do agente condenado por omissão de notificação de 
doença (CP, art. 269), se houver nova lei retirando essa moléstia da lista das doenças de 
notificação obrigatória.' (C. PENAL ANOTADO, 1986, pág. 8). 
Frente ao exposto, por convencer-me de que o ilícito então praticado, face à instituição de 
nova moeda de curso legal - cruzado novo - a revogar o complemento tipo, que previa a 
conduta ilícita - falsificação do então cruzeiro - deixou de existir no cenário legal 
repressivo, declaro extinta a punibilidade do fato pela retroatividade benéfica em relação 
ao apenado Osmar Alves de Alencar, nos termos dos arts. 2º, parágrafo único e 107, III, 
do Código Penal, c/c o art. 66, I e II, da Lei 7.210, de 11.07.84". 
Por sua vez, nas razões do presente recurso, se argúi: 
"O MM. Juiz Federal não tem razão. Contra o seu, ponto de vista equivocado levantam-se 
vozes autorizadas de renomados criminalistas. Edgard Magalhães Noronha, por exemplo, 
depois de apontar as controvérsias sobre a possibilidade de retroação da lei mais 
benigna, que complementa a norma penal em branco, garante: 
'... a norma penal em branco não é destituída de preceito; o comando, o mandamento, ela 
apresenta, sendo a norma extrapenal simplesmente complementar. 
Tal afirmação não importa em que se estabeleçam concessões. A nosso ver, a lição de 
Soler, sempre invocada, permanece na sua inteireza: só influi a variação de norma 
complementar quando importe verdadeira alteração da figura abstrata do Direito Penal, e 
não mera circunstância que, na realidade, deixa subsistente a norma; assim, p. ex., o fato 
de que uma lei tire a certa moeda o seu caráter, nenhuma influência tem sobre as  
condenações existentes  por falsificação de  moeda, pois não variou o objeto abstrato da 
tutela penal; não variou a norma penal que continua sendo idêntica." 
('Direito Penal', 1º Volume, 9ª edição, Saraiva - Livreiros Editores, São Paulo, 1973, págs. 
77 e 78). 
...É que a simples mudança do nome e do valor do papel moeda não trouxe real 
modificação no tipo delituoso. Damásio Evangelista de Jesus ensina: 
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'Normas penais em branco são as de definição típica integradas por outra norma. 
Modificada esta, favorecendo o sujeito, não retroagem. A nosso ver, só tem influência a 
variação da norma complementar na lei penal em branco quando importe em real 
modificação da figura abstrata do direito penal, e não quando importe mera modificação 
de circunstância que, na realidade, deixa subsistente a norma. Assim, a circunstância de 
que uma norma retire de determinada moeda a sua natureza, nenhuma influência tem 
sobre as decisões condenatórias existentes em conseqüência da falsificação da moeda, 
pois não houve variação quanto ao objeto da proteção penal. A norma penal permanece a 
mesma. ("Código Penal Anotado", São Paulo, Saraiva, 1989, pág. 10)." 
No mesmo sentido, Luiz Vicente Cernicchiaro, em seu "Compêndio de Direito Penal", em 
cuidando das normas penais em branco, observa: 
"O assunto é polêmico também nos tribunais. A melhor solução é a que entende inocorrer 
abolitio criminis porque a incriminação não foi retirada do ordenamento jurídico; persiste a 
censura com a manutenção da norma preceptiva. 
Entre nºs, a matéria tem sido freqüentemente ventilada, tendo-se em vista as chamadas 
tabelas de preços, nos crimes contra a economia popular. Ditas tabelas estão sendo 
continuamente modificadas, elevando-se cada vez mais o custo e, dessarte, podendo 
favorecer os que as transgrediram quando fixavam preços inferiores aos que elas virão a 
marcar antes do julgamento. 
Nelson Hungria e José Frederico Marques opinam pela irretroatividade, enquanto Basileu 
Garcia sustenta opinião contrária. A nosso ver, a lição de Soler, sempre invocada, 
permanece em sua inteireza: só influi a variação da norma complementar quando importe 
verdadeira alteração da 'figura abstrata do Direito Penal' e não mera circunstância que, na 
realidade, deixa subsistente a norma; assim, p. ex., o fato de que uma lei tire a certa 
moeda o seu caráter, nenhuma influência tem sobre as condenações existentes por 
falsificação de moeda, pois não variou o objeto abstrato da tutela penal; não variou a 
norma penal que continua sendo idêntica. Diga-se o mesmo da tabela de preços. A Lei nº 
1.521, de 26 de dezembro de 1959, no art. 2º , nº VI, não define como crime cobrar mais 
que determinado preço, mas sim "transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias ou 
de serviços essenciais". 
Esta é a norma, a tabela é mera circunstância complementar, ditada pelas necessidades 
do momento (Magalhães Noronha)". 
Com muito respeito aos que se posicionam diferentemente, prefiro acostar-me à posição 
clássica já adotada por Soler que se conduziu em tal hipótese, no sentido de atentar, tão-
só, para a figura abstrata do Direito Penal, de modo a relevar antes que tudo o comando 
que a própria norma expressa, e, assim ocorrendo, tal norma permanece em sua 
inteireza, desde que a variação da norma complementar não importe mais do que mera 
circunstância  sem condão de alterar a própria estrutura da figura penal em abstrato. 
Vale dizer, denunciado que foi o réu por crime de falsidade de moeda, restando inclusive 
condenado por tal crime em sentença transita em julgado, o fato de alterar-se o nome ou 
o próprio valor da moeda não se constitui senão em mera circunstância, sem qualquer 
possibilidade de afetar o próprio dispositivo mandamental do tipo, com força, inclusive, de 
abolir o crime, não sendo, assim, a hipótese de extinção do processo com base no Código 
Penal - art. 107, III. 
Por tais razões, dou provimento ao agravo para, afastando a extinção da punibilidade 
decretada pelo Juiz do 1º grau, determinar que se retome, em relação ao agravado Osmar 
Alves de Alencar, o devido processo de execução penal. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.883 - PB 
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Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Agravante: FAZENDA NACIONAL 
Agravado: ARISTÓTELES CORREIA DE QUEIROZ 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Delegação ao INCRA da atribuição para cobrança do ITR. 
Invalidade. 
- A delegação de atribuições dentro do mesmo Poder é, em princípio, admissível. Há de 
resultar, todavia, do denominado poder hierárquico ou de autorização constante de norma 
emanada do Poder competente para definir tais atribuições. 
- Inválida é a delegação feita pela Procuradoria da Fazenda Nacional ao INCRA para a 
representação judicial da União nas causas envolvendo o ITR, através da Portaria nº 449, 
de 03.09.90, porque o INCRA não está a ela subordinado, nem está indicado como 
destinatário dessa delegação, no art. 29, § 5º do ADCT. 
- Agravo interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide, a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, negar provimento ao 
agravo, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 20 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Insurge-se a Procuradoria da Fazenda Nacional 
contra despacho que não entendeu ser do INCRA a responsabilidade pela cobrança da 
Dívida da União decorrente dos débitos do ITR. 
Aduz que a Portaria nº 230, de 15 de maio de 1990, que delegou a competência ao 
INCRA para a representação judicial nas causas relativas ao ITR, é emanada do art. 29, § 
5º do ADCT, devendo ser a mesma respeitada. 
Por esse motivo, pede provimento ao agravo, interposto tempestivamente, eis que a 
decisão atacada foi mantida pelo juízo singular. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Não se trata de delegação de 
competência tributária, mas de delegação de atribuições administrativas. 
A delegação pode fundar-se no poder hierárquico ou em disposição expressa de norma 
emanada do Poder competente para fixar as atribuições de cuja delegação se cogita. 
Dentro do mesmo Poder, a delegação de atribuições fundada no poder hierárquico é, em 
princípio, admissível e irrecusável. Mesmo assim, são indelegáveis aquelas atribuições 
conferidas pela lei especificamente a determinado órgão ou agente. (Cf. Hely Lopes 
Meirelles, "Direito Administrativo Brasileiro", 14ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 
São Paulo, 1989, p. 102). 
Admissível, outrossim, a delegação de atribuições autorizada em norma emanada do 
Poder competente para definir as atribuições de cuja delegação se cogita. Se a norma 
pode conferir a atribuição, pode autorizar a delegação desta a qualquer dos órgãos ou 
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agentes, que poderiam ter da mesma recebido originariamente a atribuição. Há de indicar, 
porém, os possíveis destinatários da delegação, posto que, em face do princípio da 
legalidade da Administração, não se pode admitir uma autorização em branco. 
No caso de que se cuida, a delegação questionada estaria autorizada pelo art. 29, § 5º do 
ADCT, que assim dispõe: 
"Cabe à atual Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diretamente ou por delegação, 
que pode ser ao Ministério Público Estadual, representar judicialmente a União nas 
causas de natureza fiscal, na área da respectiva competência, até a promulgação das leis 
complementares previstas neste artigo". 
Vê-se que essa norma indica, expressamente, apenas o Ministério Público Estadual como 
possível destinatário da delegação que autoriza. A delegação que a este seja feita será 
irrecusável. É que a atribuição, no caso, decorre da própria norma constitucional. 
Pode dar-se a delegação também a órgãos subordinados administrativamente à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E será a delegação, também neste caso, 
irrecusável, porque fundada no poder hierárquico. 
Admito que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está autorizada a delegar a 
atribuição em causa a outros órgãos ou agentes do Poder Público, e até mesmo a 
particulares. Neste caso, porém, a delegação há de ser feita com a aceitação de seu 
destinatário. Inadmissível ver-se no dispositivo constitucional supratranscrito uma 
atribuição de Poder à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de sobrepor-se a órgãos 
hierarquicamente vinculados a chefias diversas. 
Ressalte-se que a atribuição do encargo de patrocinar em juízo a cobrança de um 
imposto envolve a necessidade de recursos, cuja destinação, como se sabe, dentro do 
Poder Público, está vinculada ao orçamento. Não é razoável, portanto, admitir-se que um 
órgão do Poder Público receba uma autorização de delegação de suas atribuições, em 
branco de sorte a possibilitar a transferência desse encargo, contra a vontade do órgão 
destinatário da delegação. 
Pelo exposto, nego provimento ao agravo para manter a decisão recorrida. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.935 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Agravante: PHILIPS ELETRÓNICA DO NORDESTE S/A 
Agravada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. WOLMEZITA MARINHO DE BARROS E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Execução Fiscal. Substituição da penhora. 
- É possível a substituição de bem penhorado em execução fiscal mediante oferecimento 
de fiança bancária. 
- Inteligência do art. 15, I, da Lei 6.830/80. 
- Precedentes do extinto TFR 
- 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, por unanimidade, 
dar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
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dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 20 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Execução Fiscal promovida pela Fazenda 
Nacional contra Philips Eletrônica do Nordeste S/A. 
A executada teve pedido de substituição de bem penhorado por fiança bancária indeferido 
pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária deste Estado. Interpôs o presente 
agravo de instrumento com fulcro no art. 15 da Lei 6.830/80. Indicou peças para traslado 
(fls. 05). 
Mantendo a decisão agravada, o douto Juiz a quo afirma: 
"Entendo que fiança bancária, por mais idônea que seja, não se presta à substituição da 
penhora, por se tratar de instituto muito específico a gravar o patrimônio do devedor, não 
de terceiros, ordinariamente. 
Quando a Lei 6.830/80 fala, no seu art. 16, que o executado promoverá embargos a partir 
- dentre outros dados - de "juntada de prova da fiança bancária", não quer autorizar, 
simplesmente, dita substituição, pois tal seria prestigiar em excesso o devedor e 
desgarantir, conceitualmente, a execução 
A fiança bancária, portanto, é um plus que complementa, se for o caso, a penhora, em 
caso de insuficiência. 
Mantenho a decisão agravada." (fls. 30 e v.) 
Deferida a formação do instrumento e intimada a Fazenda Nacional, esta contraminutou, 
reportando-se às peças trasladadas (fls. 29). 
Relatei. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Assiste razão à agravante. Com 
efeito, dispõem os arts. 9º, II, e 15, I, da Lei 6.830/80: 
"Art. 9º - Em garantia de execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 
indicados na Certidão da Dívida Ativa, o executado poderá: 
I - omissis. 
III - oferecer fiança bancária. 
Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz: 
I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária." 
No caso em exame, a agravante faz prova da garantia da execução por meio de fiança 
bancária do Banco América do Sul S/A. 
Vejam-se as seguintes ementas do extinto mas sempre egrégio Tribunal Federal de 
Recursos: 
"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 
A lei só assegura ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou 
fiança bancária (Lei nº 6.830/80, art. 15, I). Agravo a que se nega provimento." (AG 44547 
- MG, decisão unânime da 6ª Turma em 24.10.84, publicada no DJ de 13.12.84); 
"EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. 
A substituição do bem penhorado somente pode ocorrer a pedido da Fazenda Pública ou 
em caso de depósito em dinheiro ou oferecimento de fiança bancária pelo executado 
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(arts. 667, III, CPC, e 15, I e II, Lei 6.830/80). Improvimento do agravo." (AG 54.720-SP, 
decisão unânime da 6ª Turma em 08.08.88, publicada no DJ de 14.11.88); 
"PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. 
Não é admissível substituição de penhora pedida por terceiros. A substituição da penhora 
poderá ser deferida ao executado por depósito em dinheiro ou fiança bancária (art. 15, I, 
da Lei 6.830/80). Agravo improvido." (AG 42793 - PR, decisão unânime da 6ª Turma em 
17.12.82, publicada no DJ de 16.12.82). 
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para deferir o pedido de substituição do bem 
penhorado pela fiança bancária, porquanto o MM. Juiz não alinhou qualquer razão para 
desaconselhá-la, tanto no despacho agravado quanto no de manutenção; aliás, o primeiro 
(fls. 26v.) mostrou-se equivocado, ei-lo alicerçado em manifestação da Fazenda Nacional 
(a de fls. 26) contrária à pretensão de fls. 14, distinta daquela da substituição do bem 
penhorado por fiança bancária; lá, a exeqüente não concordava era em se colocar outra 
impressora no lugar do bem penhorado, uma impressora. 
Assim voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.997 - AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: BANCO BRADESCO S/A 
Agravados: ANSELMO LIMA BASTOS E OUTROS 
Advogados: DRS. MARCOS KLEBER CAVALCANTI CHAVES E OUTROS (AGRTE.) E  

EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO (AGRDOS.) 
 
EMENTA 

Civil e Processual Civil. Cautelar. Contrato de financiamento da aquisição da casa própria. 
Legitimação da Caixa Econômica Federal. Opção pelo Plano de Atualização Mista. Nos 
contratos de valor acima de 2.500 VRFs, não é obrigatória a adoção do Plano de 
Equivalência Salarial  Decreto-Lei 2.349/87, art. 2º). Inexistência de fundamento que 
autorize a medida pleiteada. 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 agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: O agravante impugna decisão do MM. Juiz 
Federal da 4ª Vara-AL, Dr. Sebastião Vasques de Moraes, que deferiu liminar para manter 
a relação prestação/salário verificada na data da assinatura do contrato. Alega, em 
resumo, que o contrato com o mutuário rege-se pelo Plano de Amortização Mista, que 
prevê a atualização com base no maior índice de aumento salarial ou com o emprego do 
mesmo índice de correção do saldo devedor. 
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Formado o instrumento, apresentadas contra-razões pela confirmação da medida, foi 
mantida a decisão, vindo os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A tese sustentada pelos requerentes 
da cautelar não tem apoio na lei, nem no contrato, que é regido pelo Plano de 
Amortização Mista, autorizado pelo art. 22 da Lei 8.024. A propósito, decidiu esta Turma, 
na Apelação Cível nº 11.448-AL: 
"Civil e Processo Civil. Cautelar. Contrato de financiamento da aquisição da casa própria. 
Legitimação da Caixa Econômica Federal. Opção pelo Plano de Atualização Mista. Nos 
contratos de valor acima de 2.500 VRFs, não é obrigatória a adoção do Plano de 
Equivalência Salarial (Decreto-Lei 2.349/87, art. 2º) Inexistência de fundamento que 
autorize a medida pleiteada. Apelações improvidas". 
Destaco do voto que, então, proferi: 
No mérito, assim votei na ação principal: 
"Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicados pelos apelantes referem-se a 
contratos antigos do Sistema Financeiro de Habitação. A partir de 1987, diante das 
distorções no cálculo do reajuste das prestações e na cobertura do saldo devedor, ao final 
do contrato, o Plano de Equivalência Salarial só é obrigatório nos contratos até 2.500 
VRFs, em função do art. 2º do Decreto-Lei 2.349/87. 
É que se estabelecera uma situação de descalabro no Fundo de Compensação da 
Variação Salarial. A fórmula de atualização do saldo devedor do financiamento se faz com 
base nos índices de correção monetária e com aplicação de juros contratuais, enquanto 
as prestações no PES não podem exceder o limite da variação do salário da categoria do 
mutuário. 
O desequilíbrio entre a política salarial e a inflação motivou o descompasso entre o 
crescimento do saldo devedor e a sua amortização pelo pagamento das prestações, de tal 
modo que, ao final do contrato, o saldo remanescente equivale muitas vezes à soma 
superior ao valor de mercado do imóvel, o que implica em inviabilizar o sistema de 
cobertura. Optou, então, o legislador em restringir a adoção de tal sistema aos contratos 
destinados à aquisição de moradia para as camadas sociais mais necessitadas. 
Os adquirentes de maior poder aquisitivo vinculam-se a outra sistemática, que não prevê 
a cobertura do saldo devedor, ao final do contrato, e admite a adoção de outra fórmula de 
reajuste das prestações. 
Por isso, os apelantes tiveram que contentar-se com a inserção no contrato da cláusula 
de reajuste com base  no maior índice de variação salarial, ou, na falta de parâmetro, 
obedecendo-se a critério equivalente ao da correção do saldo devedor. 
Não houve coação na celebração do pacto. Na ocasião, os apelantes queriam o 
financiamento, e o obtiveram. Não podem, agora, alterá-lo para incluir cláusula mais 
benéfica. 
Esta Turma, decidindo caso semelhante, fixou a seguinte posição: 
Civil. Contrato de aquisição e financiamento de imóvel pelo Sistema Financeiro da 
Habitação. Contrato padrão. Sua interpretação. Improcedência do pedido de revisão do 
pacto celebrado. Apelo improvido. (Apelação Cível Nº 10.409-PB, Rel. Juiz Lázaro 
Guimarães) 
Adoto, integralmente, os fundamentos da bem lançada sentença, da lavra do culto Juiz 
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima. 
Como se vê, a ação cautelar carece de fundamentação que autorize a concessão da 
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medida pleiteada." 
A situação é idêntica, só referindo-se a liminar, e não a sentença em ação cautelar. Em 
ambas as hipóteses, no entanto, é indispensável a caracterização do fumus boni juris que 
não está presente quando não há probabilidade de acolhida do pedido, diante da falta de 
amparo legal da pretensão. 
Por essas razões, dou provimento ao agravo, para cassar a liminar. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.023 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Agravantes: MARIA INES DA SILVA E OUTROS 
Agravada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. TEREZA CRISTINA DE ALENCAR FACUNDO E OUTRO (AGRTES.) E  

RICARDO SIQUEIRA E OUTROS (AGRDA.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Execução das sentenças que o concedem. Cumprimento 
imediato. Desnecessidade de extração de carta de sentença. Art. 12 da LMS. 
I - A provisoriedade da execução das sentenças que concedem mandado de segurança 
não implica em exigência de caução ou de extração de carta de sentença. 
II - É que, na ação mandamental, se a liminar concedida é executada independentemente 
de tais requisitos, seria ilógico a sua exigência para a execução da decisão de mérito. 
III - Dessa forma, pelo rito desse tipo de ação e pela natureza mandamental de suas 
decisões, a execução destas deve-se dar através da simples notificação pelo Juiz prolator 
do decisum, independentemente da extração de carta de sentença. 
IV - Precedentes jurisprudenciais. 
V - Agravo provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 08 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 
Maria Inês da Silva e outros contra decisão do MM. Juiz Federal da 5ª Vara da Seção 
Judiciária do Estado de Pernambuco que, apreciando pedido de execução provisória da 
sentença concessiva de segurança para levantamento de importâncias depositadas no 
FGTS, determinou a extração de carta de sentença. 
Alegam os agravantes que a execução provisória de sentença em mandado de segurança 
não obedecia ao rito estabelecido na Seção II do Capítulo III, Livro II, do Código de 
Processo Civil, devendo-se dar mediante simples notificação da autoridade coatora para o 
imediato cumprimento do que nela é determinado, daí porque incorrera em erro a decisão 
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de 1º Grau que agora pretendem ver reformada. 
Em favor de seus argumentos, socorrem-se de decisões do então Tribunal Federal de 
Recursos que mencionam. 
A Caixa Econômica Federal, agravada, contraminutou o recurso, entendendo 
equivocados tanto os agravantes quanto o próprio Juiz autor da decisão atacada, 
porquanto não cabia a execução da sentença de 1º grau ante o teor do art. 1º da Lei nº 
8.076/90, desde que vedava efeitos à sentença concessiva da ordem enquanto não 
confirmada pelo respectivo Tribunal. 
Mantida a decisão vergastada, subiram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, o que pretendem os 
agravantes é que a execução da sentença que Ihes concedeu segurança para o 
levantamento de seus depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, independa 
da extração de carta de sentença, sem guardar consonância com o disposto no art. 588 
do CPC, mas sim nos termos do contido na Lei nº 6.071/74. 
A questão não se mostra pacífica na doutrina pátria, divergindo juristas do quilate de 
Celso Agrícola Barbi, Celso Ribeiro Bastos, Cândido Dinamarco e do não menos 
eminente Prof. Hely Lopes Meirelles. 
Há quem defenda que a nova redação do art. 12, parágrafo único, da Lei nº 1.533 tornou 
inequívoca a sujeição da execução em mandado de segurança às normas do Código de 
Processo Civil relativas à execução provisória, sempre que o resultado da demanda 
implique em entrega de dinheiro a qualquer título. 
O Prof. Hely Lopes Meirelles, entretanto, ao comentar como deve-se dar a execução no 
mandado de segurança, discorda dessa posição ao afirmar que: 
"A execução provisória foi estendida à sentença concessiva da segurança pela Lei 6.071, 
de 3.7.1974, mas daí não se conclua que essa provisoriedade exija a caução e a carta de 
sentença referidas no art. 588 do Código de Processo Civil. E assim já se decidiu. (TFR, 
Ap. 38.115-MG, in DJU de 11.6.1976 e Ap. 84.890-SP, in  DJU de 31.10.1979; TJRJ, RT 
519/226). Pois se a liminar é executada independentemente desses requisitos, ilógico 
seria exigi-los para execução da decisão de mérito, ainda que sujeita a recurso. 
O mandado de segurança tem rito próprio e suas decisões são sempre de natureza 
mandamental que repele o efeito suspensivo e protelatório de qualquer de seus recursos. 
Assim sendo, cumprem-se imediatamente tanto a liminar como a sentença ou acórdão 
concessivo da segurança, diante da só notificação do Juiz prolator da decisão, 
independentemente de caução ou de carta de sentença, ainda que haja apelação ou 
recurso extraordinário pendente. (STF, RE 70.655-RS, in DJU de 24.9.1971, pág. 5.135)". 
O egrégio Tribunal Federal de Recursos, hoje extinto, no mesmo sentido também já 
decidiu, em acórdão assim ementado: 
"MANDADO DE SEGURANÇA.  EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. 
CUMPRIMENTO IMEDIATO INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO. 
I - A provisoriedade da sentença concessiva de segurança, não transitada em julgado, só 
se manifesta nos aspectos que não tolhem a ordem contida na notificação do julgado. 
Sem esta presteza na execução, ficaria invalidada a garantia constitucional da segurança. 
Aplicação dos artigos 12, parágrafo único, e 13 da Lei nº 1.533, de 31.12.51, o primeiro 
com a redação da Lei nº 6.071, de 03.07.74. 
II - Mandado de segurança concedido." (MS nº 117.017-RJ, Rel. Min. PÁDUA RIBEIRO, 
ac. un. - 2ª Seção DJU de 13.08.87). 
Nessa mesma corrente, o egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim decidiu, 
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através de sua 2ª Turma: 
"PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 
PROCEDIMENTO. 
I - O caráter mandamental e de urgência das decisões proferidas no processo rápido do 
mandamus dispensa os requisitos da carta de sentença e da caução para a execução 
provisória do julgado concessivo da segurança, que se cumpre imediatamente, pela só 
notificação judicial à autoridade impetrada. 
II - No caso em tela, contudo, se a douta Juíza aplicou ao procedimento célere do 
mandado de segurança as normas do processo comum, que regulam a execução 
provisória (CPC, art. 588, Incisos I a III), não há como afastar dessa relação processual-
executiva, de natureza autônoma , a pessoa jurídica de direito público (INAMPS - 
autarquia federal), como parte passiva, que sofrerá os efeitos pecuniários da condenação 
contida nos autos do mandamus. 
III - Agravo parcialmente provido, nos termos do voto do Juiz Relator." (AG nº 121.516-
BA, Rel. Juiz SOUZA PRUDENTE, ac. un. - 2ª T. - DJU de 26.11.90). 
Esta egrégia 2ª Turma ao enfrentar o Agravo Regimental na AMS nº 2979, Relator do 
acórdão o eminente Juiz PETRUCIO Ferreira, também não distinguiu a forma de ser das 
execuções das sentenças mandamentais, ao decidir: 
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 
1. Não cuidando a espécie de ataque de decisão concessiva ou denegatória de liminar em 
mandado de segurança, não se aplica à mesma o estabelecido no parágrafo segundo do 
art. 228 do RI desta Casa. 
2. A sujeição ao duplo grau de jurisdição da sentença que concede o mandado de 
segurança não exclui a sua execução provisória, que tendo como instrumento o próprio 
mandado de segurança, há de ser executada independentemente de pedido da parte à 
autoridade coatora, sob pena de, assim não se fazendo, negar-se a própria ratio essendi 
daquela ação mandamental (Lei 1.533/51, art. 12, parágrafo único e precedentes 
jurisprudenciais). 
3. Agravo provido para, modificando o despacho agravado deferir a execução provisória." 
(AGAMS nº 2979-PE, Rel. Juiz PETRUCIO FERREIRA, indicadas. ac. un., 2ª T. - DJU de 
16.09.91). 
Curvo-me, assim, aos precedentes jurisprudenciais colacionados que, a meu ver, 
interpretam o art. 12 da Lei nº 1.533/51, em harmonia com a própria essência e finalidade 
da ação mandamental. 
Por outro lado, quanto à alegação da agravada de que não caberia qualquer espécie de 
execução da sentença em vista do disposto na Lei nº 8.076/91, dela não se pode tomar 
conhecimento, porquanto a agravada não interpôs o devido recurso para demonstrar a 
sua irresignação contra a decisão que determinou a extração da carta de sentença, não 
podendo, agora, por ocasião do oferecimento da contraminuta, pugnar pela reforma da 
decisão contra a qual não interpôs o devido agravo. 
Demais disso, de se observar que a sentença que concedeu a segurança para liberação 
do FGTS dos agravantes não se fundamentou nas disposições da Lei nº 8.036/91, mas 
sim no verbete da Súmula nº 178 do então Tribunal Federal de Recursos. 
Por tais fundamentos e de acordo com os precedentes antes mencionados, dou 
provimento ao agravo para que a execução da sentença proferida no writ se faça 
independentemente da extração de carta de sentença, como pretendem as agravantes. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.044 - CE 
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Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravantes: BRETISLAU DE CASTRO E OUTROS 
Agravada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. DURVAL VIEIRA MAIA E OUTRO (AGRTES.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar. Compete à Justiça Federal julgar os processos nos quais se 
manifestam conflitos de interesses entre militares e a União. Inaplicabilidade ao caso do 
art. 240, d, da Lei 8112/90. 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 agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Os agravantes impugnam decisão do MM. Juiz 
Federal da 2ª Vara-CE, que declinou, para a Justiça do Trabalho, da competência para 
conhecer de ação movida contra a União com pedido de reajuste de 84,32% de soldos, 
em abril de 1990. Alegam, em resumo, que são militares, estando sujeitos a regime 
próprio, e não ao da Lei 8.112/90. 
Formado o instrumento, sem contra-razões, e mantida a decisão, vieram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Os militares estão submetidos a 
estatuto próprio, e não ao da Lei 8.112/90, daí porque não se Ihes aplica o disposto no 
art. 240, d, desse diploma. 
Sobre o assunto, afirmo, em "Processo Administrativo Disciplinar" (Rev. AJUFE, 1991): 
"Antes da criação do regime único, entendia-se que a Justiça do Trabalho conheceria 
apenas das reclamações movidas pelos chamados servidores celetistas. Agora, há uma 
categoria geral de servidor público civil submetida ao controle judicial trabalhista, e 
algumas categorias remanescentes, sujeitas a regimes estabelecidos na própria 
Constituição ou em lei complementar. 
Integram essas últimas os servidores públicos militares (art. 42, CF), os magistrados, 
ligados ao Estatuto da Magistratura (art. 93, CF) os membros do Ministério Público, 
vinculados a estatutos próprios, (parágrafo 5º do art. 128, CF) e os funcionários do Banco 
Central, excluídos do regime único pelo art. 251 da Lei 8.112. 
Somente essas continuam com litígios individuais da competência da Justiça Federal. 
Há categorias submetidas a regimes especiais - como os policiais federais e os 
professores universitários -, que  mesmo assim, não escapam à disciplina da Lei 8.112, 
cujo art. 243 define expressamente a qualidade de servidor público dos funcionários dos 
Poderes da União, dos Territórios, das autarquias, inclusive as de regime especial, e das 
fundações que estivessem sob a disciplina da Lei 1.711 ou da CLT. 
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Isso não quer dizer que tenham sido revogados os estatutos dessas categorias, no que 
não colidam com a Lei 8.112. Persistem  as regras especiais instituidoras dos regimes a 
que estão submetidos os professores universitários e os policiais federais em tudo que 
disser respeito às especificidades das respectivas profissões. 
Desse modo, o professor, além da garantia geral da estabilidade do servidor público, 
conta, por exemplo, com a proteção do Estatuto do Magistério Superior (Lei 4.481/65, 
com alterações posteriores), que só admite a sua demissão após deliberação do 
Conselho Departamental a que está vinculado". 
Como se vê, a competência para conhecer de conflitos entre militares e a União, mesmo 
respeitando matéria referente à remuneração do trabalho, é da Justiça Federal. 
Por essas razões, dou provimento ao agravo. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.068 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Agravado: AUGUSTO MAYNARD DE QUEIROZ SAMPAIO 
Advogada: DRA. ZULEIDE MARIA DOS SANTOS MELO (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Representação judicial da União nas causas relativas à cobrança do ITR. 
Competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional prevista no § 5º do art. 29 do 
ADCT, no art. 1º da Lei nº 8.022/90 e no art. 67 da Lei nº 8.383/91, mas que pode ser 
delegada nos termos do mesmo § 5º do art. 29 do ADCT. Validade, diante disso, da 
Portaria nº 449/90, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que delegou à 
Procuradoria Geral do INCRA a representação judicial da União nas causas relativas à 
cobrança do ITR. Agravo ao qual se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 25 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de agravo de instrumento que interpõe o 
INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária contra a decisão do juízo de 
1º Grau que, nos autos de execução fiscal promovida pela autarquia ora agravante, 
indeferiu petição formulada no sentido de que a representação judicial da União na ação 
executiva fosse exercida pela Fazenda Nacional e não pela Procuradoria do INCRA. 
É que entendeu o Magistrado de 1º Grau válida a delegação feita pelo Procurador-Geral 
da Fazenda Nacional, através da Portaria nº 449, de 03.09.90, à Procuradoria-Geral do 
INCRA nas causas relacionadas às receitas arrecadadas por aquela autarquia, porquanto 
de acordo com mandamento constitucional insculpido no art. 29, § 5º do ADCT, que não 
poderia ser contrariado por dispositivo de lei ordinária. 
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A agravante, em favor de sua tese, alega que o art. 1º da Lei nº 8.022, de 12.04.90, 
regulamentara o comando do art. 131, § 3º da Constituição Federal, de maneira que 
falecia ao INCRA competência para praticar qualquer ato que implicasse em 
administração de tributos. Dessa forma, a delegação decorrente da Portaria nº 449/90 da 
Procuradoria-Geral da Fazenda ofendia o mencionado preceito constitucional, até porque 
as Procuradorias dos órgãos públicos não tinham personalidade jurídica nem tampouco 
eram subordinadas à Procuradoria Fazendária. 
Sem contraminuta pela parte agravada, subiram os autos, depois de mantida a decisão 
atacada pelo Juízo a quo. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa nos autos de processo 
executivo promovido pelo próprio INCRA, este ingressou com petição requerendo fosse 
determinada a intimação do órgão regional da Fazenda Nacional do Estado de 
Pernambuco, no seu entender, a quem cabia a representação da União nas causas 
relativas à cobrança do ITR, nos termos do disposto no art. 29, § 5º do ADCT, e art. 1º da 
Lei nº 8.022, de 12 de abril de 1990. 
O MM. Julgador de 1º Grau indeferiu a pretensão, em síntese, por entender que o art. 1º 
da Lei nº 8.022/90 contrariava o poder de delegação constitucional atribuído à 
Procuradoria da Fazenda Nacional, enquanto não promulgadas as leis complementares 
respectivas. 
Entendo que assiste razão ao MM. Juiz autor da decisão agravada. 
Com efeito, dispõe o § 5º do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
verbis: 
"§ 5º . Cabe à atual Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diretamente ou por 
delegação, que pode ser ao Ministério Público Estadual,  representar judicialmente a 
União nas causas de natureza fiscal, na área da respectiva competência, até a 
promulgação das leis complementares previstas neste artigo." 
Vê-se, diante de tal dispositivo, que, enquanto não promulgadas as leis complementares 
relativas ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da União, cabe à Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional a representação judicial da União nas causas de natureza fiscal, 
que pode ser exercida diretamente ou por delegação. 
Assim é que, não tendo ainda sido promulgada qualquer lei complementar relativa à 
matéria constante do caput do art. 29 do ADCT, a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, através da Portaria nº 449, de 03 de setembro de 1990, delegou a 
representação da União à Procuradoria-Geral do INCRA nas causas relacionadas com as 
receitas arrecadadas por aquele Instituto. 
Por outro lado, a Lei nº 8.022, de 12 de abril de 1990, anterior àquela Portaria, já dispunha 
em seu art. 1º que: 
"É transferida para a Secretaria da Receita Federal a competência de administração das 
receitas arrecada- das pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 
e para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a competência para a apuração, 
inscrição e cobrança da respectiva dívida ativa". 
E, no § 1º do mesmo dispositivo, que: "A competência transferida neste artigo à 
Secretaria da Receita Federal compreende as atividades de tributação, arrecadação, 
fiscalização e cadastramento". 
Ainda com relação ao assunto, o art. 67 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, 
dispôs que: 
"A competência de que trata o art. 1º da Lei 8.022 de 12 de abril de 1990, relativa à 
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apuração, inscrição e cobrança da Dívida Ativa oriunda das receitas arrecadadas pelo 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA -, bem como a 
representação judicial nas respectivas execuções fiscais, cabe à Procuradoria da 
Fazenda Nacional." 
Tais dispositivos, a meu ver, apenas repetem o que já foi reconhecido pelo § 5º do art. 29 
do ADCT, ou seja, a competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para 
representar judicialmente a União nas causas de natureza fiscal, e devem ser 
interpretados à luz desta regra constitucional transitória que diz que tal representação 
pode ser exercida diretamente ou por delegação. 
Assim, é indiscutível que a representação judicial da União nas causas relativas à 
cobrança do ITR, que constitui um tributo, é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
mas também é verdade que tal representação pode ser exercida diretamente ou por 
delegação, como preconiza o § 5º do art. 29 do ADCT. 
Assim, não vislumbro qualquer conflito entre o disposto nas Leis nº 8.022I90 e 8.383/91, e 
a Portaria nº 449/90 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porquanto amparada, 
esta última, pelo permissivo constitucional transitório. 
Em conclusão entendo ser perfeitamente válida a delegação da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional ao Procurador Geral do INCRA para representar judicialmente a União 
nas causas relacionadas à cobrança do ITR. 
Com estas considerações, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 6.049 - CE 

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

ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS 
Apelado: GERALDO CARVALHO BRITO 
Advogados: DRS.  ANTÔNIO  DE  PÁDUA BARROSO  E  OUTROS (APTE.) E  

SCHUBERT DE FARIAS MACHADO E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Abono especial. Lei 7.333I85. Reajuste de proventos. 
- Reajustes posteriores incidem sobre o resultado da aplicação do percentual de 10,8% 
fixado no § 2º do artigo 1º da Lei 7.333l85. 
- Reajustes concedidos aos proventos de servidores aposentados devem também receber 
tais parcelas. 
- Apelação a que se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de apelação de sentença que condenou 
o IAPAS a atualizar os proventos do autor com a incorporação do "abono especial" 
instituído pelo § 2º , do art. 1º da Lei 7333/85, devido em todas as revisões de proventos a 
partir de julho de 1985. 
Às fls. 85/86, em suas razões de recurso, o Instituto apelante insurgiu-se contra o critério 
utilizado para cálculo do percentual de 10,8%, a título de "abono especial". Sua 
divergência é no sentido de que o referido percentual só incidiria sobre todas as parcelas 
componentes dos proventos no primeiro momento para fixação de seu valor. A partir de 
então, por se tratar o abono de um auxílio ou gratificação autônoma de natureza 
emergencial, todos os demais reajustes incidiriam apenas sobre este percentual inicial e 
não mais sobre todas as parcelas dos proventos. Argumentam, ainda, que não há de se 
confundir a incidência inicial sobre todas as parcelas para achar o valor inicial do abono, 
com incidência para o futuro, a fim de determinar valor novo do abono. 
O apelado, em suas contra-razões, às fls. 90/93, apontou a ilegalidade cometida pelo 
apelante ao não aplicar os mesmos reajustes dos proventos do "abono especial", 
reduzindo-o drasticamente. 
Regularmente processados, vieram os autos a este Egrégio Tribunal e a mim couberam, 
por distribuição. 
Parecer da Procuradoria Regional Federal, às fls. 92/101, opinando pelo improvimento do 
recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Discute-se nos autos o reajuste dos 
proventos dos servidores estatutários federais sobre a parcela de 10,8%, concedida a 
título de abono especial, nos termos da Lei nº 7.333/85. 
Não há nenhuma divergência quanto ao cálculo do valor inicial de tal parcela, não 
havendo dúvida de que o aludido abono incide sobre o valor total dos proventos. 
A controvérsia se limita, portanto, à forma de reajustar tal parcela por ocasião da revisão 
geral dos proventos. 
A sentença se fundamentou em pronunciamento do egrégio Tribunal de Contas da União, 
ao responder consulta formulada pela Presidência do Colendo Superior Tribunal Militar. 
Entendeu a Corte de Contas que, não obstante a denominação de abono, o percentual de 
10,8% correspondeu à pretensão de conceder aos aposentados um reajuste maior do que 
o atribuído aos funcionários em atividade. 
Conforme a referida decisão do Tribunal de Contas, "incidem sobre o resultado da 
aplicação do percentual de 10,8%, fixado no § 2º, do artigo 1º, da Lei nº 7.333/85, os 
reajustes posteriores". 
Assim, tal parcela deveria receber os mesmos reajustamentos concedidos aos proventos 
dos servidores federais aposentados. 
A luz da prova existente nos autos, o extinto IAPAS assim não procedeu relativamente ao 
autor. 
Em face do exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 6.847 - CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
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Apelante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
Apelado: ARCA  D'ALIANÇA  DISTRIBUIDORA  DE  CALÇADOS LTDA. 
Advogados: DRS. JUCILIA COSTA DO AMARAL (APTE.) E  

FRANCISCO LUIZ SOARES (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo.  SUNAB.  Decisão  administrativa não fundamentada. Nulidade. 
Infringência do artigo 41 do ANP - Portaria SUNAB 51/86. 
- Nos termos do art. 41 do Ato das Normas Processuais - ANP, anexo à Portaria SUNAB 
nº 51/86, o Delegado fundamentará, obrigatoriamente, a sua decisão e declarará as 
infrações subsistentes e as insubsistentes, fixando, para cada infração que reconhece, a 
multa a ela adequada. 
- Decisão administrativa anulada, por ausência da devida fundamentação 
 - Apelação improvida. 
- 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 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, 01 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Arca D'Aliança Distribuidora de Calçados Ltda. opôs 
embargos à execução fiscal promovida pela SUNAB, para cobrança de débito oriundo do 
Auto de Infração nº 6021188, lavrado contra a embargante por infringência ao art. 11, 
alínea k, da Lei Delegada nº 04/62, bem como da Portaria Super 99/87 (não apresentação 
dos blocos de venda ou outro talonário que o substituísse). 
Em suas razões, aduz a embargante que o fiscal não procurara o setor competente, o que 
gerara um mal-entendido quanto aos documentos exigidos; que a nota fiscal de venda a 
consumidor existia nas lojas, conforme comprovara em sua defesa administrativa, e que a 
decisão de 1ª instancia administrativa fora prolatada sem a necessária motivação. 
Finalmente, argúi a nulidade do auto de infração pela falta de clareza na descrição das 
ações e omissões caracterizadoras da irregularidade apontada, consoante exigido pela 
Portaria SUNAB nº 51, de 06.02.86. 
Impugnando os embargos, a SUNAB alega que o auto lavrado obedecera rigorosamente 
às determinações legais e que a embargante não produzira nenhuma prova que pudesse 
colocar em dúvida a legalidade do ato administrativo contestado. 
Resposta à impugnação apresentada às fls. 28/31, renovando os argumentos expendidos 
na inicial. 
O MM. Juiz de 1º grau julgou procedentes os embargos, ao fundamento de que, embora o 
auto de infração tivesse sido lavrado em obediência às determinações legais, a decisão 
administrativa prolatada pela Delegada da SUNAB (fls. 24) revelara-se desmotivada e 
sem a necessária fundamentação, "por desacompanhada do parecer que Ihe servira de 
alicerce", razão pela qual declarava sua nulidade. 
Contra tal decisão foi interposto o presente apelo, aduzindo que o parecer da 
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Procuradoria que serviu de base para a decisão administrativa não fora, em momento 
algum do processo, contestado ou requisitado em juízo. Além disso, que um auto de 
infração só é formalmente nulo quando dificulta a defesa do sujeito passivo, o que não 
ocorrera. 
Contra-razões não apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A decisão administrativa declarada nula pela 
sentença recorrida vem assim vazada: 
"Processo DECE nº 12841.000188/88 -14. Acolhendo as razões exaradas no parecer da 
Procuradoria Regional e de acordo com o disposto no art. 41, inciso I, da Portaria SUNAB 
nº 51/86. Homologo a autuação de fls. 01 por 01 (uma) infração à alínea k, art. 11, da Lei 
Delegada nº 04/62, arbitrando à autuada a multa de Cz$ 130.000,00 (cento e trinta mil 
cruzados). 
À SIFIS/SERAI, para informar a firma infratora, na forma da lei. Fortaleza, 08.07.88. 
Eunice Alves de Oliveira, Delegada. 
Em sua peça recursal, a apelante afirma que a apelada não conseguira produzir qualquer 
prova idônea que pudesse destruir a presunção de legalidade da autuação fiscal e que o 
parecer administrativo da Procuradoria da SUNAB, que servira de base para a decisão 
acima transcrita, não fora solicitado em nenhum momento do processo, razão por que não 
se encontrava nos autos, entendendo suficientemente motivada a homologação. 
Nos termos do art. 41 do Ato das Normas Processuais - ANP, anexo à Portaria SUNAB nº 
51/86, "o Delegado fundamentará, obrigatoriamente, a sua decisão e declarará as 
infrações subsistentes e as insubsistentes, fixando, para cada infração que reconhecer, a 
multa a ela adequada". 
Tal disposição normativa representa o corolário da exigência constitucional de 
fundamentação obrigatória das decisões judiciais e administrativas dos órgãos do Poder 
Judiciário (art. 93 - inciso IX), em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 
No caso dos presentes autos, correto o entendimento do Juízo a quo ao declarar a 
nulidade da decisão administrativa  tendo por ausente a necessária fundamentação, 
configurando "hipótese de cerceamento de defesa". 
Isto posto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida em seu inteiro 
teor. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.448 - CE 

Rel. Originário: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Rel. Designado: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: JOSÉ IVANILDO DANTAS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. ANTÔNIO CAMINHA MUNIZ FILHO (APTE.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Possibilidade face à comprovação de quadro 
de múltipla morbidade. Interpretação consentânea com fins de aposentação. 
1. - Em tema de aposentação, é mister ter presente a preponderância de interpretação 
consentânea com princípios cardinais do instituto em tela. 
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2. - Demonstrada, quantum satis, no corpo dos autos, ao longo do itinerário processual, a 
configuração de quadro mórbido do servidor público, ora apelante, é de Ihe ser deferida a 
aposentadoria. 
3. - Assim sendo, e tendo em conta a perspectiva, a finalidade social e o conteúdo da 
aposentação, há de se atender o cidadão em suas angústias e dramas da existência 
humana, erigindo-se, assim, em corolário da interpretação extensiva, pertinente à 
espécie. 
4. - Apelação a que se dá provimento. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de 
votos, dar provimento à apelação assinalada, nos termos do relatório, voto vencedor e 
notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Vencido o Juiz Relator. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de março de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: José Ivanildo Dantas propôs ação ordinária contra a 
União Federal com a finalidade de perceber aposentadoria integral, nos termos do art. 
102, I, b, c/c o art. 178, I, b, ambos da Constituição Federal de 1969, desde a data em que 
havia sido aposentado proporcionalmente do serviço público federal. 
O eminente Juiz da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará julgou improcedente 
a demanda, ao fundamento de que o motivo determinante da aposentadoria do autor não 
constava do rol daqueles referidos no art. 178, I, a e b, da Lei nº 1.711/52, porquanto, ao 
ser examinado pela Junta Regional de Saúde do Rio de Janeiro, havia por esta sido 
considerado incapacitado para o serviço público em decorrência de epilepsia. 
Irresignado, apelou para esta Superior Instância, ao argumento de que deveria prevalecer 
a conclusão do perito que atestava ter sido o apelante portador de tuberculose, ainda que 
na inicial tenha se referido a úlcera duodenal. Acrescenta que dos autos não havia 
condições de constatar-se a época do acometimento da tuberculose, de forma que fazia 
jus à aposentadoria integral por ser a mencionada enfermidade de longa duração. Diz 
mais que, mesmo que assim não se entenda, a epilepsia enquadrava-se nas disposições 
da parte final do já invocado art. 178, II, b, do EFPCU. 
Sem contra-razões, subiram os autos, tocando-me a distribuição, pelo que pedi dia, 
dispensando a revisão, nos termos do Regimento. 
É o relatório. 
 
VOTO-VENCIDO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O autor, ora apelante, servidor aposentado 
do Ministério da Marinha, pretende que seja revista a sua aposentadoria objetivando a 
percepção de vencimentos integrais, com fundamento no que dispõe o artigo 178 inciso I, 
letra b, da Lei nº 1.711/52, por entender que era portador de uma das doenças 
especificadas em lei. 
Na inicial, alegou ser portador de úlcera duodenal, tendo sido extirpada parte substancial 
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do seu estômago, tendo sido aposentado proporcionalmente ao seu tempo de serviço. 
A União Federal, na contestação, comprovou que o autor era portador de epilepsia. 
Por ocasião do exame médico pericial, ficou constatado que o autor "foi portador de 
tuberculose pulmonar", não sendo portador de doença incurável, mas de seqüelas que 
debilitam e limitam a higidez e capacidade de trabalho, apresentando, ainda, "sinais 
evidentes de transtornos neuróticos, transtornos mentais não psicóticos". (fls. 39). 
Como se observa, o autor, na inicial, não apontou qualquer das doenças especificadas 
em lei que permitisse a aposentadoria com vencimentos integrais. 
Não é, sequer, portador de tuberculose, desde que, havendo sido acometido dessa 
enfermidade, já se encontra curado. Por outro lado, os transtornos neuróticos não 
configuram alienação mental. 
Improcede, pois, a pretensão do autor, pelo que nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 
VOTO-VENCEDOR 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Vogal): Na verdade, em face da natureza e da 
singularidade que ostenta o presente caso, é de mister que se examine-o com 
interpretação consentânea com os princípios cardinais inerentes ao instituto da 
aposentação. 
Nessa conformidade, é que, rendendo as minhas mais caras homenagens ao 
posicionamento sustentado pelo ínclito e culto Juiz Relator deste feito, entendo de modo 
diverso. 
Aduzo meus fundamentos. 
Já tive ocasião de afirmar, em várias oportunidades, que muito me anima infligir 
interpretação, o quanto possível, extensiva, em benefício do servidor público. Sobretudo, 
quando, no momento de sua aposentadoria, ele se apresenta com características e 
pressupostos que determinam seja considerado como inválido para o serviço público. 
Insta observar, na espécie em comento, que colacionado foi a estes autos um laudo, 
fornecido por uma junta médica idônea a toda prova, no sentido de que o ora apelante se 
acha incapacitado para o serviço público de modo denifitivo. 
De par com esse dado de relevância, é bem de salientar, resultou demonstrado, quantum 
satís, no curso do itinerário processual, que o apelante sofre de pluralidade de doenças, a 
saber: epilepsia, úlcera, tuberculose - embora já curado - e, ainda mais, de transtornos 
mentais. 
Tais doenças, como é de todos sabido, e desnecessário sendo mais acurado exame 
médico, deixam seqüelas indeléveis para o cidadão. 
Destarte, creio que a interpretação acerca da aposentadoria com proventos integrais em 
situações que tais deve ser concedida, na perspectiva de favorecer o servidor público, 
notadamente quando apresenta um quadro assaz mórbido, como o aqui evidenciado. 
Nesta moldura é preciso anotar que há de preponderar a interpretação que melhor se 
compadece com a finalidade social da aposentação, o seu conteúdo, enfim, de atender o 
cidadão nos quadros mais angustiados, nas situações mais dramáticas da existência 
humana, sendo, assim  de analisar o fato em seus antecedentes e conseqüências no 
âmbito da comunidade. Isto sim, o corolário da interpretação pertinente à espécie, a 
extensiva. 
Com tais considerações, rogo vênia ao Exmo. Sr. Relator para dar provimento à apelação 
e deferir a aposentadoria, nos termos do pedido exordial. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 9.710 - CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: INÁCIO GOMES DE SOUZA 
Advogado: DR. JOSÉ CLÁUDIO MEDINA (APDO.) 
 
EMENTA 

Militar. Reserva remunerada. Art. 138 da Lei 6880/80. 
- Faltando 32 dias para completar 30 anos de serviço militar e poder ser promovido a 2º 
Tenente veio a compulsória, determinando a inatividade no posto que ocupava de 
subtenente e percebendo os proventos integrais nesta patente. 
- O art. 138 da Lei 6880/80 preceitua a hipótese do militar que passa à situação de inativo 
em dadas condições, como é o caso corrente, considerar a fração de tempo igual ou 
superior a 180 (cento e oitenta) dias em atividade como 1 (um) ano, para todos os efeitos 
legais. 
- Reconhecimento por parte da Justiça "ad quem" deste direito. 
- Apelo e remessa oficial, tida como interposta, improvidos 
 
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 e à remessa oficial, tida como interposta, 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, 15 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação cível interposta pela União 
Federal da sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento à percepção de 
proventos com base na remuneração do posto de 2º Tenente, ajuizada pelo servidor 
militar inativo, Sr. Inácio Gomes de Souza. 
Aduz o autor que ao ser transferido para a reserva remunerada, ex officio, por haver 
atingido a idade-limite de sua graduação, que era de 52 anos no posto de subtenente, 
contava então com 29 anos, 10 meses e 28 dias, a priori não fazendo jus ao soldo de 2º 
Tenente, posto que faltavam 32 dias para completar 30 anos. 
Porém, alega que o Estatuto dos Militares, em seus arts: 50, inciso II e 138, da Lei 
6880/80, Ihe concede tal vantagem, uma vez que o art. 138 reza que a fração de tempo 
igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias será considerada como 01 (um) ano, para 
todos os efeitos legais. 
O MM. Juiz sentenciante também assim compreendeu, ao acolher o pedido orientado pela 
conjugação dos dois dispositivos supra do Estatuto Militar, dantes mencionados. 
A União Federal alega que a Lei 6880/80, no inciso III, art. 50, não conduz ao respectivo 
entendimento, em razão da insofismável aplicação deste inciso, que determina a 
remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, quando não 
contados 30 anos for transferido para a reserva remunerada, ex officio, por ter atingido a 
idade-limite de permanência no mesmo posto ou graduação, ou ter sido abrangido com a 
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compulsória. Requereu, ao final, a reforma da sentença. 
Houve contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Inácio Gomes de Souza ajuizou ação 
ordinária no 1º grau dessa Justiça, obtendo pleito favorável à percepção dos proventos de 
2º Tenente, com base nos arts. 50, II e 138 da Lei 6880/80 (Estatuto do Militar). 
A União Federal contra-argumenta, pugnando pela não aplicação de ditos artigos, uma 
vez que a condição do apelado não se coaduna à espécie. 
A questão, assim, está a se conferir este direito, tendo por lastro os artigos 
supramencionados, apesar de o mesmo art. 50, em outro inciso, o III, preceituar a 
desfiguração de tal hipótese, a saber: 
"III - A remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação quando, 
não contando 30 (trinta) anos de serviços, for transferido para a reserva remunerada, ex 
officio, por ter atingido a idade-limite de permanência em atividade no posto ou na 
graduação, ou ter sido abrangido pela quota compulsória 
Por seu turno, o inciso II elabora este comando, in verbis: 
"II - A percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou 
melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 
(trinta) anos se serviços." 
Porém, conclui-se que dito servidor inativo não detém tal condição pacífica, em virtude de 
ter sido transferido para a reserva remunerada compulsória contando com o total de 29 
anos, 10 meses e 20 dias, ou seja, 32 dias para completar 30 anos e atender ao 
dispositivo legal. 
Assim, diante de uma situação um tanto desigual, que obriga a aposentação do militar ao 
atingir 52 (cinqüenta e dois) anos de idade, o próprio Estatuto Militar vem socorrer 
aquelas hipóteses onde se caracteriza um virtual direito à promoção. O art. 138 do citado 
Estatuto, Lei 6880/80, ao reconhecer tal direito, mantém certos limites, a seguir: 
"Art. 138 - Uma vez computado o tempo de efetivo serviço e seus acréscimos, previstos 
nos arts. 136 e 137 e no momento da passagem do militar à situação de inatividade  pelos 
motivos previstos nos itens I, II III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, do art. 98 e itens II e III do art. 
106, a fração de tempo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias será considerada 
como 01 (um) ano, para todos os efeitos legais." 
Neste passo, não há como se considerar diferentemente tal aplicação, uma vez que não é 
a simples questão de dar uma interpretação extensiva, ou mesmo, a configuração de um 
julgamento ultra petita; trata-se, in casu, de um pleito amparado juridicamente, que 
confere as garantias legais e formais ao militar que se encontre na situação de completar 
30 anos, faltando tão-somente para alcançar aquele fim 32 dias, os quais foram 
considerados como um ano completo pelo citado artigo. 
Assim, com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial, tida 
como interposta, e mantenho a sentença em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.238 - PE 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: MANOEL GOMES CORREIA 
Advogados: DRS. MARIA DE LOURDES CALDAS CÂMARA E OUTROS (APTE.) E  
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MARIA RUTH  FERRAZ TEIXEIRA (APDO.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Revelia. Julgamento antecipado da lide. Descontinuidade de pagamento 
de prestação previdenciária. 
- Os efeitos da revelia não se aplicam às pessoas jurídicas de direito público. 
- Tendo a autarquia reconhecido a descontinuidade do pagamento das prestações 
previdenciárias, acertada a sentença que determinou que o valor devido ao autor seja 
apurado em liquidação de sentença, podendo a autarquia previdenciária, na fase de 
liquidação, fazer prova das prestações cujo pagamento efetivamente realizou. 
- Apelação a que se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Apelou o INSS da sentença que julgou 
procedente ação ordinária proposta por Manoel Gomes Correia objetivando o 
restabelecimento do pagamento de sua aposentadoria de empregador rural. 
O Instituto apelante, às fls. 28/32, fez referência ao art. 320 do CPC para que não Ihe 
fosse aplicado o efeito da revelia, tendo em vista a indisponibilidade dos bens das 
autarquias federais. 
Quanto ao mérito, explicou o apelante que, na verdade, não houve suspensão no 
pagamento do referido benefício e sim uma interrupção das prestações em decorrência 
da falta de estrutura da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a quem foi delegada 
a competência para processar e manter os benefícios na área rural. Esclareceu, também, 
que, após o ajuizamento da ação, o apelado recebeu as prestações relativas a abril e 
dezembro de 1990, havendo ainda numerário referente a junho/91 depositado na Agência 
do BNB, em Floresta-PE. Anexou ao recurso cópias autenticadas de resumo dos 
pagamentos de abril e maio/90 e requereu a reforma da sentença a fim de que sejam 
adotadas providências para que a EBCT dê continuidade ao pagamento do benefício 
requerido por ser direito líquido e certo do autor. 
As fls. 37/38, o apelado alegou que dois anos antes de ter sido delegada à EBCT a 
referida competência, em meados de 1990, sua aposentadoria já estava suspensa e que, 
da data em que foi concedida, em 11.05.87, até o ajuizamento da presente ação, houve 
várias suspensões. 
Regularmente processados, vieram os autos a este Tribunal e a mim couberam, por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Na realidade, os efeitos da revelia não 
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se aplicam às pessoas jurídicas de direito público, em face da indisponibilidade dos seus 
interesses. 
No entanto, no presente caso, a matéria tratada exigia, tão-somente, a produção de prova 
documental. 
O INSS juntou documentos à sua apelação. 
Assim, o julgamento antecipado da lide não trouxe qualquer prejuízo à autarquia 
previdenciária. 
O INSS, nas suas razões de apelação, reconheceu a descontinuidade do pagamento das 
prestações do benefício do autor. 
Apenas afirmou que, após o ajuizamento da ação, realizou o pagamento das 
competências correspondentes aos meses de abril a dezembro de 1990. 
Não trouxe, todavia, prova de tal afirmação pois apenas juntou dois carnês referentes às 
competências de abril e maio de 1990. 
É inegável o acerto da sentença. 
O próprio INSS reconheceu que não vem realizando, regularmente, o pagamento da 
aposentadoria do autor. 
A sentença determinou que o valor devido ao autor seja apurado em liquidação de 
sentença 
Logo, poderá a autarquia previdenciária, na fase de liquidação, fazer prova das 
prestações cujo pagamento efetivamente realizou. 
Em face do exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.334 - PB 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: JOSÉ DIONÍZlO DE OLIVEIRA E CÔNJUGE 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelados: DRS. JOSÉ BARBOSA FILHO E OUTROS (APTES.) E JÚLIO VÍTOR GREVE 

E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Consignação em pagamento. Discussão do quantum debeatur no bojo 
da consignatória. Possibilidade. 
- Cabe ao magistrado decidir se foi justa ou não a recusa quanto ao recebimento do 
quantum debeatur, a partir do entendimento do real valor da prestação. 
- Apelo provido. Sentença anulada. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 10.334-PB, 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, 12 de dezembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ ORLANDO REBOUÇAS - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: José Dionízio de Oliveira e cônjuge, 
identificados nos autos, ajuizaram ação de consignação em pagamento contra a Caixa 
Econômica Federal - Filial da Paraíba, requerendo a citação desta última, a fim de que 
receba as prestações vencidas, sob pena de ser feito depósito das mesmas. 
Contestação apresentada às fls. 11/15. 
Sentenciando, ao final, o MM. Juiz a quo julgou os autores carecedores da ação proposta, 
ante a existência de discussão acerca do quantum devido. 
Irresignados, os autores ofereceram recurso apelatório às fls. 51/54. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos ao extinto Tribunal Federal de Recursos e, 
após a criação dos Regionais, aqui vieram, sendo-me conclusos por força de distribuição. 
Peço inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de apelação de sentença que julgou 
os autores da consignação em pagamento carecedores de ação. 
O douto Magistrado a quo esposa o entendimento de que o questionamento do quantum 
devido não é possível através de ação consignatória. 
Peço vênia ao ilustre Magistrado, Dr. Ridalvo Costa, hoje integrante deste Colegiado, 
membro da Turma da qual faço parte, para divergir de seu entendimento. 
Na verdade, a questão que ora é apreciada pela via apetatória já foi alvo de decisão 
proferida e julgada à unanimidade por esta Turma, em processo no qual fui relator. 
É como voto. 
Assim, destaco trecho do voto proferido na AC nº 6775-RN: 
"Resta saber se a recusa da CEF em receber a prestação foi justa ou não. Verifica-se, 
daí, que também não procede a outra preliminar levantada pela consignada, no sentido de 
entender ser impossível a discussão do quantum debeatur no bojo de consignatória. 
De fato, o juiz somente pode decidir se foi justa ou não a recusa da CEF em receber a 
prestação do imóvel quando tiver o entendimento de qual o real valor dessa prestação: se 
o valor oferecido pelo consignante, ou o apresentado pela consignada. Se correto o valor 
oferecido pelo consignante, ter-se-á que a recusa da CEF foi injusta. Caso contrário, a 
recusa em receber a prestação terá sido justa. Cabe ao magistrado definir de qual lado 
está a razão e, para isso, faz-se necessário saber o real valor da prestação. Nesse 
sentido, caminha a jurisprudência. Vejamos: 
"É cabível, na consignatória, a discussão em torno do débito e do seu valor como 
condição para julgamento da causa (RT 625/112, 626/129  JTA 62/117, 76/84, 98/354, RF 
274/207, acórdão do Des. Barbosa Moreira, RP 16/262, em. 7)". (Teothonio Negrão, 
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, RT 19ª Ed. pág. 394). 
Igualmente o extinto Tribunal Federal de Recursos se pronunciou acerca da matéria, 
quando do julgamento da AC nº 54.550-SP, do qual transcrevo a ementa do respectivo 
acórdão: 
"Na consignação em pagamento, a liquidez da oferta só é posta em dúvida quando o 
credor impugna o depósito. O devedor só pode pedir o depósito do que acha que é 
devido. Impugnado o depósito, instaura-se a discussão sobre a quantitas ou a qualitas da 
prestação sobre a qual deve a sentença decidir." AC 0054550 - Min. Carlos Madeira, DJ 
02.04.81 ). 
Acrescente-se que já foi negado provimento, à unanimidade, por esta Turma, à apelação 
da Caixa Econômica Federal, nos autos da ação ordinária proposta pelos apelantes da 
presente, confirmando a sentença da lavra do ilustre Juiz Federal Ridalvo Costa, então 
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Juiz da 1ª Instância, que assegurou aos promoventes o direito de pagarem as prestações 
relativas à aquisição da casa própria com reajustamentos equivalentes aos Índices de 
elevação do salário mínimo. 
Diante do exposto, sem quaisquer outras considerações a tecer, dou provimento à 
apelação para anular a sentença apelada, baixando-se os autos à instância de origem, a 
fim de que seja proferida outra sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.357 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: TINTAS CORAL DO NORDESTE S/A 
Advogados: DRS. HILDEGARD GUTZ HORTA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Tributário. Administrativo. Ação anulatória de débito. Incentivos  Fiscais.  Depósito  para 
reinvestimento. Não incidência de correção monetária à míngua de legislação instituidora 
ou convoladora daquela em imposto.  Investimentos  não relevantes, porquanto inferiores 
a 10%. Impossibilidade de sua avaliação pelo patrimônio líquido. Redução da verba 
honorária a 5%. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
parcial 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, 16 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: A empresa Tintas Coral do Nordeste S.A moveu 
ação anulatória de débito fiscal contra a Fazenda Nacional, objetivando ver anulado o 
débito originário do processo administrativo que foi instaurado pela fiscalização da 
Receita Federal. 
Alega a autora que, no auto de infração em comento, pretendia-se o pagamento, a título 
de Imposto sobre a Renda, do valor em cruzados equivalente a 10.215,71 ORTNs, juros 
de mora de 1.954,08 ORTNs e multa de 5.107,87 ORTNs, perfazendo, assim, o total de 
17.277,66 ORTNs, sob a alegação dos seguintes fatos que eram imputados à autora: 
1º) não recolhimento, no exercício financeiro de 1983, ano-base de 1982, da correção 
monetária sobre o valor do incentivo fiscal aplicado em reinvestimento, conforme 
facultado pelo artigo 23 da Lei nº 5.508. Assim, a correção monetária, segundo se 
pretende, deveria ser tomada como imposto, fato este que constituíra infração ao artigo 
15, combinado com o artigo 2º, inciso I, ambos do Decreto-Lei nº 1967/82; 
2º) avaliação, nos exercícios financeiros de 1983 e 1984, anos-base de 1982 e 1983, de 
participações societárias, não relevantes, do mesmo grupo econômico, pelo método do 
patrimônio líquido, também denominado "método de equivalência patrimonial", fato este 
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que constituíra infração aos artigos nºs 258, 261 e 262 do R.I.R., Decreto nº 84.450/80. 
No curso do processo, o MM. Juiz a quo, atendendo a pedido da autora, determinou a 
notificação do Delegado da Receita Federal em Recife, bem assim do representante da 
União Federal, para que se abstivessem da prática de qualquer ato visando à exigência 
dos valores objeto do auto de infração mencionado, em especial da inscrição da dívida 
ativa. Por outro lado, determinou o depósito dos valores mencionados na  inicial, 
providência que foi atendida pela autora (fls. 131). 
A União Federal contestou a ação, fundamentando a sua defesa no voto do Conselheiro 
Carlos Augusto de Vilhena, proferido no Recurso nº 90.971, pedindo a improcedência da 
ação. 
O MM. Juiz sentenciante julgou procedente a ação, decretando a nulidade da decisão 
administrativa (Processo Administrativo nº 10480.005999/85-90), "por inexistir lei criando 
correção monetária sobre as parcelas de reinvestimento, no interstício que vai entre a 
opção tempestiva pelo incentivo e o depósito, para reinvestimento, feito no BNB e, ainda, 
pela inexistência de lei convolando tal correção em imposto (Primeiro Fato) e também, por 
não existir lei fiscal que obrigue a avaliação pelo método do custo de aquisição corrigido, 
visto que a legislação vigente disciplina, tão-somente, a avaliação pelo método de 
equivalência patrimonial ou "patrimônio líquido". Condenou, ainda, a ré ao pagamento de 
honorários na base de 10% (dez por cento) sobre o montante depositado, além da 
devolução das custas pagas, estas atualizadas. 
A União Federal, irresignada com os termos da sentença, interpôs apelação com os 
mesmos fundamentos já apresentados por ocasião da contestação (fls. 207 a 220). 
Contra-razões oferecidas pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença (fls. 222 
a 248). 
Parecer do Ministério Público Federal limitando-se a marcar a sua presença nos autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): No que se refere à primeira parte que foi 
objeto do auto de infração, ou seja, o não recolhimento da correção monetária sobre o 
valor do incentivo fiscal aplicado em reinvestimento  esta já foi objeto de exame por esta 
egrégia Turma, como se pode conferir da AMS nº 1.748-PE, da qual fui Relator. 
Entendi, assim, naquela oportunidade, que a parcela correspondente à correção 
monetária sobre os valores depositados a título de reinvestimento não tinha natureza 
tributária, constituindo um incentivo fiscal. 
Destaco do voto proferido o seguinte excerto: 
"Como bem observou o prolator da sentença sob análise a correção monetária segue a 
sorte do principal' De fato, estabelece o artigo 23 da Lei nº 5.508, de 11.10.68, na redação 
original, a faculdade da empresa industrial, instalada na região da SUDENE, depositar no 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB), metade do imposto devido, acrescido de 50% 
(cinqüenta por cento), para efeito de reinvestimento na mesma empresa, ficando a 
liberação desses valores condicionada à aprovação pela SUDENE dos respectivos 
projetos econômicos relativos à modernização ou complemento do equipamento 
industrial. 
Essa legislação sofreu pequenas modificações, inclusive para reduzir esse incentivo para 
40% (quarenta por cento) do imposto devido. 
Comungo com o entendimento de que essa parcela deduzida do imposto para ser 
reinvestida na própria empresa deixa de ser tributo para ser incentivo, sob condição 
resolutiva, como é o entendimento esposado pela impetrante. 
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Desta forma, quando esta parcela do imposto é depositada, inclusive com a correção 
monetária incidente acompanhando a sorte do principal, não pode ser considerada 
imposto para ser recolhida aos cofres da Fazenda Pública, como pretende a impetrada 
pelo Ato Declaratório Normativo nº 19/89, da Coordenação do Sistema de Tributação. 
Tem, pois, a impetrante o direito de ver depositado no Banco do Nordeste do Brasil S/A - 
BNB, o valor integral da correção monetária incidente sobre as parcelas depositadas para 
reinvestimento consoante o disposto no artigo 23, da Lei nº 5.508/6,8". 
Este entendimento, sobre ser o desta egrégia Turma (REO 0502028/90-RN, 2ª Turma, 
Rel. José Delgado, pub. no DJ de 16.11.90, p. 27366), era adotado também pelo egrégio 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, como se pode observar da decisão proferida na 
REO nº 118843/90 (DJ de 29.4.91, p. 8950), da qual foi relator o eminente Juiz Tourinho 
Neto, em que se observa o seguinte item: 
"1 - A correção monetária - simples atualização da moeda aviltada pela inflação - do 
depósito para reinvestimento da importância do Imposto de Renda tem esta mesma 
destinação, por ter, evidentemente, idêntica natureza, não podendo, assim, ser recolhida 
como Imposto". 
Razão, pois, assistia ao sentenciante quando entendeu que, se não existia lei criando 
correção monetária sobre as parcelas de reinvestimento ou convolando tal correção em 
imposto, indevida era a exigência por parte da Fiscalização Fazendária. 
A segunda parte da questão ora focalizada diz respeito à participação societária, não 
relevante, do mesmo grupo econômico, pelo método do patrimônio líquido, também 
denominado método de equivalência patrimonial, fato que teria constituído infração aos 
artigos 258, 261 e 262 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 84.450/80). 
No auto de infração, lavrado pela fiscalização da Receita Federal, a matéria está assim 
descrita: 
"Exclusão indevida, a título de ajustes, por aumento no valor investimentos avaliados pelo 
patrimônio líquido. A empresa excluiu do lucro líquido do exercício o valor de Cr$ 
12.085.871, a título de ajuste por aumento no valor dos investimentos avaliados pelo 
patrimônio líquido. A infração decorreu do fato de que os investimentos respectivos, em 
não sendo relevantes, não poderiam ser avaliados pelo patrimônio líquido. O patrimônio 
líquido da fiscalização, em 31.12.81, era de Cr$ 1.795.066.110, e os investimentos de 
apenas Cr$ 45.911.786, o que dá uma relação de apenas 2,56%, muito abaixo do limite 
mínimo de 10% do art. 258, § 3º, alínea a, do RIR, aprovado pelo Dec. 85.450. Infração 
dos arts. 258, 261 e 262 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Dec. 
85.450/80." (fls. 30 v.). 
Ainda no mesmo auto de infração constou que: 
"A mesma exclusão indevida, por avaliação de investi mentos, no valor de Cr$ 
47.424.596, com um patrimônio líquido de Cr$ 4.548.981.309 e investimentos de apenas 
Cr$ 93.859.563, o que dá 2,06%. 
Idêntica capitulação do item 1.2, acima." (fls. 30 v.). 
O MM. Juiz sentenciante, apreciando a espécie sub judice, entendeu que a razão estava 
com a autora. É que, segundo ele, na legislação fiscal inexistia norma obrigando à 
avaliação de investimentos pelo método de custo corrigido. Daí haver a decisão, na 
primeira instância administrativa, modificado a tipificação do fato, ao afirmar que teria 
havido infringência ao art. 243 do Regulamento do Imposto de Renda de 1966 (Decreto nº 
58.400/66) e ao Parecer Normativo CST 241 /70, quando o Decreto nº 58.400/66 já havia 
sido revogado pelo vigente Decreto nº 85.450/80, não sendo, ainda, aplicável o 
mencionado Parecer Normativo que não refletia o mandamento da lei. 
Ao meu entendimento, o douto Juiz prolator, nessa parte da sentença, não conseguiu 
abalar os fundamentos do auto de infração. 
Assim é que afirmou a autoridade fazendária que "a infração decorreu do fato de que os 
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investimentos respectivos, em não sendo relevantes, não poderiam ser avaliados pelo 
patrimônio líquido. (fls 30 v.). 
Com efeito, diz o artigo 258 do Regulamento do Imposto sobre a Renda (Decreto nº 
85.450 de 4.12.80) que: 
"Serão avaliados pelo valor de patrimônio líquido os investimentos relevantes da pessoa 
jurídica (Lei nº 6.404/76, art. 248, e Decreto-Lei nº 1.598/77, art. 67, XI )." 
Por sua vez, o parágrafo 3º do dispositivo citado também estabelece que: 
"Considera-se  relevante o investimento (Lei nº 6.404I76, art. 247, parágrafo único): 
a) em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual ou superior a 
10% (dez por cento) do valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica investidora; 
b) no conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor contábil é igual ou 
superior a 15% (quinze por cento) do valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica 
investidora". 
Ora, na espécie sob exame, conforme ficou demonstrado no auto de infração não 
contestado pela autora, os investimentos eram inferiores a 10% (dez por cento). Assim, 
não poderiam ser considerados relevantes, na definição do parágrafo 3º, do artigo 258, do 
RIR vigente. 
O artigo 262 do Regulamento do Imposto de Renda citado também preceitua que: 
"A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 261, por aumento ou redução no valor de 
patrimônio líquido do investimento, não será computada na determinação do lucro real". 
Desta forma, se a empresa recorrida não conseguiu demonstrar que os investimentos 
eram relevantes, não poderia, evidentemente, excluir do lucro real o aumento decorrente 
do valor do patrimônio líquido do investimento. 
Com estas considerações, dou provimento, em parte, à apelação da União Federal e à 
remessa oficial para considerar válido o auto de infração no que se refere ao item 1.2 e 2 
(fls. 30v), reduzindo, ainda, a condenação em honorários a 5% (cinco por cento), 
mantendo os demais termos da sentença. 
É, pois, como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.569 - CE 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: CIOL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ÓLEOS S/A 
Advogados: DRS. ZILMA PIRES E OUTROS (APTE.) E  

SCHUBERT DE FARIAS MACHADO E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Contribuição do Funrural. 
Aquisição de produtos rurais de comerciantes. Prova pericial. Dever de exigir 
comprovação dos recoIhimentos. 
- A prova pericial comprovou que os gêneros não foram adquiridos diretamente dos 
produtores rurais e sim de comerciantes. 
- Não existe norma legal que atribua aos adquirentes subseqüentes o dever de exigir 
comprovação da contribuição do Funrural dos adquirentes antecedentes. 
- Apelação a que se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
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Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso, rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Federal, 
nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos e que integram 
o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: O INSS apela da sentença que julgou procedente 
a ação declaratória movida por CIOL - Comércio e Indústria de Óleos S/A. 
Alega o INSS, em suas razões, preliminarmente, a incompetência do juízo federal e, no 
mérito, sustenta que a apelada figura como adquirente obrigando-a à contribuição do 
FUNRURAL por força do artigo 15 da Lei Complementar nº 11/71. 
Sustenta, ainda, que "a própria Consolidação das Leis da Previdência Social, em 
disposições esparsas (artigo 139, §§ 2º, 3º, 7º e 9º) acolhe a transferência da 
responsabilidade do sujeito passivo primitivo, quando não satisfeita por este a obrigação 
para com terceiros". 
A colação, ementa do antigo TFR,  na Apelação Cível nº 68.400-CE, assim redigida: 
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES.  PRORURAL. COMÉRCIO DE GADO. 
A alegação de que o gado não foi adquirido diretamente do produtor, pelo embargante, 
carece de prova. Devidas as contribuições. Improvimento do recurso." 
Contra-razões, às fls. 101/102, no sentido de serem desacoIhidas a preliminar de 
incompetência de foro e as razões de apelação. 
Pede a apelada a manutenção da sentença recorrida. 
Regularmente processados, subiram os autos a este egrégio Tribunal. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): É evidente a improcedência da 
preliminar de incompetência. 
O Juízo Estadual da Comarca onde está situado o devedor é competente para a 
Execução Fiscal promovida pela União ou suas autarquias. 
Tal competência não se estende às ações promovidas pelos contribuintes, pleiteando a 
anulação do lançamento de débito. 
Rejeito a preliminar. 
No mérito: 
A prova pericial comprovou que os gêneros não foram  adquiridos diretamente dos 
produtores rurais e sim de comerciantes. 
Nos termos do artigo 77 do Decreto nº 83.081/79, presume-se que o desconto da 
contribuição para o FUNRURAL foi realizado pelo primeiro adquirente da mercadoria. 
Não existe norma legal que atribua aos adquirentes subseqüentes o dever de exigir 
comprovação do aludido desconto e respectivo recolhimento aos cofres da Previdência. 
A sentença está de acordo com a jurisprudência do extinto TFR. 
Em face do exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
JUIZ CASTRO MEIRA 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.665 - SE 

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

GIVALDO ROSA DIAS E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Mensalidades escolares. Congelamento. Constituição de 1988. 
a) O regime jurídico que a Constituição Federal de 1988 reserva para a escola particular 
inadmite o controle de preços das mensalidades por ela cobradas: 
I - porque o sistema da Lei Maior tem como fundamentos a livre iniciativa e a livre 
concorrência (art. 5º, IV; 170, II e IV e parágrafo único, e art. 173); 
II - porque estabelece ser o ensino livre à iniciativa particular, atendidas apenas as 
condições: "cumprimento das normas gerais da educação nacional e autorização e 
avaliação de qualidade pelo Poder Público" (art. 209); 
III - ainda porque a escola particular é meio de assegurar o pluralismo ideológico, que 
fundamenta o Estado democrático, nunca instrumento destinado a suprir as deficiências 
da escola pública, ou garantir o ensino aos menos afortunados. 
Apelação  provida. Sentença  reformada. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos   relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 10.665 - SE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade  dar 
provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de novembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Trata-se de apelação interposta por  PUERI 
PAX - Colégio Ltda. de sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade 
de auto de infração firmado pela SUNAB, em decorrência de reajuste de mensalidade 
escolar durante o período de congelamento. 
Pretende o apelante a anulação do auto de infração, por entender inconstitucional o art. 1º 
da Lei nº 8030/90, que vedou quaisquer reajustes de preço, os quais, no caso, incidem 
sobre as mensalidades escolares. Acrescenta, ainda, que não houve majoração das 
mensalidades e sim um acordo entre a escola e os pais dos alunos, a partir do qual, 
voluntariamente os pais, com melhores condições econômicas, pagaram as mensalidades 
reajustadas. Acostaram documentos (fls. 15 e v.). 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força 
de distribuição. 
Peço inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
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VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A matéria aqui versada não é nova, 
tendo em vista a questão do congelamento das mensalidades escolares haver sido alvo 
de várias decisões nas Turmas e Pleno desta Corte. 
Mantendo coerência com votos já proferidos acerca da matéria é que divirjo da douta 
decisão de 1º grau, pois esta, para mim, não se ajusta à orientação liberal, não 
intervencionista da Constituição Federal de 1988, conforme têm proclamado seus maiores 
intérpretes. 
Relativamente à educação, que é o que interessa neste julgamento, o seu traço liberal 
começa a ser tratado no art. 205, definindo que a educação, dever do Estado, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, e o ensino (art. 206) será 
ministrado com base em princípios, entre os quais, a liberação de aprender ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (inc. II), o pluralismo de idéias e 
concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas no ensino 
(inc. III). 
Sabe e reconhece o Estado da impossibilidade de assegurar, com o ensino público, a 
educação e, em razão disso garante a livre iniciativa privada no ensino, atendidas as 
condições: I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e II - autorização e 
avaliação de qualidade pelo Poder Público (art. 209). 
As escolas públicas são sustentadas ou mantidas pelo Estado; as escolas particulares 
não recebem nenhum auxílio do Poder Público, não gozam de qualquer privilégio. 
Sustentam-se com a contribuição do alunato. 
Então, se o Poder Público não Ihes outorga privilégios (a Constituição não autoriza a 
tanto), também não se Ihes pode impor ônus, obrigações estranhas, que o Texto 
Constitucional não declara taxativamente, o que importaria em discriminá-las, para 
agravar-Ihes a situação, em vez de convocá-las a participar do esforço comum. 
Transcrevo, ainda, para maior fundamentação, a ementa da Argüição de 
Inconstitucionalidade na AMS nº 2493-RN, da qual fui Relator: 
"ADMINISTRATIVO. MEDIDAS PROVISÓRIAS. MENSALIDADES ESCOLARES. LIVRE 
NEGOCIAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 207, 223, 
244 E 265. 
a) O regime jurídico que a Constituição Federal de 1988 reserva para a escola particular 
inadmite o controle de preços das mensalidades por ela cobradas: 
I - porque o sistema da Lei Maior tem como fundamentos a livre iniciativa e a livre 
concorrência (art. 5º, IV; 170, II e IV e parágrafo único, e art. 173); 
II - porque estabelece ser o ensino livre à iniciativa particular, atendidas apenas as 
condições: "cumprimento das normas gerais da educação nacional e autorização e 
avaliação de qualidade pelo Poder Público". (art. 209); 
III - ainda porque a escola particular é meio de assegurar o pluralismo ideológico, que 
fundamenta o Estado democrático nunca instrumento destinado a suprir as deficiências 
da escola pública, ou garantir o ensino aos menos afortunados. 
b) A livre negociação para as mensalidades, nos moldes em que foi montada, atenta 
contra o sistema constitucional, que assegura a  livre iniciativa e a livre concorrência. 
APELAÇÃO PROVIDA. SEGURANCA CONCEDIDA." 
É importante observar que, no caso em tela, não houve, propriamente, um aumento das 
mensalidades escolares, mas um acordo da escola com os pais dos alunos, a partir do 
qual somente aqueles com condições de suportar o reajuste é que pagaram as 
mensalidades majoradas, conforme se pode verificar da documentação anexa (fls. 15 e 
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v.). 
Diante do exposto dou provimento ao apelo para reformar a decisão de 1º grau, julgando 
procedente o pedido contido na inicial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.203 - PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: MARIA VIRGÍNIA DE CASTRO PINTO 
Advogado: DR. ESTEVAM SINVAL JÚNIOR (APDA.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Executivo fiscal. Bem de família. Impenhorabilidade. Lei 8.009/90. 
- "O imóvel  residencial  próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não 
responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra 
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e 
nele residam, salvo nas hipóteses previstas na Lei." (Lei 8.009/90, art. 1º) 
- A dicção legal visa assegurar à família o direito à moradia, não se exigindo que os seus 
membros ali tenham residência. Basta que alguns deles tenham moradia permanente. 
- Precedentes do eg. STJ e do TRF da 4ª Região. 
- Apelação e remessa, tida como interposta, improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação e à remessa oficial, tida como interposta, nos termos 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 20 de fevereiro de 1992 (data do julgamento) 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Leio na sentença de fls. 45/47 
"Maria Virgínia de Castro Pinto, qualificada às fls. 03 opôs embargos de terceiro referente 
à execução fiscal nº 068/86 que contra si é movida pela Fazenda Nacional. 
Alega, em síntese, que: 
A embargada ingressou em juízo com uma execução fiscal contra Refrescos do Recife 
S/A e devedores solidários, entre estes o Sr. José Humberto da Rocha Girão, tendo 
havido penhora sobre o bem ao mesmo pertencente, consistente no imóvel a que se 
refere a certidão passada pelo Registro de Imóvel da 2ª Zona, da Capital de Fortaleza. 
Afirma que o imóvel, objeto da constrição judicial, por força dos artigos 1º, § único, e 3º da 
Lei nº 8.009/90, torna-se absolutamente impenhorável, descabendo-Ihe responder por 
qualquer espécie de dívida, requerendo, assim, o cancelamento da penhora no respectivo 
cartório competente, bem como a citação da Fazenda Nacional para, se quiser, contestar 
os presentes embargos. 
Pedidos de praxe. 
Fez juntar os documentos de fls. 06/14. 
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Recebidos os embargos (fls. 15) com vistas à embargada para impugnar os embargos. 
Citada (fls. 16), a Fazenda Nacional ofereceu impugnação aos embargos (fls. 18/21), 
argumentando que a embargante, com fundamento na Lei nº 8.009, de 29 de março de 
1990, estaria na dependência de provar que o imóvel penhorado é o único também do 
executado e que serve de moradia permanente do casal. 
Pede a improcedência dos embargos. 
As fls. 22vº/23, o juiz despachou no sentido de que fosse intimada a embargada para 
fazer prova da penhora, uma vez que a embargante junta cópia de mandado de penhora 
e auto de penhora, depósito e avaliação devidamente autenticados. 
As fls. 41/42, a Fazenda Nacional se pronunciou sobre os documentos, salientando que a 
embargante e o executado são proprietários em partes do imóvel, objeto da penhora, e 
que o mesmo pode ser penhorado na parte ou quota ideal pertencente ao executado, 
conforme estabelece o Código Civil, artigos 623 III e 757, devendo assim, os presentes 
embargos serem rejeitados ou admitidos em parte, tão-só para excluir a parte condominial 
da embargante. 
Intimada a embargante para se pronunciar sobre a contestação, a mesma deixou 
transcorrer o prazo, conforme certidão de fls. 43. 
Conclusos, vieram os autos para julgamento antecipa do da lide. 
Ao final da sentença, julgou o MM. Juiz procedentes os embargos, aduzindo que, sendo o 
executado titular apenas de uma fração mínima ideal do domínio do aludido bem, torna-se 
inviável levar tal fração ideal a leilão, visto que em favor da viúva meeira, ora embargante, 
existe o direito real de habitação. 
Inconformada, apelou a Fazenda Nacional reiterando em todos os seus termos a peça 
contestatória de fls. 41 /42. 
Sem contra-razões, subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O MM. Juiz a quo julgou procedentes os 
embargos com os seguintes fundamentos: 
"A penhora foi realizada em 12.11.90, quando já se encontrava  em vigor a Lei nº 
8.009/90. 
Está provado que o imóvel em causa pertence, em parte, à embargante, que o utiliza para 
residência. 
O referido bem é de propriedade da embargante, na qualidade de viúva meeira, e dos 
herdeiros de Júlio Pinto Sobrinho. 
O executado José Humberto da Rocha Girão é titular apenas de ínfima fração ideal do 
domínio do aludido bem, na qualidade de cônjuge de uma das herdeiras. 
É evidente a inviabilidade de levar-se tal fração ideal a leilão, sabendo-se que em favor da 
viúva existe o direito real de habitação. (artigo 1611, § 2º, do Código Civil)." (fls. 46) 
A sucinta apelação é parcial. Limita-se a pedir a preservação da penhora sobre a fração 
ideal do imóvel pertencente ao executado, insurgindo-se, ainda, contra o ressarcimento 
das custas antecipadas e contra a condenação em honorários advocatícios arbitrados na 
módica importância de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) em agosto de 1991. 
Não tem razão a apelação. 
Ainda que não estivesse presente o direito real de habitação em favor da embargante, 
dever-se-ia atentar que a fração ideal do bem imóvel do executado José Humberto da 
Rocha Girão e sua esposa Yeda Virgínia Pinto Girão corresponde apenas a dez por cento 
do bem. 
É o meu voto. 
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De qualquer modo, a pretensão fazendária encontra óbice no art. 1º da Lei nº 8.009, de 
29. 03.90, que exclui o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar da 
penhora por dívidas dos cônjuges, pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam. 
O escopo fundamental da lei é o de proteger a família, assegurando-Ihe o direito à 
moradia que  assim, fica imune à ação dos credores, inclusive da própria Fazenda  
Pública. A expressão "e nele residam" não implica em exigir- se que todos os membros da 
família ali tenham residência. Basta que alguns deles ali tenham moradia permanente. A 
dicção legal não pode ter interpretação restritiva, tanto que a proteção se estende mesmo 
quando a família utiliza diversos imóveis como residência. 
A propósito, já se manifestou o eg. Superior Tribunal de Justiça, nestes termos: 
"PROCESSUAL - EXECUTIVO FISCAL - ARRESTO DE BEM GRAVADO. 
- É impenhorável o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar. A família 
recebe proteção especial do Estado. Não pode a Fazenda Pública, na sua fúria 
desenfreada de arrecadar impostos e de receber as suas dívidas, levar desgraça a quem 
deve receber inalienável proteção. 
- O Judiciário não pode permitir vingar o entendimento de que o art. 3º da Lei nº 6830/80, 
mal redigido e contraditório, permita a penhora de bem impenhorável e inalienável. (RESP 
6780/PR, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 18.03.91 ) 
Também é no mesmo sentido o pronunciamento do Colendo TRF da 4ª Região, como se 
colhe da seguinte ementa: 
"EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL RESIDENCIAL DE ENTIDADE FAMILIAR. 
IMPENHORABILIDADE. 
- A impenhorabilidade de que trata a Lei 8.009, de 1990, é oponível aos créditos de 
natureza previdenciária, ainda que a respectiva constituição tenha ocorrido anteriormente 
à publicação do texto legal. (art. 1 º c/c art. 7º). 
- Apelação provida." (AC 7436/RS, Rel. Juiz Ari Pargendler, DJ 20.11.91 ) 
Quanto à restituição das custas é conseqüência necessária de sucumbência. Os 
honorários advocatícios foram fixados com moderação. 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial tida como interposta. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.222 - PE 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelantes: JOSÉ TERTO DA SILVA E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. MARIA RUTH FERRAZ TEIXEIRA E OUTRO (APTE.) E  

AGENOR ALVES DE QUEIROZ (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário.  Revisão  de  proventos. Termo inicial da correção  monetária.  Honorários 
advocaticios. 
A correção monetária de prestações atrasadas, relativas a benefícios previdenciários, 
deve ser efetuada ex  tunc, como forma de preservar da corrosão inflacionária os valores 
de natureza alimentícia pertencentes aos segurados e que  não Ihes foram pagos na 
época em que se tornaram devidos. 
- Em se tratando de matéria já pacificada neste Tribunal pelos inúmeros julgados no 
mesmo sentido, é razoável que os honorários advocatícios sejam fixados em 5% em face 
da singeleza da causa. 
- Apelação parcialmente provida. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 
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 parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Recife, 26 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Cuida-se de apelação cível de sentença que 
julgou procedente a ação de revisão de aposentadoria promovida por José Terto da Silva 
e outros contra o INSS. 
Pretendem os apelantes ver reformada a sentença na parte que condenou o INSS ao 
pagamento das prestações atrasadas corrigidas monetariamente ex vi legis e ao 
pagamento dos honorários em 5%. 
Entendem os apelantes que a correção monetária, no caso, deve obeceder aos ditames 
da Súmula 71 até o ajuizamento da ação e, após, ao que estabelece a Lei nº 6.899/81. 
Quanto aos honorários advocatícios, está a sentença  dizem os apelantes, em desacordo 
com a norma estatuída no art. 20, § 4º, do CPC, pelo que requerem sejam fixados em 
20%. 
Sem contra-razões e regularmente processados, subiram os autos a este egrégio 
Tribunal. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): A correção monetária de prestações 
atrasadas, relativas a benefícios, deve ser efetuada ex tunc, como uma forma de 
preservar da corrosão inflacionária os valores de natureza alimentícia pertencentes aos 
segurados e que deixaram de ser-Ihes pagos na época em que se tornaram devidos. 
Merece, assim, reparo a sentença que, ao condenar o INSS ao pagamento de diferenças 
relativas a proventos de aposentadoria dos apelantes, em decorrência da revisão a ser 
neles procedida, determinou a incidência da correção monetária ex vi legis. 
Irresigna-se, ainda, o autor com a sentença recorrida na parte em que condenou a 
autarquia-apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por 
cento). 
Nesse ponto, também, tem razão o autor. É que os honorários advocatícios devem ser 
fixados em percentual razoável, com atendimento à norma do art. 20, § 4º, do CPC. 
Isto posto, dou parcial provimento à apelação para fixar os honorários advocatícios em 
10% (dez por cento) sobre o valor que for apurado em liquidação e reformar a sentença 
apelada, estabelecendo que a correção monetária das parcelas devidas aos recorrentes 
deverá efetuar-se ex tunc, ou seja, desde quando se tornaram devidas, observando o 
critério da Súmula 71/TFR até a data da propositura da ação, e daí por diante, o da Lei nº 
6.899/81. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.453 - SE 
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Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: DEMERVAL CARVALHO COSTA 
Advogados: DRS. EDNA MARIA RESENDE B. SOBRAL E OUTROS (APTE.) E  

DORIVAL DE CARVALHO COSTA (APDO.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Divida previdenciária. FGTS. Anistia. DL 1.699/79. 
1. Compreende-se, para fins da anistia prevista no art. 1º do DL 1.699/79, na expressão 
"...e os provenientes de contribuições por lei devidas a terceiros...", os débitos referentes 
ao FGTS. 
2. Apelação e remessa oficial, tida como interposta, improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª  Região, por unanimidade 
de votos, negar provimento à apelação e à remessa oficial, tida como interposta, nos 
termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 10 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Instituto da Administração Financeira da 
Previdência e Assistência Social - IAPAS, em nome do BNH - BANCO NACIONAL DA 
HABITAÇÃO, propôs, na Comarca de Estância-SE, execução fiscal contra Demerval 
Carvalho Costa, objetivando o recebimento de valores devidos ao FGTS. 
Às fls. 03, consta a Certidão de Dívida que indica o valor total da dívida (originária de Cr$ 
2.839,51) de Cr$ 111.740,00, emitida em 11/08/81, tendo sido apurado para tal o período 
de 01.67 a 09.72 (Demonstrativo fls. 04). 
Às fls. 07, o executado apresenta petição requerendo o cancelamento do débito e 
arquivamento da ação, por ser a dívida originária de valor inferior à anistia prevista no art. 
1º, §§ 1º e 2º do DL 1699/79. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático julgou extinta a ação, determinando o arquivamento 
do processo, ao fundamento de que o art. 1º do DL 1699/79 determina o cancelamento de 
débitos de valor igual ou inferior a Cr$ 3.000,00 e, no caso dos autos, o débito originário 
era de Cr$ 2.839,51. 
Consta às fls. 08v. certidão de que a intimação da sentença junto ao exeqüente ocorreu 
em 21.12.82 e, em seguida, foi certificado o arquivamento dos autos. 
Em data de 26.03.86, o IAPAS apelou da sentença e informa que, tomando ciência da 
decisão em 07.03.86, o recurso apresenta-se tempestivo. Entende que a sentença deve 
ser reformada, vez que fundamentado o decisum no DL 1699/79, art. 1º, que, anistiando 
débitos para com a Previdência, não se aplica a débitos para cobrança de dívida do 
FGTS. 
Nas contra-razões, em preliminar, o apelado alega a intempestividade do recurso, 
conforme prova a certidão aposta às fls. 08v., que claramente dá como data da intimação 
da sentença o dia 21.12.82. Diz que a alegação do apelante de que fora citado em 
07.03.86 não se arrima em prova alguma, sendo, apenas, mera alegação. No mérito 
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pugna pela manutenção da sentença, vez que o DL 1699/79, abrangendo débitos 
previdenciários, também abrange o débito de FGTS que se configura em débito tributário 
e inclui-se na definição do art. 3º do CTN e, assim, sujeito ao prazo de prescrição 
qüinqüenal (art. 174). A dívida foi apurada no período 01.67 a 09.72 e somente inscrita 
em 11.08.81, quando já prescrita. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): O INSS apela da sentença que 
reconheceu estar a dívida alcançada pela anistia de que trata o Decreto-Lei 1.699/79 - 
valor originário menor "que Cr$ 3.000,00 - proveniente de contribuições por lei devidas a 
terceiros e arrecadadas pelo apelante  
Alega o apelante que, por tratar-se de dívida do FGTS, não seria de se aplicar a anistia 
referida, por não se compreender dentro do conceito de débito previdenciário. 
Instituído o FGTS para garantir indenização do tempo de serviço dos empregados Lei 
5.107/66, ficou determinada a competência da Previdência Social para verificar e cobrar 
os respectivos créditos, em nome do BNH, art. 19, verbis: 
"Art. 19. Competirá à Previdência Social, por seus órgãos próprios, a verificação do 
cumprimento do disposto nos artigos 2º e 6º desta Lei, procedendo, em nome do Banco 
Nacional da Habitação, ao levantamento dos débitos porventura existentes e às 
respectivas cobranças administrativa ou judicial, pela mesma forma e com os mesmos 
privilégios das contribuições devidas à Previdência Social." 
Por sua vez, o Decreto-Lei 1.699/79, ao disciplinar sobre os créditos anistiados, dispôs: 
"Art. 1º - Ficam cancelados os débitos de qualquer natureza para com a Previdência 
Social e os provenientes de contribuições por lei devidas a terceiros e arrecadadas pelo 
Instituto Nacional de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - 
IAPAS, de valor originário igual ou inferior a Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros), constituídos 
até 30 de setembro de 1979, arquivando-se os respectivos processos administrativos." 
Não há como olvidar que independe de interpretação o dispositivo legal cujo enunciado se 
reveste de clareza meridiana. É que, indiscutivelmente, se compreende, do texto acima, 
como inclusos os débitos com o FGTS. 
Por tais razões, nego provimento ao recurso e à remessa oficial tida como interposta. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.812 - AL 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS NORBERTO E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. JANN MADELAIDE COSTA GUEDES E OUTRO (APTES.) 
 
EMENTA 

Administrativo e Processo Civil. Militar. Licenciamento. Pedido alternativo. Honorários 
advocatícios. 
- O ato de licenciamento previsto no art. 121, § 3º, letra "b", da Lei 6886I80, c/c o inciso 
4º, do art. 46 do Decreto nº 90.600I84, é de natureza discricionária. 
- A indenização de que cuida a Lei nº 7963I89 é de aplicação restrita às hipóteses de 
licenciamento ex officio, não se aplicando no caso de licenciamento a pedido. 
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- Havendo pedido alternativo, e sendo um deles acolhido, não é de se condenar os 
autores na verba honorária. 
- Apelo parcialmente provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 11812-AL, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
parcial 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: Cuida-se de apelação de sentença que julgou 
improcedente, em parte, a ação movida por Jairo Ferreira dos Santos Norberto e outros, 
militares temporários, contra a União Federal, onde visavam, alternativamente, à imediata 
reintegração aos seus postos, nas respectivas unidades militares, de onde haviam sido 
licenciados, ex officio nos termos do art. 121, § 3 letra b, da Lei 6886/80, c/c o inciso 4º, 
do art. 46, do Decreto nº 90.600/84, ou indenização nos termos da Lei 7963/89. 
O apelo dos autores restringe-se à parte da sentença que: a) julgou improcedente o 
pedido de reintegração de garantia da estabilidade; b) excluiu os autores Agnísio Rego 
Souto e Cícero Aldo dos Santos do pagamento da indenização prevista na Lei 7.963/89; 
c) condenou os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 
Arrazoados e contra-arrazoados, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por 
força de distribuição. 
Peço inclusão do feito na pauta. 
É o que importa relatar. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Como foi visto no relatório, o apelante 
restringe-se a três pontos. 
Insurgem-se, inicialmente, os apelantes quanto à parte da sentença que julgou 
improcedente o pedido de reintegração dos autores aos postos militares que ocupavam 
antes do licenciamento ex officio  de que cuida a Lei nº 6.886/80, c/c o Decreto n  
90.600/84. 
É pacífico o entendimento deste Tribunal quanto a esta questão, no sentido de que o ato 
de licenciamento previsto no art. 121, § 8º, letra b, da Lei nº 6886/80, c/c o inciso 4º, do 
art. 46, do Decreto nº 90.600/84, é ato discricionário. 
A matéria em relevo foi decidida por esta egrégia Turma quando do julgamento da AMS 
1340-PE onde foi relator o eminente Juiz Castro Meira, estando, assim, ementado o 
acórdão: 
"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MILITAR. 
LICENCIAMENTO. 
- O ato de licenciamento, "por conveniência do serviço", previsto no art. 121, parágrafo 3º, 
letra b, da Lei nº 6.886/80, c/c o inciso 4º do art. 46, do Decreto n 90.600, de 30.11.84, 
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inclui-se no conceito de ato discricionário. 
- O Comandante da Região Militar é competente para o ato de licenciamento quando se 
acha em curso prorrogação de tempo de serviço. 
- Os Oficiais da Reserva do Exército, Quadro de Oficiais Temporários, não estáveis, com 
situação jurídica distinta dos oficiais de carreira, não têm direito líquido e certo de 
permanecer no serviço ativo do Exército até o final do seu período de prorrogação de 
tempo de serviço. 
- Apelação improvida." 
No que tange à alegação dos apelantes de que também devem ser contemplados com o 
pagamento da indenização de que cuida a Lei nº 7.963/89 os autores Agnísio Rego Souto 
e Cícero Aldo Romeiro, tenho que não merece acolhida. 
É que a indenização referida só será devida na hipótese de licenciamento ex officio, aliás, 
como reconhecem os apelantes. 
Ora, consoante as alegações dos apelantes (fls. 92/99) e do que consta do Boletim 
Interno nº 024 (fls. 44), os militares acima aludidos foram licenciados a pedido, pelo que 
não fazem jus, com efeito, à indenização pleiteada. 
Da decisão recorrida, faço restrições, apenas  à condenação dos autores na verba 
honorária no percentual de 10% sobre o valor da causa. É que os autores formularam 
pedido alternativo sendo um deles acolhido, salvo em relação a Agnísio Rego Souto e 
Cícero Aldo Romeiro. 
Assim, havendo sido formulado pedido alternativo e sendo um deles acolhido, salvo em 
relação à parcela mínima dos autores o ônus da sucumbência deve obedecer ao disposto 
no art. 21 do CPC. 
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo para fixar os honorários advocatícios no 
percentual de 5% sobre o valor da causa por força da compensação a que alude o art. 21 
do CPC. 
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 EMÍDlO 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 da 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 
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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, 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 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. 63., 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 do 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 
15.04.86, 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-
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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 12.052 - PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS 
Advogados: DRS. MARIA DE LOURDES CALDAS CÂMARA E OUTROS (APTE.) E  

HELIANE GERUZA DOS SANTOS E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Administrativo. Revelia. Pessoa Jurídica de Direito Público. Efeitos do 
art. 319, do CPC. Não produção. Apreciação das provas dos autos. 
A revelia não produz o efeito do art. 319, do CPC, contra as pessoas jurídicas de direito 
público, face à indisponibilidade de seus bens e direitos. 
No entanto, constando dos autos prova documental suficiente ao deslinde da causa, é 
lícito ao juiz prolatar a sentença, dispensando prova pericial. 
Apelo a que se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 12.052 - 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, 26 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 
apela de sentença prolatada nos autos de ação sumaríssima de aposentadoria por 
invalidez ajuizada por José Francisco dos Santos, que, reconhecendo a ocorrência da 
revelia, condenou o Instituto recorrente a aposentar o recorrido. 
Alega o apelante que, na qualidade de  autarquia, possui direitos indisponíveis, não 
podendo ser aplicados os efeitos da revelia. 
Requer a anulação da sentença para que se realize a prova pericial no recorrido. 
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 FALCÃO (Relator): O MM. Juiz a quo, verificando a 
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ocorrência da revelia, presumiu verdadeiros os fatos alegados na inicial e dispensou a 
produção de prova pericial. 
Primeiramente, deve-se estabelecer se a revelia produz efeitos contra as pessoas 
jurídicas de direto público. 
Entendo que os representantes das pessoas de direito público não possuam a 
disponibilidade dos bens, de natureza pública, pelo que não podem essas pessoas sofrer 
os reflexos da revelia, contidos no art. 319, do CPC. 
Os direitos das pessoas de direito público são indisponíveis. 
Acontece, porém, que, no presente caso, consta prova documental suficiente para 
autorizar o julgamento da ação independentemente da realização de perícia médica, 
como postulado pelo recorrente. 
Deve-se levar em consideração, ainda, que a presente ação visa à obtenção do benefício 
de aposentadoria por invalidez, benefício esse de natureza alimentar, não sendo 
recomendável a procrastinação do feito por mais um longo período, mormente quando a 
prova constante dos autos possibilita, desde já, o deslinde da questão. 
Diante do exposto, nego provimento ao recurso apelatório para manter a sentença 
recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.311 - AL 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL 
Apelado: MOISÉS CORREA FILHO 
Advogados: DRS. FÁBIO MÁXIMO DE CARVALHO MARROQUIM E OUTROS (APTE.) E  

ROBINSON ACCIOLY BARRETO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Candidato aprovado em vestibular. Prazo de matricula. 
- Preliminar de nulidade da citação rejeitada, uma vez o juiz considerar válido o ato se, 
realizado observando os procedimentos legais, alcançar sua finalidade. 
- Fere o princípio da igualdade o edital que contém prazos distintos de matrícula para 
candidatos aprovados no mesmo vestibular, dilatando o prazo para aqueles que, 
aprovados em apenas determinados cursos, demonstraram a perda do prazo inicial por 
"justa causa", oportunidade não deferida aos aprovados no curso de agronomia. 
- Apelação parcialmente provida para retirar os efeitos da condenação nas custas 
processuais. 
 
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, 
rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao apelo para retirar o pagamento das custas 
processuais pelo apelante, 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, 18 de agosto de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Moisés Correa Filho ajuizou ação ordinária contra a 
Universidade Federal de Alagoas que indeferiu sua matrícula prévia no Concurso 
Vestibular de 1991, em 1ª opção, Agronomia, uma vez não ter comparecido no dia OS de 
fevereiro de 1991 para sua efetivação 
Esclarece que, no dia 02 de fevereiro de 1991, estivera no Departamento de Assuntos 
Acadêmicos - DAA objetivando efetuar sua matrícula, quando fora informado de que a 
mesma só se realizaria no dia 08 de fevereiro de 1991. Ocorre que, no dia 05 de 
fevereiro, o autor fora acometido de um mal súbito, segundo robusta prova documental 
juntada aos autos (fls. 57/62) só convalescendo no dia 13 de fevereiro de 1991. Já no dia 
15.02.91, comparecera ao DAA a fim de requerer sua matrícula prévia, quando veio a 
comunicação de que não poderia ser efetuada, uma vez o prazo já ter se expirado. 
Constata-se que os dias de matrícula foram escalonados no Edital de acordo com o curso 
no qual o canditado se matriculava. 
Perdendo a matrícula, por justa causa, o candidato teria até o último dia para se inscrever. 
Já para o curso no qual o impetrante deveria se matricular só estava reservado o último 
dia. 
A Universidade Federal de Alagoas - UFAL, regularmente citada, argüiu preliminarmente: 
a) nulidade de citação, porque efetuada na pessoa do servidor da instituição sem poderes 
para tal fim 
b)inépcia da inicial pela ausência de autoridade coatora; 
c) ausência do valor da causa; 
d) inobservância do art. 7º, inciso I, no que tange à documentação; 
e) no mérito argumentou que o autor poderia se fazer representar por procurador visando 
à realização da matrícula prévia e, relativamente à doença, nada declarou, uma vez que 
os documentos trazidos pelo autor eram insuficientes. 
Despacho, às fls. 42, determinando ao autor a atribuição de valor à causa. Novo 
despacho, às fls. 56 ordenando a apresentação do laudo do exame médico descrevendo 
a doença que acometeu o autor. 
Em seguida ao cumprimento das mencionadas exigências, veio a sentença de fls. 66/70 
que, além de rejeitar as preliminares, declarou o direito do autor de matricular-se no curso 
de Agronomia da UFAL e ainda condenou a autarquia-ré às custas judiciais e honorários 
advocatícios fixados em 10% (dez por cento). 
Na apelação, a Universidade argüiu as preliminares: 
a) de ilegitimidade da sentença que condenou a autarquia ao pagamento das custas 
judiciais, ferindo o comando da Lei nº 6.032, de 30 de abril de 1974; 
b) de nulidade de citação, rechaçada pela sentença a quo. 
No mérito, argumenta que seria abusiva e ilegal a alteração das normas editalícias para 
possibilitar a matrícula institucional prévia fora do prazo determinado para um só aluno. 
Pede, ao final, reforma da sentença. 
Contra-razões apresentadas às fls. 84. 
Despacho do MM. Juiz a quo reconhecendo a improcedência da condenação em 
pagamento das custas quando se tratava de ente autárquico (fls. 85). 
Subiram os autos e foram a mim distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A  Universidade Federal de Alagoas argúi 
em seu apelo nulidade de citação, posto que o mandado citatório determinou a citação da 
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UFAL, porém no corpo do documento consta a citação em nome do Departamento de 
Assuntos Acadêmicos da UFAL. 
Argumenta a Universidade que somente o Reitor ou o seu substituto legal têm poderes 
para "representar a Universidade em juízo ou fora dele", assim ser incabível o 
chamamento da Diretora Geral do Departamento de Assuntos Acadêmicos, quando esta 
não integra o elenco das autoridades superiores da Universidade aptas à sucessão 
reitoral. 
Relativamente à preliminar suscitada, a sentença a quo teve o seguinte teor, in verbis: 
"A nulidade de citação deve ser afastada, em face do comparecimento da ré em juízo e do 
quanto disposto no art. 214, § 1º do estatuto dos ritos". 
O art. 214, § 1º traça estas linhas: 
"Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu. 
§ 1-. O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta da citação. 
(..,)" 
De fato, a citação foi feita em nome do Departamento de Assuntos Acadêmicos, no 
entanto, verifica-se que o mandado citatório traz em seu bojo o despacho proferido pelo 
douto julgador, fls. 14: 
"DESPACHO 
Cite-se a UFAL. 
Maceió, 06 de março de 1991. 
Juiz Jamil Rosa de Jesus da 3ª Vara Federal." 
Ora, está evidente que houve um equívoco sensível por parte do oficial da justiça que, ao 
invés de apor o nome da autarquia no documento de citação, colocou o nome do 
Departamento que opera assuntos acadêmicos. 
É forçoso reconhecer que a citação é válida e eficaz. Não há como se acolher a argüição 
de nulidade quando feita a citação com observância das prescrições legais. Ademais, o 
Departamento de Assuntos Acadêmicos não é um órgão alienígena dentro da autarquia; é 
instrumento operacional da Universidade, onde os alunos, mediante requerimento, fazem 
suas reivindicações discentes. 
Em seu "Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", Theotonio Negrão 
transcreveu o antigo RISTF, art. 77, que assim determinava: 
"Se as nulidades ou irregularidades no processamento dos fatos forem sensíveis, 
proceder-se-á pelo modo menos oneroso para as partes e para o serviço do Tribunal". 
"O atual CPC prestigia o sistema que se orienta no sentido de aproveitar ao máximo os 
fatos processuais, regularizando sempre que possível as nulidades sanáveis." (STJ - 4ª 
Turma, Resp. 1.561-RJ, Rel. Min. Salvio de Figueiredo, J.11.12.89, negaram provimento, 
v. u, DJU 05.02.90, p. 457, 2ª col., em.). 
Com estas considerações, rejeito a preliminar de nulidade de citação. 
É o meu voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Como se verifica no edital juntado à inicial 
(fls. 06/08), o candidato que foi aprovado nos Cursos de Medicina, Odontologia, 
Enfermagem, Obstetrícia, Nutrição e Educação Física teve marcada para o dia 04.02.91  
a sua matrícula. 
No entanto, segundo o item 6 do edital, o candidato que perdesse a matrícula por justa 
causa teria até o dia 08/02 para efetuá-la. Ou seja, se o curso de Medicina teve sua 
inscrição no primeiro dia (04.02) e o candidato não pôde, justificadamente, comparecer, 
poderia fazê-lo nos dias 05,06,07 e 08; tal não ocorreu com aqueles que se inscreveriam 
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no dia 08/02, para efetuá-la. O impetrante, por ter sido aprovado em Agronomia, cuja 
matrícula se deu no dia 08 só teve o dia 08 como primeiro e último dia para se inscrever. 
Não tratou, assim, com igualdade o edital de matrícula. O requerente comprovou, por 
atestado médico, a impossibilidade de comparecer no dia designado para matrícula, 
configurando a "justa causa". Todavia, se outro candidato, ao se inscrever no curso de 
Medicina, perdeu o primeiro dia e apresentou atestado idêntico, teve os dias seguintes 
para a matrícula, oportunidade que não foi dada ao impetrante. 
O edital não pode tratar pessoas em idênticas situações de maneira diversa, sob pena de 
atentar contra o princípio da isonomia. 
No entanto, não deve ser o edital republicado, pois o alcance desta decisão está restrito 
às partes envolvidas no processo, não podendo atingir terceiros. 
Meu voto é no sentido de seguir a orientação da douta sentença a quo, que declarou o 
direito do autor de matricular-se no Curso de Agronomia da Universidade Federal de 
Alagoas. Já quanto à condenação às custas, entendo que já foi revisto pelo douto 
sentenciante em despacho de fls. 85, que entendeu não competir aquela modalidade de 
pagamento às autarquias em geral, o que excluo da condenação. 
Pelo exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas para retirar os efeitos da 
condenação nas custas processuais contra a Universidade Federal de Alagoas. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.447 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: CÍCERO IRATAN DUVAISEM 
Advogados: DRS. MÁRIO TEIXEIRA TABOSA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Empréstimo compulsório sobre veículos. Decreto-Lei nº 2.288/86. Ação de 
cobrança. Rejeição da alegação de prescrição. 
Prevendo o art. 16 do Decreto-Lei nº 2.288/86 que o denominado 'empréstimo 
compulsório' seria resgatado no último dia do terceiro ano posterior ao seu recolhimento, 
é de se ter como dies a quo para a contagem do prazo prescricional para a interposição 
da ação que visa à cobrança de sua devolução o dia 13 de dezembro de 1989. Assim, 
não está prescrita a ação proposta em 26.09.91 para tal fim. 
Apelação e remessa oficial, tida como interposta, improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, tida como interposta, nos termos do 
voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 30 de junho 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 a Fazenda 
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Nacional contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, objetivando a 
restituição de importância paga a título de empréstimo compulsório instituído pelo 
Decreto-Lei nº 2.288/86. 
O MM. Juiz a quo rejeitou a alegação de prescrição argüida pela Fazenda Nacional, ao 
entendimento de que o autor se insurgia contra o não cumprimento do disposto no art. 16 
do Decreto-Lei nº 2.288/86, que estabelecia prazo para o resgate do empréstimo 
compulsório, e, sendo assim, o termo inicial do prazo prescricional deveria ser contado a 
partir da data determinada para a restituição. No mérito, condenou a Fazenda Nacional a 
restituir o valor pago pelo autor com juros de mora no percentual de 6% (seis por cento) 
ao ano a partir da data estabelecida pelo mencionado diploma legal para a devolução e 
correção monetária desde a data do efetivo pagamento do empréstimo. 
Inconformada, apela a Fazenda Nacional, reiterando a alegação de prescrição que, no 
seu entender, não poderia ter seu prazo deslocado para a data determinada para o 
resgate do empréstimo, que os juros de mora eram devidos a partir do trânsito em julgado 
da decisão definitiva, e, ainda, que havia contradição no decisum ao determinar a 
aplicação da correção monetária a partir da data do recolhimento do empréstimo 
compulsório. 
Foram oferecidas contra-razões. 
A sentença não foi submetida ao reexame necessário. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A Fazenda Nacional, através do seu 
Procurador, volta a insistir, nas razões de apelação, na prescrição da ação que foi argüida 
por ocasião da contestação e repelida na sentença recorrida. 
Entende a apelante que a ação está prescrita em razão do decurso do prazo de mais de 
cinco anos entre a data do recolhimento do empréstimo compulsório e a data da 
distribuição da ação. 
O MM. Juiz sentenciante, ao se pronunciar sobre a alegada prescrição, assim 
argumentou: 
"Fosse o pedido de mera repetição, poder-se-ia considerar, face ao disposto no art. 168 
do CTN, combinado com o art. 156, I, do mesmo diploma legal, prescrito o direito de ação 
do suplicante. Ocorre que, conforme se verifica da leitura da inicial, o autor não se insurge 
contra o recolhimento do empréstimo compulsório previsto no Decreto-Lei nº 2.288/86, 
nem mesmo reputou- o inconstitucional conforme tem sido reiteradamente reconhecido 
pelo Poder Judiciário. Na verdade, insurge-se o autor contra o não cumprimento do 
disposto no art. 16 do citado Decreto-Lei nº 2.288/86, que assim dispõe: 'o empréstimo 
será resgatado no último dia do terceiro ano posterior ao seu recolhimento, efetuando- se 
o pagamento com quotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento, criado neste Decreto-
Lei '. A União deixou pois, de cumprir sua obrigação ali prevista a partir de 31.12.89. 
Iniciando-se a partir dessa data o prazo prescricional contra o não cumprimento do 
disposto no citado artigo 16. Não há, pois, que se falar em prescrição. Considerando que 
a União Federal não cumpriu com a citada obrigação, faz jus o autor à restituição ou à 
devolução do valor objeto do empréstimo. 
Considerando que a União não fez a entrega das quotas do FND., tal devolução deverá 
ocorrer em moeda legal e corrente." (fls. 10). 
Na verdade, embora a imprensa do país venha noticiando que o Governo Federal vai 
devolver o valor do empréstimo compulsório sobre veículos por meio de cotas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento (FND) o fato é que já deveria ter implementado a sua 
obrigação, desde 13.12.89, o que ainda não ocorreu. 
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A partir portanto, desta última data dies a quo é que se deve contar o prazo de prescrição 
da ação de restituição. 
Não se verificou, portanto, a alegada prescrição, como bem esclareceu o douto Juiz a quo 
na sua respeitável sentença. 
No que se refere ao mérito da ação  não há dúvida de que comprovou o autor o 
recolhimento do tributo e que até a data da distribuição da presente ação não Ihe havia 
sido, ainda, o mesmo devolvido, o que importou em descumprimento da obrigação 
constante do mencionado Decreto 2.288/86. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial, que tenho 
como interposta. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.627 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: DAYSE BARRETO GONÇALVES DE OLIVEIRA 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. ARAMIS MARQUES DA TRINDADE (APTE.) E  

HAROLDO TEMPORAL VARELLA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos de Terceiro. Cônjuge varoa não citada a integrar a execução 
onde se levou a penhora o bem objeto dos embargos. 
1. Não sendo o cônjuge varoa - casado sob o regime de comunhão universal de bens - 
citado a integrar o processo de execução, é terceiro e, como tal, tem legitimidade ativa 
para, via embargos de terceiro, defender sua meação em relação a bens do casal levados 
a penhora, objetivando,  inclusive, a nulidade  do  ato  da  penhora. 
2. Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria 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, 16 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Estes autos, em que são partes as acima 
nominadas, tratam de embargos de terceiro onde a embargante pretende garantir a 
meação de imóvel levado a penhora. 
Quando da apreciação recursal precedente (AC 8866-PE), cujo apelo objetivava a 
reforma da sentença que julgou extinta a ação, restou o mesmo provido em acórdão da 
minha lavra e seguido à unanimidade, ementado nos seguintes termos: 
"Processual Civil. Execução Hipotecária. Embargos de terceiro. Cabimento. Sentença 
extintiva do processo. 
Anulação. 1. Havendo penhora sobre bens do casal e não tendo sido um dos cônjuges 
citado no processo de execução é cabível embargos de terceiro, § 3º do art. 1046 do 
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CPC.  2. O cônjuge defende a sua meação, via embargos de terceiro. in casu, anula-se a 
sentença recorrida, para que seja apreciado o mérito da questão. 3. Recurso provido." 
Adoto como parte integrante deste relatório o já constante às fls. 55/56, verbis: "Dayse 
Barreto Gonçalves de Oliveira interpôs embargos de terceiro ao processo de execução 
213-9/89 que a Caixa Econômica Federal move contra Jasson Gonçalves de Oliveira 
Júnior, objetivando defender a sua meação em imóvel objeto de arresto e penhora. Diz 
em sua inicial que é casada civilmente com o executado, que não é parte no processo de 
execução e que, inclusive, não foi citada. Consta em apenso o processo de execução 
onde a CEF objetiva que Jasson Gonçalves de Oliveira Júnior e sua esposa, se casado 
for, efetuem a liquidação do contrato de financiamento para aquisição do imóvel, objeto 
dos embargos de terceiro ante a falta de pagamento de prestações e pelo justo receio 
face à comunicação do TRT-6ª Região (nos termos do art. 615, II, 619 e 698 do CPC c/c 
art. 769 da CLT) da realização de penhora do referido imóvel, para garantia de execução 
trabalhista em curso na 8ª JCJ. E que foi deferida a transformação do arresto em penhora 
do imóvel em apreço. Em sua contestação, a CEF esclarece que o processo de execução 
foi movido com base na Cláusula 18 e do Contrato de Mútuo, com garantia hipotecária, 
celebrado em 22.07.80 com Jasson Gonçalves de Oliveira, à época solteiro, em virtude de 
caracterizar-se o vencimento antecipado da dívida e imediata execução contratual, 
independente de notificação judicial: existência de procedimento judicial contra o devedor 
que atinge o imóvel hipotecado. E que citado por edital, em vários endereços que 
indicara, inclusive do imóvel objeto do arresto e penhora, que deveria ser o de sua 
residência, permaneceu silente, como silente se houvera nos processos trabalhistas nas 
8ª., 2ª. e 1ª. JCJ- Recife. Diz que a certidão de casamento trazida aos autos pela 
embargante registra a data de 16.12.80, posterior, portanto, ao contrato celebrado em 
22.07.80 e o ônus probatório que à mesma competia, de comprovar que o negócio que 
deu causa à execução fora realizado no interesse da família, não foi desincumbido a 
contento, restando apenas meras alegações, insuficientes para elidir a verdade dos fatos. 
E que necessário também se faz a prova de que a apreensão não ultrapassa a meação 
ideal do devedor. Traz, por fim, ao conhecimento do juízo e comprova que o pacto 
antenupcial de comunhão universal de bens da embargante com o executado não foi 
inscrito no Registro de Imóveis. Pugna pela improcedência dos embargos. Na sentença, o 
MM. Juiz monocrático julgou extinto o processo, sob os seguintes fundamentos: - a 
execução foi ajuizada contra Jasson Gonçalves de Oliveira Júnior e sua mulher, sendo 
citados por edital por se encontrarem em local incerto; - ambos vieram aos autos, sejam 
os da execução, sejam os presentes, através do mesmo advogado; - a embargante para 
alegar irregularidade de citação deveria utilizar-se de embargos do devedor, remédio 
processual adequado, e não a condição de "terceiro". Sustenta a peça recursal a reforma 
da sentença, alegando que dos editais de citação publicados não constou o seu nome, 
não prosperando o entendimento do juízo a quo de que os devedores foram citados. E 
ainda pesa em favor da recorrente: - que não é devedora; - que embora casada com o 
executado não foi citada; - que pode defender sua meação nos termos do art. 1.046 do 
CPC. Contra-razões." 
Adoto, também, o voto constante nestes autos às fls. 57/59, verbis: "Através de ação de 
embargos de terceiro, a autora, esposa do executado Jasson Gonçalves de Oliveira, 
objetiva defender sua meação sobre o imóvel adquirido através de Contrato de Hipoteca à 
Caixa Econômica Federal. Na sentença recorrida, o MM. Juiz, entendendo que o 
procedimento próprio para a hipótese seriam os embargos à execução, julgou extinto o 
processo, com base no art. 267, VI do CPC. A hipótese aplica-se o § 3º do art. 1046 do 
CPC. "Considera-se também terceiro o cônjuge quando defende a posse de bens dotais, 
próprios, reservados ou de sua meação." Transcrevo a jurisprudência trazida, em 
comentários ao parágrafo citado, por Theotonio Negrão: "Art. 1046: Não há dúvida de 
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que, se a execução foi movida, desde o início, contra o casal, a mulher casada poderá 
embargá-la (como devedora) e discutir o débito ajuizado. Mas as opiniões divergem, se a 
mulher foi apenas intimada da penhora, em execução movida contra o marido (art. 669 § 
1º). Uns entendem que pode embargar a execução (RTJ 100/401 ) porque se tornou 
litisconsorte passiva (RTJ 94/460, aplicando o CPC ant.); outros, que não pode, porque 
não é devedora e sim o marido (RTJ 88/656). Se não foi intimada da penhora em bem 
imóvel, também não há acordo quanto ao remedium juris a ser utilizado. Há quem 
sustente que deve oferecer embargos de terceiro (RTJ 94/1251). Segundo pensamos, 
porém, pode embargar a execução, alegando nulidade, por falta de sua intimação, ou 
discutindo o débito, sem prejuízo da oposição de embargos de terceiro, se verificada a 
hipótese do art. 1046 § 3º. Em qualquer caso, se a penhora recaiu sobre bem de sua 
meação, próprio, reservado ou dotal, poderá apresentar embargos de terceiro, no prazo 
do art. 1.048 (RTJ 81/825, 84/1020, 93/878, STF-RT 514/268), sendo irrelevante que haja 
sido intimada da penhora (RJTESP 98/350). Neste, pleiteará que sua meação ou os seus 
bens sejam excluídos da penhora, mas não poderá discutir o débito (RTJ 101/800, RTFR 
137/135), porque esta é matéria a ser deduzida em embargos do devedor. Em resumo, 
nada obsta a que, conforme o caso, a mulher intervenha no processo ao mesmo tempo, 
como parte e como terceiro, com base em títulos jurídicos diversos (cf. art. 1046 § 2º). 
Neste sentido: RTJ 100/401, 105/274. 
Contra: RTJ 79/329. Caso típico de embargos de terceiro é o que se funda no art. 3º do 
Estatuto da Mulher Casada (Lei 4121, de 27.8.62): 
"Pelos títulos de dívida de qualquer natureza, firmados por um só dos cônjuges, ainda que 
casados pelo regime de comunhão universal, somente responderão os bens particulares 
do signatário e os comuns até o limite de sua meação. Enfim, a matéria é complexa. 
Solução ideal será o conhecimento dos embargos de terceiro como embargos à execução 
(v. nota 9), e vice-versa (v. art. 736, nota 10), desde que, em qualquer das hipóteses, no 
prazo para a respectiva oposição. Se a petição articular, ao mesmo tempo, matéria 
pertinente a ambos, deverá, de preferência, ser processada como embargos do devedor, 
se no prazo  destes, ficando ressalvada à mulher a possibilidade de, ulteriormente e por 
peça diferente opor embargos de terceiro, cujo prazo é mais dilatado (cf. arts. 738 e 
1.048)." A embargante não foi intimada da penhora. Com estas considerações, dou 
provimento ao recurso para anular a sentença recorrida, para que seja apreciado o mérito 
da questão." 
Retorno agora ao relato da presente apelação. 
Voltando os autos à 1ª instância e prolatada sentença de mérito, conclui o MM. Juiz 
monocrático pela improcedência da ação, adotando como fundamento as alegações da 
Caixa Econômica no sentido de que: - tendo o casamento se realizado em 16.12.80, com 
diminuto lapso temporal após a compra do imóvel, torna-se óbvio que o mesmo fora 
adquirido para futura moradia do casal, logo, a dívida foi contraída em benefício do casal. 
Neste sentido, os ensinamentos da civilista Maria Helena Diniz de que "ter-se-á a 
comunicabilidade" das dívidas se o credor provar que são oriundas de despesas com o 
apresto do casamento (in Curso de Direito Civil Brasileiro, 5º  vol. Direito de Família. Ed. 
Saraiva/SP, 2ª Ed. 1985, pág. 118); - a embargante não comprovou (prova que só a ela 
competia) que o negócio que deu causa à execução não foi realizado no interesse da 
família. 
Sustenta a peça recursal da embargante a reforma da sentença que, no seu entender, 
contraria o acórdão já proferido quando da apreciação recursal precedente.  E isto 
porque: a recorrente não é devedora; é casada com o executado e não foi citada na 
execução; pretende  defender sua meação, ao amparo do art. 1046 do CPC. 
Pugna pela procedência dos embargos, liberando a parte que defende como meação. 
As contra-razões posicionam-se pela manutenção da decisão reportando-se aos 
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argumentos da contestação apresentada que, inclusive, serviram de fundamento à 
sentença apelada. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Dos autos restou comprovado ter a 
embargante contraído matrimônio com o executado Jasson Gonçalves de Oliveira Júnior, 
em 16.12.80, e isto, sob o regime de comunhão universal de bens, enquanto a dívida 
contraída pelo exeqüente se deu, conforme se verifica do contrato presente às fls. 07 a 15 
dos autos do processo de execução forçada, anexos a estes (escritura particular de 
contrato de mútuo com garantia hipotecária), em 22.07.80. 
O fato do bem adquirido pelo produto do mútuo - o imóvel que serve de residência ao 
casal - ser de interesse comum ao mesmo em termo do reflexo do benefício de seu uso, 
não tem o condão de fazer presente à assinatura daquele contrato quem presente não 
esteve àquele ato, nem tampouco de negar que, em se tratando de casamento sob o 
regime de comunhão de bens, em cuidando a espécie de execução onde não foi citado o 
cônjuge varoa, o mesmo, indubitavelmente, não é parte no processo executório e, como 
tal, tem legitimatio ativa ad causam para, através dos embargos de terceiro, defender sua 
meação. 
Nesse sentido, dispõe textualmente a lei, pacíficas são a jurisprudência e a doutrina, com 
precedentes, inclusive, nesta Casa. Por outro lado, é de observar-se que, sendo a 
execução proposta já na constância do casamento e este sendo sob o regime de 
comunhão universal de bens, caindo a penhora sobre bem imóvel, a não citação do 
cônjuge varoa anula a penhora. A hipótese não é em relação ao mérito da dívida mas de 
ineficácia total do próprio ato de penhora que, recaindo sobre bem imóvel do casal, é 
nula, pleno jure, não gerando assim qualquer conseqüência no mundo jurídico, se levada 
a efeito sem que tenha havido a citação de um dos cônjuges, no caso, cônjuge varoa. Por 
tais razões, dou provimento à apelação para anular o processo de execução a partir da 
penhora, que não poderá ser levado a efeito sobre bem imóvel do casal sem a citação do 
cônjuge varoa. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.672 - PB 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 1ª REGIÃO 
Apelada: ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA. 
Advogado: DRS. ADERSON PESSOA DE LUNA E OUTRO (APTE.) E  

ALCIDES MAGALHÃES DE SOUZA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Executivo Fiscal. ConseIho Regional de Química. 
- O art. 335 da CLT determina a admissão de um químico quando a atividade exercida 
pela empresa detiver: a) fabricação de produtos químicos; b) laboratório de controle 
químico; c) fabricação de produtos industriais que sejam obtidos por meio de reações 
químicas dirigidas. 
- As empresas distribuidoras, diversamente daquilo que preconizam os Conselhos 
Regionais de Química, caracterizam-se pela instrumentalidade, ou seja, receber o 
petróleo e o óleo diesel das refinadoras, in casu, a Petrobrás, e repassar o produto, o 
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mesmo ocorrendo quando se tratar do álcool recebido pelas destilarias. 
- Desobrigatoriedade, portanto, das distribuidoras de manterem em seus 
estabelecimentos profissional de química. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 25 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Conselho Regional de Química apela de sentença 
que julgou procedente o pedido da Esso Brasileira de Petróleo S/A, exonerando esta da 
obrigação de se registrar junto àquela autarquia federal, como também liberou-a de 
manter em seus quadros um químico registrado, como responsável pelo mini-laboratório 
e, ainda, ao pagamento das anuidades e multas aplicadas por aquele órgão. 
Considerando, por fim, as custas e honorários, arbitrados em 15% (quinze por cento). 
O apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando que o Decreto-Lei nº 5452 de 
01.05.1943, permite se verificar a obrigatoriedade da admissão de químico nas empresas 
que realizam reações químicas dirigidas (alínea b) e derivados de carvão ou de petróleo. 
E esclarece que a palavra "petróleo" tem sentido mais abrangente que o daquele disposto 
no art. 335 da CLT, segundo o julgamento em Agravo de Instrumento em Mandado de 
Segurança nº 27.733/RJ, datado de 29.02.62, 1ª Turma do TFR, Rel. Sr. Min. Henrique 
D'Ávila e na AC nº 63.902-RN, de 29.06.81, 4ª Turma do TFR, Rel. Min. Romildo Bueno 
de Souza. 
Nas contra-razões, a apelada pede pela manutenção da sentença e traz acórdãos 
confirmando seu entendimento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Trata-se de matéria por si só polêmica, haja 
vista requisitar uma análise laborosa do intérprete, uma vez que o estudo discriminado da 
espécie poderá dar margem a uma interpretação elástica. 
Verifica-se que os diplomas que cuidam da hipótese restringem-se ao art. 335 da Lei nº 
5452, de 01.05.43 que instituiu a Consolidação das Leis do Trabalho, e, posteriormente, o 
art. 27 da Lei nº 2.800, de 18.06.56, que criou os. Conselhos Federal e Regionais de 
Química dispondo sobre o exercício da profissão de químico. 
Preliminarmente, cabe um estudo do art. 27 da Lei nº 2.800/56, contra cujo comando 
insurge-se a apelada: 
"Art. 27. As firmas individuais de profissionais e as demais firmas, coletivas ou não, 
sociedades, associações, companhias e empresas em geral, e suas filiais, que explorem 
serviços para os quais são necessárias atividades de químico, especificados no Decreto-
Lei nº 5452, de 01 de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho - ou nesta lei, 
deverão provar perante os Conselhos Regionais de Química que essas atividades são 
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exercidas por profissional habilitado e registrado." 
Segue o texto consolidado, art. 335, a saber: 
"Art. 335. É obrigatória a admissão de químicos nos seguintes tipos de indústrias: 
a) fabricação de produtos químicos; 
b) que mantenham laboratórios de controle químico; 
c) de fabricação de produtos industriais que são obtidos por meio de reações químicas 
dirigidas, tais como: cimento, açúcar e álcool, vidro, curtume, massas plásticas artificiais, 
explosivos, derivados de carvão ou de petróleo, refinação de óleos vegetais ou minerais, 
sabão, celulose e derivados." 
Na inicial, argumenta a apelada que a obrigação de manter químicos no quadro de 
empregados para o refino e composição de gasolina e óleo diesel é exclusivamente da 
Petrobrás, que é quem tem de manter entre seus empregados um químico. 
E acrescenta que a Resolução nº 07.75 com  a nova redação dada pelas resoluções nº 
07/77 e 09/77 do Conselho Nacional de Petróleo, part. 12., item 1, concede o direito à 
Distribuidora de testar e analisar os produtos antes do seu recebimento, podendo até 
recusar o produto oriundo da Refinaria, quando não estiver dentro das especificações do 
Conselho Nacional de Petróleo. E, esclarece, ainda, que o refino é feito exclusivamente 
pela Petrobrás, pois é a mesma a única autorizada a proceder em todo o país ao refino do 
petróleo. 
Ora, no afã de cumprir o texto normatizante supra, a distribuidora mantém em seu 
estabelecimento mini-laboratórios destinados única e exclusivamente a proceder ao 
exame de qualidade do produto a ser negociado com os postos de gasolina, posto que a 
apelada está obrigada a fornecer produtos aos seus revendedores dentro das 
especificações impostas pelo Conselho Nacional de Petróleo, produtos esses refinados e 
fabricados pela Petrobrás. 
Assim, cotejando a legislação consolidada com a atividade desenvolvida pela 
distribuidora, ora apelada, não há como se cominar qualquer cobrança à mesma, uma vez 
que a responsabilidade da elaboração de produtos industriais obtidos por meio de 
reações químicas dirigidas não é da sua característica e nem os mini-laboratórios que se 
encontram em seu estabelecimento podem alcançar a hipótese de tratarem-se de 
laboratórios de controle químico, quando, na verdade, verifica-se o exame de 
prestabilidade do produto. 
Concluo o voto com a parte da sentença a quo que expressou com brilhantismo o caso 
vertente: 
"6. A leitura dos arts. 27 e 28, da Lei nº 2.800, fls. 68 e seg., deixa perplexo o julgador 
sobre se tem razão a A. ou se o R., porque não circunscreve, com exatidão, que 
empresas são estas de que fala a norma remetida ("que explorem serviços para os quais 
são necessárias atividades de químico"), mas o adminículo parece vir do art. 20, § 2º, 
alíneas, que dão competência somente a químicos para análises químicas aplicadas à 
indústria (a), "fábrica de pequena capacidade..." (c), deixando a critério da entidade 
profissional um certo elastério para o enquadramento e até na ampliação do limite de 
competência conferida nos parágrafos precedentes", v. § 3º do mesmo art. 20 - o que, 
convenhamos, chega a cheirar a arbítrio. 
7. A análise tópica e sistemática dos arts. 25 a 27 da Lei nº 2.800, fls. 68 e seg., parece 
conduzir à exegese de que os profissionais (pessoas físicas) são obrigados a pagar 
anuidade, assim como as empresas (pessoas jurídicas) que explorem serviços 
"industriais" (arts. 27 e 28, c/c art. 20, § 2º) no ramo da química, não assim - parece - 
qualquer pessoa física ou jurídica de outro ramo que matenha um laboratório de 10 m2 
(dez metros quadrados, isto é, pouco mais de três por três metros), para uma conferência 
perfunctória e meio laica (Cf. fls. 189 e 190/191) de combustíveis; se for admissível o 
exagero, em pouco chegaremos à imposição de um engenheiro do ramo aos postos de 
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gasolina que mantêm aquelas graciosas transparências em que sobem e descem figuras 
coloridas e que não deixam de ser pequenos laboratórios automáticos. E haja gravame 
para o consumidor. 
8. A parafernália regulamentar, trazida profusamente a estes autos, revela o anseio 
corporativo muito legítimo, mas suscetível de resistência externa, que amplia a ditadura 
contra o cidadão, que já não sabe quantos regulamentos, penas e arapucas podem 
antepor a seus passos pela rua. 
9. Não se pode negar a obrigatoriedade de um profissional da área envolvida a partir do 
momento em que a indústria ou a fábrica, art. 20, § 2º, al. a e c, Lei 2.800, mantenha mais 
que um singelo teste instalado num cubículo de três por três metros à beira do cais, até 
para se não vilipendiar a nobre profissão dos Químicos, admirados e respeitados por toda 
a gente. 
10. Isto posto, acolho o pedido inicial, para o fim de isentar a autora da obrigação de 
registro no Conselho de Química e, portanto, da respectiva anuidade, bem assim de 
manter um profissional, tudo estritamente nos limites de seu depósito e mini-laboratório 
descrito no laudo de fls. 189/191, e, por via de conseqüência, julgo extinto o feito, com 
julgamento do mérito (CPC, art. 269, inc. I), devendo a parte vencida arcar com as custas, 
honorários periciais, despesas comprovadas e honorária, essa última fixada em 15% 
(quinze por cento) do valor (corrigido) dado à causa (CPC, art. 20, § 3º)." 
Com estas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.674 - AL 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL - IAA 
Apelada: UNIÃO INDUSTRIAL DO NORDESTE S/A - UNISA 
Advogado: DRS. JOÃO TEIXEIRA CAVALCANTE FILHO (APTE.) E  

MANOEL ENILDO LINS E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Prescrição. 
1- Com o auto de infração, fica constituído o crédito tributário, cujo prazo de prescrição 
fica suspenso em face dos recursos administrativos. Decidido o recurso administrativo, 
começa a fluir o prazo prescricional para a pretensão do Fisco. 
2- Transcorrido mais de 05 anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o 
ajuizamento da ação de execução, ocorre a extinção do crédito pela prescrição. 
3- Inteligência do art. 174 do CTN. 
4- Apelação e remessa oficial, tida como interposta, 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 à 
apelação e à remessa oficial, tida como interposta, 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, 18 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação interposta pelo IAA contra 
sentença que julgou procedentes embargos de devedor opostos por União Industrial do 
Nordeste S/A, nos autos da execução fiscal promovida contra ela pelo apelante. Os 
embargos foram opostos sob o fundamento de que, inicialmente, a dívida estava 
prescrita, e, além disso, a contribuição cobrada pelo IAA sobre a saída do açúcar e do 
álcool bem como seu adicional, foi reconhecida como inconstitucional, por ter o mesmo 
fato gerador do ICMS. 
O MM. Juiz monocrático acatou a preliminar de prescrição argüida pela embargante, 
extinguindo a execução, nos termos do art. 269, IV, do CPC. Firmou tal entendimento no 
pressuposto de que o crédito tributário ficara definitivamente constituído a partir da 
decisão administrativa passada em julgado. E que, entre a decisão administrativa e a 
citação da devedora, havia transcorrido mais de 05 anos - de 02.03.82 a 29.10.90 (fls. 
43/45). 
Alega a autarquia apelante que a constituição definitiva do crédito tributário só ocorreria 
em 02.02.90, com a emissão da nota de Registro Contábil, onde estão inseridos todos os 
elementos indispensáveis à sua caracterização. E que o fato gerador do auto de infração 
lavrado fora a saída clandestina de açúcar, maior do que a autorizada por lei (fls. 47149) e 
não a falta de recolhimento da contribuição pelo IAA, como alegou a embargante. 
Segundo afirma, a própria apelada reconheceu a infração cometida, conforme 
pronunciamento de fls. 03/10 do processo administrativo em apenso. 
Contra-razões apresentadas (fls. 52/55). 
Remessa oficial tida como interposta. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A questão prende-se, essencialmente, à 
definição do momento em que foi constituído o crédito tributário objeto da execução que 
deu origem ao presente recurso, para o fim de se comprovar a prescrição prevista no art. 
174 do CTN. 
A sentença recorrida julgou procedentes os embargos e extinguiu a execução  nos termos 
do art. 269, IV, do CPC. Entendeu o julgador monocrático que, entre a constituição 
definitiva do crédito tributário  pelo julgamento do recurso administrativo, e a propositura 
da ação de execução pelo IAA  havia transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 
174 do CTN. 
Esta Corte já se pronunciou a respeito da matéria, ao julgar a AC 11087- AL, em que foi 
Relator o MM. Juiz Petrucio Ferreira, cuja ementa tem o seguinte teor: 
"Execução Fiscal. IAA. Prescrição. 
1 - Decorridos da notificação do lançamento do crédito tributário mais de 05 anos sem que 
tenha havido qualquer fato interrruptivo da prescrição, irreparável a sentença que concluiu 
pela procedência dos embargos, com base no art. 269, IV, do CPC. 
2 - Apelação e remessa oficial improvidas." 
Com a lavratura do auto de infração fica constituído o crédito tributário cujo prazo de 
prescrição fica suspenso em virtude da interposição de recurso administrativo. Decidido o 
recurso ou transcorrido o prazo para sua interposição, fica definitivamente constituído o 
crédito tributário, começando a fluir o prazo de prescrição. 
O art. 174 do CTN preceitua que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 
cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. 
Dos elementos que insurgem o presente temos que: 
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- o auto de infração foi lavrado em 10.07.75; a  apelada/embargante  apresentou defesa 
fiscal em 08.08.75, dentro do prazo legal 
- o referido auto de infração foi julgado procedente, sendo lavrado o Acórdão da 
respectiva decisão em 08.03.82. Dele tomou ciência a embargante em 13.05.83; 
- em pronunciamento do interessado, o Acórdão transitou em julgado em 12.06.83 (fls. 55 
v. do processo administrativo apenso); 
- a execução fiscal foi proposta pelo IAA em 28.01.91. 
Não resta dúvida, portanto, de que, entre a constituição definitiva do crédito tributário e o 
ajuizamento da ação de execução transcorreram mais de 03 anos, estando prescrito o 
direito à cobrança do referido crédito, a teor do que dispõe o art. 174 do CTN. 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial tida como interposta, 
mantendo a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.773 - PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: SEVERINO CARNEIRO ALVES E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ GERALDO CARNEIRO LEÃO (APTE.) E  

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

Processo Civil. Apelação Cível. Sentença transitada em julgado. Inclusão dos 
litisconsortes ativos legalmente habilitados. Possibilidade. 
1- Na configuração da inexatidão material, de retificação de erro de cálculo ou de 
embargos declaratórios, deve-se alterar o estabelecido na sentença transitada em 
julgado, e obedecer ao comando estatuído no art. 463, I, do CPC. 
2 - Devem os autos ser baixados para a inclusão dos nomes dos litisconsortes ativos 
legalmente habilitados, dentre aqueles que foram beneficiados pela sentença a quo. 
3 - Apelação provida. 
 
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, dar 
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, 18 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de ação ordinária de revisão de 
aposentadoria interposta por Severino Carneiro Alves e outros contra o antigo Instituto 
Nacional de Previdência Social, hoje INSS, visando ao reajustamento dos benefícios de 
acordo com a política salarial, como também o direito de perceber os valores atrasados 
devidamente atualizados. 
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Às fls. 51 e 86, verifica-se o ingresso de mais 10 (dez) litisconsortes ativos compondo a 
relação processual, todos devidamente representados pelo patrono da causa. 
O INSS, em sua contestação, argumentou da legalidade dos benefícios por ele efetuados 
e requereu a improcedência do pedido. 
A sentença julgou procedente o pedido, determinando a inscrição dos reajustes em 
conformidade com a Súmula nº260 do ex-TFR e condenando também o Instituto-réu ao 
pagamento dos atrasados com juros e correção monetária, fixando-se os honorários em 
100 BTNFs. 
Apesar dos autores recorrerem dessa decisão  por entenderem irrisória a verba 
advocatícia, requereram em seguida a sua desistência. 
Transitada em julgado a sentença de mérito, veio a execução, e após a elaboração, estes 
foram impugnados, haja vista à ausência, por parte da Contadoria, da apresentação dos 
créditos em nome dos outros litisconsortes que deixaram de constar na listagem. 
Às fls. 205, o setor de contabilidade esclareceu que a realização dos cálculos teve como 
pressupostos os elementos contidos no processo. Assim, diante dos dados apresentados, 
o douto magistrado a quo decretou sua homologação. 
Nova apelação interpuseram os autores, desta feita, evidenciando o cometimento de erro 
material na sentença, que olvidou os nomes dos litisconsortes, regularmente habilitados 
nos autos, às fls. 51 e 86. Acreditam que o erro partiu de algum servidor que, ao 
datilografá-la, referiu-se tão-somente aos autores da peça exordial e acrescentou que 
nem todos os autores constantes na sentença foram contemplados com os cálculos do 
contador, posto que se verificou ausência das contas nominativas de Maria da Conceição 
de Azevedo Vasconcelos e Eunice Santos de Albuquerque. Nestes termos, requereram a 
reforma da sentença homologatória, a fim de que a contadoria elabore os cálculos dos 
valores atrasados dos 15 (quinze) autores, pelos coeficientes a que cada um tem direito. 
Em resposta, o INSS argumentou da impossibilidade de o recurso vir a ser apreciado pela 
instância ad quem, haja vista a espécie referir-se a omissão só conhecida mediante 
Embargos Declaratórios já preclusos para os apelantes. 
Às fls. 219, há requerimento do patrono dos apelantes para fazer a sustentação oral. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Busca o presente recurso compor a 
sentença de mérito com os elementos ensejadores das peças aditadas à petição inicial. 
Ocorre que o MM. julgador a quo, ao proferir o seu decisum, referiu-se tão-somente aos 
autores da petição inicial, olvidando os restantes que se habilitaram regularmente no 
processo, conforme os ditames legais e concordância daquele juízo (fls. 51/53 e 86/88). 
A sentença, de fls. 112/114, considerou em seu relatório os seguintes autores: 
Severino Carneiro Alves, Romeu Barbosa Lima, Jorge Pedro de Lima, Maria da 
Conceição de Azevedo Vasconcelos e Eunice Santos de Albuquerque, todos brasileiros, 
qualificados na inicial de fls. 02/08." 
Ora  restou provado que os nomes dos outros litisconsortes, de fls. 51/53 e 86/88, 
computando-se num total de mais de 10 (dez), foram alijados, o que denota o erro 
material da sentença. Os nomes eram: 
1 ) Abelardo Fazio 
2) Maria de Lourdes Leite do Nascimento; 
3) Severino Gomes Marinho; 
4) Elza Marrocos Bezerra; 
5) Francisca Maria da Cruz; 
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6) Geraldo Elias de Andrade; 
7) Sílvio de Amorim Wanderley; 
8) Aldemar Buarque de Paiva; 
9) Joaquim Arcílio Carneiro de Albuquerque; 
10) José de Araújo Sobrinho. 
O art. 463, I, está assim prescrito: 
"Art. 463. Ao publicar a sentença de mérito  o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional, só 
podendo alterá-la: 
I - para Ihe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou Ihe 
retificar erros de cálculo". 
Valho-me dos ensinamentos do Mestre Humberto Theodoro Jr., ao dissertar sobre a 
matéria: 
"Ao principio de irretratabilidade da sentença de mérito, pelo mesmo julgador que a 
proferiu, a lei abre duas exceções, admitindo sua alteração nas seguintes hipóteses: 
I - A primeira se refere às "inexatidões materiais" e "erros de cálculo", vícios que se 
percebem à primeira vista e sem necessidade de maior exame, tornando evidente que o 
texto da decisão não traduziu "o pensamento ou a vontade do prolator da sentença". A 
correção do erro, in casu, poderá ser feita a requerimento da parte, ou, ex officio, pelo juiz 
(Código de Processo Civil, art. 463, nº I). Exemplos: erro na grafia de palavra que Ihe 
desfigura o sentido e cria contradição no texto; omissão de nome de alguma parte; erro ou 
modificação involuntária do nome de alguma parte; resultado de operação aritmética em 
desacordo com as parcelas indicadas na própria sentença etc." in "Curso de Direito 
Processual Civil", vol. 1, pág. 556/557). 
O Instituto-apelado sustenta a hipótese de que, ocorrida a omissão, o restabelecimento 
dos nomes faltosos só valeria se fossem corrigidos mediante embargos declaratórios (fls. 
212/213. Transcrevo, aqui, parte daquele contra-arrazoado: 
"Entende o apelado que o recurso interposto de sentença homologatória de cálculos não 
é o momento correto de se alegar erro material da decisão de mérito, com trânsito em 
julgado." 
Acontece que o erro material não faz coisa julgada. Identificado o engano no julgamento 
da sentença, cabível apresenta-se a sua correção. 
Entende-se por coisa julgada a decisão que foi imutável e indiscutível, posto que res 
judicata não envolve a sentença como um todo, pois não se inclui na coisa julgada a 
atividade desenvolvida pelo julgador para preparar e justificar a decisão. Na verdade, só o 
comando concreto pronunciado pelo juiz torna-se imutável, por força da coisa julgada.  (in 
Humberto Theodoro Jr.). 
Conclui-se, assim, que a sentença faz coisa julgada sobre o pedido e só se circunscreve 
aos limites da lide e das questões decididas (art. 468, CPC). 
A ausência dos nomes dos litisconsortes constitui-se como mero erro material, posto que 
os mesmos ingressaram nos autos legitimamente e compõem com plenitude a relação 
processual. 
Há um acórdão do extinto TFR neste sentido: 
"Se a sentença não mencionou, no relatório, os nomes de litisconsortes, oportunamente 
admitidos, por decisão irrecorrida, tal fato configura mera inexatidão material, passível de 
correção de ofício ou a requerimento das partes." (TFR - 5ª Turma. AL 44.563-SP, rel. 
Min. Geraldo Sobral, v. u. DJU 30.08.84). 
Extrai-se deste julgado que o erro material, caso identificado, poderá ser sanado a 
qualquer tempo, desde que configure aquelas espécies supra-relacionadas. 
A respeito do preceito emanado no art. 463, I, do CPC, a jurisprudência tem assim se 
posicionado: 
"Processual Civil. Agravo de Instrumento contra indeferimento, por intempestividade  de 
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petição em que se requer correção de erro material, no cálculo da liquidação, consistente 
na não-eliminação de três zeros, na passagem de cruzados para cruzados novos. 
Aplicação do disposto no art. 463, I, do CPC. Verificação e correção que pode - e deve - 
ser feita a qualquer momento, não se cogitando, pois, de tempestividade, ou não." (Rel. 
Juiz Sérgio D'Andrea, p. m. data do julgamento - 06.08.91. 
Diante destas orientações, dou provimento à apelação, determinando a baixa dos autos à 
Vara de origem, a fim de que se faça a complementação na sentença a quo dos nomes 
dos litisconsortes ativos, de acordo com as petições de fls. 51 /53 e 86/88, passando a 
integrar a sentença em todos os seus termos, como também na elaboração dos cálculos 
ao contador. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.004 - CE 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelantes: ANTÔNIO DE CARVALHO COSTA E OUTROS 
Apelado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS -  DNOCS 
Advogados: DRS. SEBASTIÃO MARIA C. DE OLIVEIRA E OUTROS (APTES.) E  

FRANCISCO EZEQUIEL DE ARAÚJO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Complementação salarial do DL 2438/88. Redução no 
pagamento. Impossibilidade. 
- Redução no pagamento da complementação salarial a que alude o Decreto-Lei nº 
2.438/86, consumada em novembro de 1989, quando os servidores públicos já estavam 
amparados pelo princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos - art. 37, XV da 
CF/88. Lesão a direito adquirido (C.F. art. 5º, XXXVI). Impossibilidade. 
- Restauração do pagamento da vantagem nos moldes em que vinha sendo efetuados em 
outubro de 1989. 
- 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, à unanimidade, dar provimento à 
apelação, nos termos do relatório e das 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 GERALDO APOLIANO - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de apelação cível contra sentença 
que julgou improcedente ação ordinária aforada com vista à reimplantação, na folha de 
pagamento dos servidores/autores, da diferença de remuneração criada pelo Decreto-Lei 
n 2.438/88. Segundo os autores, a partir de novembro de 1989, houve redução no 
pagamento da referida diferença, o que ocasionou uma diminuição em suas 
remunerações, ferindo-se, com isso, o princípio constitucional do direito adquirido. 
O juízo monocrático, todavia, partindo do pressuposto de que não teria havido redução no 
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pagamento dos estipêndios dos autores-apelantes, julgou improcedentes os pedidos. 
No recurso, os apelantes asseveram que, em momento algum, afirmaram que a diferença 
de remuneração Ihes tivesse sido suprimida, a paga respectiva, isto sim, é que foi 
reduzida a partir de novembro de 1989, consoante se constata claramente nos holerites 
acostados à inicial. 
Esse fato afrontaria o disposto no art. 37, XV da lex fundamentalis, razão pela qual a 
súplica contida na peça pórtico haveria de merecer acolhida. 
Devidamente intimado (fls. 95v), o recorrido deixou fluir in albis o prazo para as contra-
razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A questão, a nosso ver, merece ser 
analisada em duas etapas. Primeiramente, cumpre identificar a natureza jurídica da 
retribuição pecuniária diferença de remuneração", instituída pelo Decreto-Lei nº 2438/88, 
e se tal retribuição é provisória, como defende o DNOCS, de sorte a não merecer abriga 
no princípio da intangibilidade do direito adquirido e no da irredutibilidade de vencimentos. 
Vencida esta etapa, há de se verificar se houve redução vencimental, em feitio a autorizar 
o reparo pretendido. 
Segundo Hely Lopes Meirelles, "vencimento  em sentido amplo, é o padrão com as 
vantagens pecuniárias auferidas pelo servidor a título de adicional ou gratificação" (in 
"Direito Administrativo Brasileiro, 14ª edição, São Paulo, RT, 1989 
Assim, tudo aquilo que não for o padrão do vencimento do servidor, será tido como 
vantagem, a se enquadrar na categoria de adicional ou gratificação. 
Ainda segundo o inesgotável magistério desse administrativista, tem-se que: 
"Adicionais são vantagens pecuniárias que a administração concede aos funcionários em 
razão do tempo de exercício (adicional de tempo de serviço) ou em face da natureza 
peculiar da função, que exige conhecimentos especializados ou um regime próprio de 
trabalho (adicionais de função). Os adicionais se destinam a melhor retribuir os 
exercentes de funções técnicas, científicas e didáticas, ou a recompensar os que se 
mantiveram por longo tempo no exercício do cargo. O que caracteriza o adicional e o 
distingue da gratificação é o ser, aquele, uma recompensa ao tempo de serviço do 
funcionário, ou uma retribuição de serviço do funcionário, ou uma retribuição pelo 
desempenho de funções especiais que refogem da rotina burocrática, e, esta, uma 
compensação por serviços comuns executados em condições anormais para o 
funcionário, ou uma ajuda pessoal em face de certas situações que agravam o orçamento 
do servidor. O adicional se relaciona com o tempo ou a função; a gratificação se relaciona 
com o serviço ou com o servidor. O adicional, em princípio, adere ao vencimento e por 
isso tem caráter permanente; a gratificação é autônoma e contingente. Ambos, porém, 
podem ser suprimidos para o futuro." 
"Gratificações são vantagens pecuniárias atribuídas precariamente aos funcionários que 
estão prestando serviços comuns da função em condições anormais de segurança, 
salubridade, ou onerosidade (gratificações de serviço), ou concedidas como ajuda aos 
servidores que apresentem os encargos pessoais que a lei especifica (gratificações 
pessoais)." (op. cit., pgs. 402/403 e 408). 
Vê-se na Exposição de Motivos nº 323-DASP, de 1979, aprovada pelo então Presidente 
da República (fls. 534), que a justificativa para a criação da diferença de remuneração foi 
a de dotar as autarquias vinculadas ao Ministério Público do Interior de pessoal técnico 
indispensável ao desempenho de suas atividades, com o objetivo de desenvolver 
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programa de desenvolvimento integrado. 
Ou por outras palavras: a diferença de remuneração objetivava remunerar condignamente 
o desempenho de determinadas funçöes de natureza técnica, funçöes essas 
indispensáveis à implementação de certos programas especiais, cuja execução tocaria às 
autarquias vinculadas ao Ministério do Interior. 
Essa diferença, portanto, detinha a natureza de complementação de vencimentos, pouco 
importando que se tente configurá-la ou caracterizá-la como gratificação. 
O próprio Decreto-Lei nº 2.438I88, por sinal, reconhece cuidar-se de um adicional; confira-
se: 
"Art. 1r. As Gratificações de Atividades Técnico-Administrativas e pelo Desempenho de 
Função Essencial à Prestação Jurisdicional, percebidas pelos servidores de nível 
superior, a Gratificação pelo Desempenho de Atividade de Apoio, percebida pelos de nível 
médio, e a complementação salarial a que fazem jus os servidores do Departamento 
Nacional de Obras e Saneamento e do Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas, continuarão a ser pagas àqueles que as percebiam, cumulativamente, em 31 de 
dezembro de 1987." 
Ora, verifica-se que a complementação salarial em apreço não foi considerada 
gratificação, senão o legislador assim a teria nominado, como fez com as duas 
gratificações mencionadas no art. 1º. 
Tanto isso é verdade, que assim dispõe a ementa do Decreto-Lei nº 2.438: "Dispõe sobre 
a percepção de gratificações e complementação salarial por servidores do Departamento 
Nacional de Obras e Saneamento e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, 
e dá outras providências". 
Tal se verifica igualmente nos contra-cheques dos servidores, onde a verba paga é 
identificada como COMPL SAL DL. 2438/8 naturalmente significando complemento 
salarial do Decreto-Lei nº 2438/88 (fls. 36, 40, 44, e assim por diante). 
Não se reveste, portanto, de importância maior, o fato do DNOCS sustentar que em 1979 
o Presidente da República autorizou o DNOCS e outras autarquias vinculadas ao então 
Ministério do Interior, a atribuir aos seus servidores uma gratificação denominada 
diferença de remuneração. 
De gratificação não se cuidava nem se cuida, já se demonstrou. 
Essa alegativa somente ostentaria relevo se a diferença fosse mesmo uma gratificação, 
posto que, admitindo-a como tal, a transitoriedade Ihe seria inerente, pois as gratificações 
"não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à 
continuidade de sua percepção" (Ob. e Aut. cit., pág. 408). 
Mas de gratificação não se cuidava nem se cuida, já se demonstrou. O que ocorreu foi a 
tentativa de estimular a permanência, no serviço público, de pessoal com qualificação 
técnica, através da melhoria da retribuição vencimental. Daí o artifício da gratificação. 
Observe-se que não se questiona a reimplantação da diferença de remuneração, pois 
esta não foi subtraída do servidor. O que se questiona é a possibilidade da Administração 
reduzir unilateralmente o pagamento dessa verba, tal como efetivamente ocorreu - basta 
que se examinem os contracheques. 
Enquanto em outubro de 1989 o servidor percebia, a título de diferença de remuneração, 
cifra equivalente a 70% (setenta por cento) do vencimento correspondente à referência 
em que estivesse posicionado - 70%, no caso dos ocupantes de cargos de nível médio, e 
100% (cem por cento) para os ocupantes de cargos de nível superior - constata-se, sem 
esforço, data venia da afirmação constante da decisão recorrida, que a partir de 
novembro desse mesmo ano de 1989, houve nítida redução no pagamento da vantagem 
pecuniária sob exame - deixou ela de corresponder a 70% ou a 100% do padrão 
remuneratório da referência em que se estivesse posicionado o servidor (cf. v.g. fls. 44 
usque 46). 
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Tal não se afigura juridicamente possível. A uma  porque a diferença de remuneração, 
autêntico adicional aos estipêndios, vinha sendo paga desde 1979; não poderia, portanto, 
sem sucumbência aos princípios constitucionais, sofrer modificação que acarretasse, tal 
como soeu ocorrer, redução no valor do pagamento devido a tal título - a lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (C.F. art. 5º , 
XXXVI). A duas, porque, ao introduzir-se a redução no pagamento da complementação 
salarial - novembro de 1989 -, já estavam os servidores amparados pelo princípio 
constitucional da irredutibilidade de vencimentos - art. 37, XV da CF/88. 
O argumento maior do DNOCS para a redução da verba é o de que, quando o então 
Diretor Geral do DNOCS baixou a Portaria nº 1124/DPE, de 12.11.79, aprovando a Tabela 
com os valores que seriam atribuídos aos servidores, a despesa da diferença de 
remuneração corria à conta dos recursos alocados aos Programas Especiais, tendo, 
portanto, caráter provisório. 
Assevera que, com o Decreto-Lei nº 2438/88, a referida diferença de remuneração passou 
a se chamar complementação salarial, e que deixou de ser paga por absoluta inexistência 
de recursos financeiros, por tratar-se tão-somente de fundo de recursos emergenciais. 
Tais argumentos, data venia, não se revelam aptos a elidir a realidade de que a redução 
no pagamento da vantagem (sentido amplo) malfere direito adquirido e atenta contra o 
princípio da irredutibilidade de vencimentos. 
Não seria diferente se a discussão gravitasse em derredor da supressão, pura e simples, 
do pagamento da complementação. A esse respeito, confira-se, por exemplo, o seguinte 
aresto: 
"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 à opção de que trata o DL 2438/88, art. 2º ; 
2. Apelação improvida." (AC 10721/9-CE, Relator Juiz Petrucio Ferreira) 
Na mesma esteira de raciocínio, invoca-se, ainda, julgado da lavra do eminente Juiz 
Araken Mariz: 
"ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. DECRETO-LEI 2.438/88. 
- Se não foi dado o direito de opção de que trata o art. 2º do Decreto-Lei 2.438/88, 
inadmissível a supressão da denominada complementação salarial. 
- Apelação provida." 
Esta Colenda Turma, em acórdão da lavra do eminente Juiz Francisco Falcão também 
concluiu nesse mesmo sentido - veja-se RO 216-CE., in DJU. 25.6.90, pág. 13889, v. un. 
Por essas razões, prestigiando os precedentes do Tribunal e da Turma, dou provimento à 
apelação, para julgar procedentes os pedidos de reconhecer o direito dos servidores 
nominados às fls. 02/05, em favor dos quais há de ser restabelecido, incontinenti, em 
folha, o pagamento da "diferença de remuneração", nos moldes em que vinha sendo 
efetuado antes de novembro de 1989. Quanto às diferenças pretéritas, pleiteadas na 
inicial (fls. 08), após a liquidação do julgado há de observar-se o procedimento do 
Precatório - Súmula nº 01 deste Sodalício. 
Condeno o promovido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em o 
equivalente a 5% sobre o montante da condenação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.287 - PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: PHILIPS ELETRÓNICA DO NORDESTE S/A 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. WOLMEZITA MARINHO DE BARROS E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário.  Importação.  Multa  cambial. Descabimento. 
- Para a imposição de multa cambial, imposta pelo Decreto-Lei 37/66, art. 169, I, é preciso 
a constatação da infração de natureza cambial. 
- A importação não se esgota em uma única situação, é um ato complexo que se perfaz 
em vários momentos. 
- A multa, caso se verifique, deverá ser limitada ao comando do § 2º, inciso III, do art. 169 
do D.L. 37/66. 
- Apelação provida. 
 
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, dar 
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, 08 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Cuida-se de apelação interposta pela Philips 
Eletrônica do Nordeste S/A contra sentença que julgou improcedente o pedido da ação 
anulatória de débito fiscal contra a Fazenda Nacional, visando à declaração da nulidade 
do processo administrativo- fiscal  que impôs uma multa de 30% sobre o valor da 
importação, com base no art. 169, III, b, do Decreto-Lei nº 37/66. 
Alega a apelante que obteve a Guia de Importação da CACEX em 12.02.88, portanto, 
muito tempo antes de ter apresentado a documentação necessária  para o desembaraço 
alfandegário,  isto em 04.03.88, porém, argumenta que o embarque dessas mercadorias 
vindas do estrangeiro para o território nacional foi anterior à emissão da respectiva Guia 
de Importação, o que ocorreu em 18.12.87. 
Aduz, ainda, que o ato de importar não se tipifica em um ato único, singelo, com a simples 
entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. Trata-se de um ato complexo, 
onde são cumpridas todas as fases, como o embarque, o desembarque e o desembaraço 
aduaneiro da mercadoria no País. E acrescenta que, no caso em espécie, não houve 
importação de mercadorias sem a Guia de Importação, para que aí se configurasse a 
hipótese genérica prevista no inciso I, alínea b, do art. 169, do Decreto-Lei nº 37/66, mas 
simplesmente, o "embarque da mercadoria antes de emitida a Guia de Importação", sem 
que isto implicasse na falta de depósito ou pagamento de ônus financeiros ou cambiais, 
por isso a penalidade de 30% (por cento) do valor da mercadoria, pela infração capitulada 
no item III, b, sofreu a limitação de que trata o parágrafo 2º, III, do mesmo art. 1,69. 
Em face do despacho saneador ter entendido que o julgamento era, tão-somente, questão 
de direito, prescindindo então de audiência de instrução e julgamento, a autora interpôs 
agravo retido em face da não ouvida de duas testemunhas, que, ao seu pensar, 
elucidariam a demanda. Porém, não foi reiterado expressamente na apelação. 
A Fazenda Nacional, em suas contra-razões, pede pela confirmação da sentença a quo, 
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argumentando que o procedimento administrativo-fiscal está revestido das formalidades 
legais e não há nada que possa considerá-la nulo ou anulável. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator):Pretende a apelante a reforma da sentença a 
quo para isentar-se da cobrança da multa administrativa, à razão de 30% sobre a 
mercadoria importada, estipulada pela Inspetoria da Receita Federal do Porto de Recife, 
em face do embarque do produto alienígena ocorrer anteriormente à emissão da 
correspondente Guia de Importação. 
Argumenta a autora em seu recurso que a hipótese trazida aos autos é idêntica à RE nº 
92.486-8, que obteve acórdão favorável e cuja empresa litigante é integrante do grupo da 
apelante. Acrescenta, ainda, que a multa a ser cominada não é aquela determinada pela 
autarquia alfandegária, prevista no art. 169, inciso I, b, do Decreto-Lei nº 37/66, e sim 
neste mesmo artigo, porém em seu inciso III, alínea b, § 2º , cujo limite ficou assim 
estabelecido: 
"Art. 169 - Constituem infração administrativa ao controle das importações: 
III - descumprir outros requisitos de controle de importação, constante ou não de guia de 
importação ou de documentos equivalentes. 
Parágrafo 2º - As multas previstas neste artigo não poderão ser: 
I - inferiores a Cr$ 5.000  00 (cinco mil cruzeiros); 
II - superiores a Cr$ 50.000 (cinqüenta mil cruzeiros), os casos do inciso III, a, b e c, item 
2, do caput deste artigo. 
De fato, a autora obteve Guia de Importação da CACEX, em 12.02.88, antes da 
apresentação da documentação necessária para o desembaraço alfandegário, em 
04.03.88 porém após o embarque da mercadoria vinda do estrangeiro para o Território 
Nacional. 
A importação, segundo a lição do Ministro Xavier de Albuquerque ex-Presidente do STF, 
trazida à colação na exordial e acompanhada do voto do Exmo. Min. Djaci Falcão, está 
assim anunciada: 
"Exprime o fenômeno pelo qual um produto estrangeiro entra no território nacional, sendo 
aí destinado a consumo. A importação, como fato gerador do imposto de importação, é 
um fato complexo de formação sucessiva, enquanto se desdobra em vários momentos 
distintos no tempo. O processo de importação inicia-se com o embarque da mercadoria 
no exterior, a que se sucede a entrada no território nacional e a destinação a consumo 
interno". (in Resenha Tributária - Imposto Aduaneiro (legislação), 1978, fls. 352). 
O acórdão do RE 92.486-8, da lavra do em. Min. Djaci Falcão, acompanhou ipsi litteris a 
ementa do aludido jurisconsulto, a saber: 
"Multa do art. 60, I da Lei nº 3244/57. Ilegalidade de sua imposição quando a mercadoria 
estava coberta por licença de importação, embora emitida dias depois de sua chegada. 
Impertinência do problema relativo ao transporte em navio de bandeira estrangeira. 
Recurso Extraordinário não conhecido." (fls. 67). 
Com efeito, não houve descumprimento ou inadimplência, por parte da apelante, haja 
vista a hipótese de importação admitir várias fases, esgotando-se no recebimento da 
mercadoria no estabelecimento do comerciante, ou comprador. Assim, não há se falar em 
multa e sua suposta diferença, posto que a documentação ,necessária para o 
desembaraço alfandegário da mercadoria foi regularmente apresentada. Portanto, o 
processo administrativo, onde a Fazenda Nacional pleiteia a diferença, deve ser anulado, 
como também todos os atos posteriores. 
Trago alguns acórdãos que comungam do mesmo posicionamento: 
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"Importação. Multa cambial. A multa prevista no art. 60, I, da Lei 3.244 de 1957, na 
redação do art. 169, do Decreto-Lei nº 37, de 1966, não se aplica ao caso de embarque 
de mercadoria no exterior antes de emitida a Guia de Importação, com a respectiva 
chegada ao território nacional depois da expedição do referido documento. Aplicação da 
Súmula nº 6, do TFR. Recurso desprovido." (Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 20.08.81 ) 
"Mandado de segurança - importação - anexo discriminativo - multa cambial - art. 60, I, da 
Lei 3.244/57 - descabimento da multa do art. 60, I, da Lei 3.244/57. 
Quando feita a importação ao abrigo de Guia Regular, os anexos discriminativos da 
mercadoria foram requeridos antes do despacho aduaneiro e apresentados no curso do 
processo administrativo - apelação improvida." (Rel. Min. Miguel Ferrante, DJ 24.05.84) 
Com estas considerações, dou provimento à apelação para reformar a sentença, 
decretando a nulidade da multa administrativa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.461 - SE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelados: ISAÍAS MACHADO FALCÃO E OUTROS 
Advogados: DRS. SÔNIA RODRIGUES SOARES CALDAS E OUTROS (APTE.) E  

J. FABIANO ALVES  E  OUTROS  (APDOS.) 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 686 - SE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Recorrente: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Recorridos: ISAÍAS MACHADO FALCÃO E OUTROS 
Advogados: DRS. SONIA RODRIGUES SOARES CALDAS E OUTROS (RECTE.) E  

CLÓVIS BARBOSA DE MELO E OUTROS (RECDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Conexão. Ação Consignatória Trabalhista e Ação Ordinária de 
Reparação de Danos. Diversidade de ritos. Impossibilidade. Incabível a reunião de uma 
ação de rito trabalhista com uma de rito ordinário, dada a absoluta incompatibilidade de 
ritos processuais, ainda que haja identidade de partes ou de causa petendi. 
Aplica-se à conexão de ações o disposto no art. 292, § 2º, do CPC. A reunião de feitos 
com ritos diversos só é possível quando todas as ações reunidas puderem seguir o rito 
ordinário regulado pelos artigos 282 e seguintes do CPC. 
Nulidade do processo. Violação ao due process of law. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
declarar a nulidade do processo, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 17 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A Caixa Econômica Federal ajuizou, perante a 1ª 
Vara Federal de Sergipe, ação de consignação em pagamento contra seu ex-empregado 
Isaías Machado Falcão, ao fundamento de ter o promovido se recusado a receber quantia 
que Ihe era devida em decorrência da rescisão de seu contrato de trabalho. 
Sustentou a consignante, em síntese, que o consignado teve o seu contrato de trabalho 
rescindido por justa causa, após irregularidades praticadas quando gerente da agência da 
CEF na cidade de Tobias Barreto, comprovadas mediante sindicância, caracterizando as 
infrações previstas no art. 482, a, e e h, da CLT, e que, no momento da homologação da 
rescisão pela DRT, recusou-se, inexplicavelmente, a receber a quantia que Ihe era devida 
e a assinar a declaração de reconhecimento de justa causa. 
Contestando o feito, alega o réu, em preliminar, a carência de ação, por constituir a 
consignatória meio inidôneo para se discutir rescisão de contrato. No mérito, aduz que 
fora justa a recusa no recebimento da importância consignada, nos termos do art. 896, II, 
do CPC. 
Acrescenta que os argumentos que embasaram a rescisão contratual careceriam de 
qualquer suporte doutrinário e jurisprudencial e que teria havido cerceamento de defesa 
no Inquérito Administrativo instaurado para apurar irregularidade na agência da qual era 
gerente. 
O consignado oferece reconvenção - fls. 65/70 -, onde reitera os argumentos da 
contestação e requer a sua reintegração nos quadros da autora-reconvinda por ser 
empregado estável e não ter sido comprovada a justa causa ou falta grave para a 
dispensa vergastada. 
Em resposta à reconvenção, argumenta a reconvinda, preliminarmente, o incabimento de 
reconvenção em ação de consignação em pagamento, vez que o campo de defesa do 
consignado estaria limitado pelo art. 896 do CPC. 
Sustenta, ainda, ser improcedente o pedido de reintegração por ser o reconvinte optante 
pelo FGTS, não estando, em conseqüência, acobertado pelo instituto da estabilidade. 
Acrescenta que houve justa causa para a dispensa, vez que as irregularidades praticadas 
pelo reconvinte restaram sobejamente comprovadas em sindicância administrativa. 
Certificado sobre a tramitação de ação penal e de uma ação de reparação de danos, em 
ambas constando o consignado no pólo passivo, após ouvidas as partes, bem como o 
juízo ao qual fora distribuída a ação de reparação, determinou o MM. Juiz sentenciante a 
reunião dos feitos cíveis, nos termos do art. 106 do CPC - fls. 673-v. Determinou, ainda, o 
sobrestamento destes até o julgamento final da ação penal, ex vi do art. 110 do CPC (fls. 
676). 
Às fls. 235/250 da ação de consignação, consta cópia da sentença criminal, julgando 
improcedente a denúncia e absolvendo o réu-consignado. O julgado foi confirmado por 
acórdão unânime da eg. 1ª Turma deste Tribunal, do qual fui relator. 
Na ação de reparação de danos proposta pela CEF contra o consignado e outros  
pretende a autora ser ressarcida dos prejuízos provocados pelas atitudes dos réus 
alegando, em síntese, os mesmos argumentos da exordial consignatória e da contestação 
ao pedido reconvencional. 
O MM. Juiz a quo decidiu pelo julgamento antecipado da lide considerando desnecessária 
a produção de provas em audiência. 
A sentença de fls. 734/762 julgou a consignante carecedora de ação e procedente o 
pedido reconvencional. 
No tocante à ação de reparação, julgou improcedente em relação ao réu Isaías Machado 
Falcão (consignado), procedente quanto ao réu-revel José Vitalmiro de Santana e 
parcialmente procedente quanto aos demais. 
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Irresignada, a CEF interpõe, inicialmente, recurso ordinário contra a r. sentença na parte 
em que julgou a recorrente carecedora de ação quanto à ação consignatória e procedente 
o pedido reconvencional. 
Reitera os argumentos já aduzidos, requerendo, ainda, a nulidade da sentença por ter 
ocorrido julgamento antecipado da lide, instituto não aplicável ao rito trabalhista e 
causador, na espécie, de manifesto cerceamento de defesa. 
Interpõe, ainda recurso de apelação contra a r. sentença na parte em que, na ação de 
reparação de danos, julgou improcedente o pedido em relação ao requerido Isaías 
Machado Falcão e parcialmente procedente em relação a Arnaldo Marinho da Silva, 
Francisco Alves de Siqueira e José Lenaldo dos Santos. 
Os apelados não apresentaram respostas à apelação. 
Subiram os autos a este eg. Tribunal, vindo-me conclusos por distribuição. 
Converti o julgamento em diligência, a fim de que o recurso ordinário fosse regularmente 
processado e a apelante intimada para o preparo da apelação. 
Cumprida a diligência e apresentadas contra-razões ao recurso ordinário, voltaram os 
autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de apelação cível e recurso 
ordinário contra sentença que julgou, em simultaneus processus, ação consignatória de 
rito trabalhista e ação ordinária de reparação de danos. O MM. Juiz a quo determinou a 
reunião dos processos, por entender tratarem-se de feitos conexos. 
De fato, não há como negar, na espécie, a presença de elementos que, a rigor, 
caracterizariam a conexão ou continência. Há identidade de partes e, possivelmente, de 
causa petendi. 
Observo, no entanto, que as lides reputadas conexas têm ritos processuais diversos. 
A ação de consignação em pagamento, apesar de não constituir matéria típica de direito 
do trabalho e de encontrar-se regulada pelos arts. 896 e seguintes do CPC, versando 
matéria trabalhista, deve seguir o rito próprio dos feitos regulados pelo direito processual 
do trabalho. 
Nesse sentido, assevera o douto Amauri Mascaro Nascimento: 
"Cabem processos na Justiça do Trabalho tendo como objeto: a) a consignação em 
pagamento; b) o depósito; c) a prestação de contas; d) a posse; e) os embargos de 
terceiro; f) a habilitação; g) a restauração dos autos. 
Porém, a consignação, o depósito, a prestação de contas, as medidas possessórias e a 
restauração de autos são processos que se desenvolvem perante os órgãos jurisdicionais 
trabalhistas, segundo o procedimento normal das reclamações trabalhistas, portanto, são 
processos ordinários com pedidos especiais. Incompatível é a citação pelo Juiz, porque a 
regra trabalhista é a da notificação através da Secretaria, automática, e sem intervenção 
do Magistrado, como também impraticável seria a contestação escrita, porque a norma 
trabalhista é expressa, exige contestação oral em audiência e perante a Junta. Assim, a 
adoção de procedimentos especiais deve ser entendida como a admissão, nos processos 
trabalhistas, de pedidos que o Código de Processo Civil regula mediante ritos próprios 
que nem sempre podem ser transportados para a Justiça do Trabalho diante da 
organização partidária que a caracteriza e da oralidade e concentração dos autos em 
audiência." (in "Curso de Direito Processual do Trabalho", Saraiva, 11 ª edição, pp. 
313/314) 
Tanto a jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho como a do extinto Tribunal 
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Federal de Recursos são no sentido de que a consignatória, com objetivo de liberar o 
empregador de encargos decorrentes de rescisão de contrato de trabalho, deve seguir o 
rito de reclamação trabalhista comum: 
"Ação de consignação em pagamento. Rito trabalhista. Embora essa ação não seja típica 
dentro do processo do trabalho, seu procedimento é regulado pelo CPC, mas sua forma 
se reveste de rito trabalhista. TRT 9ª R., 1ª T., RO 2.571/85, in DJU 7.5.86." (in CLT 
Comentada por Eduardo Gabriel Saad, LTr, 21ª edição, p. 469) 
"Ação de consignação que tem como substrato fático uma relação de emprego. Objetivo 
do litígio é liberar o empregador dos encargos decorrentes do vínculo. Decisão do Juiz, 
dando à causa rito trabalhista. Da sentença definitiva cabível recurso ordinário, no prazo 
estipulado na CLT, que é de oito dias. Não incidência, na espécie da norma do CPC. 
Intempestividade do recurso. TFR, 3ª T., AC 83.181, DJU 20.10.83, pág. 16188)" (op. cit., 
p. 469). 
Dessa forma, parece-me incabível a reunião de uma ação de rito trabalhista com uma de 
rito ordinário  dada a absoluta incompatibilidade de ritos processuais, ainda que haja 
identidade de partes ou de causa petendi. Isto porque as ações trabalhistas, 
caracterizadas sobretudo pela oralidade e pela concentração dos atos em audiências, têm 
aspectos próprios e peculiares, cujo transporte para o rito comum faz-se impraticável. 
Entendo que deve aplicar-se à conexão de ações a regra do art. 292, § 2 , do CPC, 
referente à cumulação, ou seja, o mesmo rito processual deve ser o adequado aos 
processos que se quer reunir: 
"A não ser assim, se o mesmo não fosse o procedimento de todas, estabelecer-se-ia o 
tumulto processual, desaparecendo a vantagem que o princípio econômico da cumulação 
traz às partes. Todavia, nada obsta, se os procedimentos próprios a cada uma das ações 
forem diferentes, que o autor as cumule num único processo  desde que para todas 
expressamente prefira o procedimento ordinário." (ín "Primeiras Linhas de Direito 
Processual Civil" - 1º vol. Moacyr Amaral Santos, Saraiva, 14ª edição, pág. 189) 
Dessa forma, a reunião de feitos com ritos diversos só é possível quando todas as ações 
reunidas puderem seguir o rito ordinário regulado pelos arts. 282 e segs. do CPC e 
quando não ocorrer prejuízo às partes. 
Não é o caso. A reunião dos presente feitos configura, portanto, no meu modesto 
entendimento, nulidade absoluta e insanável, passível de declaração ex officio, por violar 
as normas do "devido processo legal", as quais considero de ordem pública. 
O princípio da economia processual e o intento de evitar decisões conflitantes, embora 
informem a sistemática jurisdicional vigente e justifiquem a reunião das ações conexas, 
não têm o condão de arredar a incidência de normas de Direito Positivo. 
Isto posto, declaro a nulidade do processo a partir do despacho de fls. 643-v que 
determinou a reunião dos feitos, julgando prejudicados a apelação e o recurso ordinário. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.471 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: DECORTICO ANTONIO DA SILVA 
Advogados: DRS. GILBERTO QUINTINO DE SANTANA E OUTROS (APTE.) E  

HELIANE GERUZA DOS SANTOS E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Trabalhador rural. Perda da qualidade de 
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segurado. Imprescritibilidade do direito ao benefício. 
1. A ocorrência de doença incapacitante durante a atividade laborativa faz imprescritível o 
direito à aposentadoria por invalidez, mesmo após a perda da qualidade de segurado - 
art. 109, parágrafo único, da CLPS. 
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, 06 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Deoclécio Antônio da Silva propôs ação 
sumaríssima contra o Instituto Nacional da Previdência Social, objetivando a concessão 
de aposentadoria por invalidez. 
Alega que exerceu atividades rurais no período de 19.10.78 a 26.07.86, quando ficou 
impossibilitado de trabalhar, e que, apesar de ter requerido aposentadoria por invalidez, 
através do FUNRURAL, esta Ihe foi negada. 
Em contestação, o réu pugna pela improcedência da ação, sem julgamento do mérito, à 
míngua de qualquer prova das alegações iniciais. 
Perícia médica realizada (fls. 52/53). 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático julgou procedente a ação, condenando o Instituto a 
conceder ao autor a aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial. Fundamentou 
seu decisum  na constatação de que o autor é segurado da Previdência; requereu em 
23.10.86 a aposentadoria  sendo-Ihe, no entanto, negada (doc. fls. 17); o laudo pericial 
(fls. 52/53), não impugnado, concluiu pela incapacidade física do autor para o trabalho; 
protegem o pleito do requerente a LC 11/71, art. 5º e Dec. 83.080/79, art. 294. 
Sustenta a peça recursal do INSS a reforma da sentença, argumentando que: - não ficou 
provada nos autos a condição de segurado do autor, quando do início da moléstia 
incapacitante; - a última data de contrato de trabalho é 26.07.86, e, só em 1989, já 
configurada a perda da qualidade de segurado, requereu judicialmente; - o assistente 
técnico do apelante não foi intimado pessoalmente. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Na sentença recorrida, o MM. Juiz 
Ubaldo Ataíde Cavalcante, atendendo ter o laudo  pericial concluído pela incapacidade 
permanente do autor e ainda ter restado provada a sua condição rurícola, julgou 
procedente o pedido para condenar o Instituto-réu a aposentar por invalidez o mesmo. 
Em suas razões de apelação, o INSS sem negar a incapacidade do autor e levando em 
conta que o mesmo teria trabalhado até 26.07.86, argúi sua perda da qualidade de 
segurado de quando do ajuizamento da ação. 
Neste particular, importa observar que  conforme consta do laudo pericial médico, a 
doença incapacitante do autor já datava de mais de 4 (quatro) anos quando do 
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ajuizamento da ação. A tal conclusão se chega, inclusive, a partir do fato de que o autor 
quando ajuizou a ação já não tinha condições laborativas há mais de 3 (três) anos. 
O importante, no entanto, é que, quando atingido por tal moléstia, tinha o autor, 
indubitavelmente, a sua qualidade de segurado. Ademais, em se tratando de direitos 
previdenciários, a regra, conforme disposição expressa da própria CLPS, art. 109, é a não 
prescrição do fundo do direito, vez que, na hipótese, a única prescrição aplicável é a 
progressiva, estabelecendo expressamente o parágrafo único do art. 109 que tal 
imprescritibilidade se aplica à aposentadoria ou pensão para cuja concessão tenham sido 
preenchidos todos os requisitos, independente de ter ocorrido, inclusive, a perda da 
qualidade de segurado. 
Por tais razões, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.759 - SE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: RUBEM MONTENEGRO DO NASCIMENTO 
Advogados: DRS. VALTENOR SANTOS E OUTROS (APTE.) E  

ANTONIO ALVES DE SOUZA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário e Constitucional, § 6º do art. 201 da Constituição Federal. Processual Civil. 
Correção monetária. Honorários. 
1. É auto-aplicável, por ter completo seu sentido, a regra do § 6º do art. 201 da CF - a 
gratificação natalina dos aposentados e pensionistas de dezembro de cada ano. 
2. Sobre os valores vencidos até a data do ajuizamento, aplica-se a Súmula 71 do TFR, 
observando- se,  no tocante  aos  demais  valores  vencidos  e vincendos, a Lei 6.899/81. 
3. A verba honorária foi fixada nos limites legais, art. 20, I e II do CPC. 
4. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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, 23 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O INSS  sob o argumento da não auto-
aplicabilidade do art. 201, § 6º da CF/88 (que trata da 13ª parcela - abono anual), no 
tocante ao exercício de 1989, que o autor alega, na inicial, haver recebido a menos, apela 
da sentença que, considerando a auto-aplicabilidade do referido dispositivo, deferiu o 
pedido exordial para que se fizesse incidir, no exercício de 1989, o abono anual 
concluindo por determinar a atualização da dívida nos termos da Lei 6899/81 e juros a 
partir da citação, além de verba honorária de 10% sobre o valor do débito. 
Insurge-se, ainda, em suas razões, quanto à aplicação de juros e correção monetária que 
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entende como devidos, os primeiros, a partir da citação e a segunda nos termos da Lei 
6.899/81, bem como quanto à condenação na verba  honorária, que entende sujeita ao 
percentual máximo de 10%, conforme a Lei 4.215/63. 
Decorrido in albis o prazo para contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Objetiva o autor receber do INSS 
abono anual -13ª parcela remunerativa  referente ao exercício de 1989, com base nos 
proventos do mês de dezembro. 
O MM. Juiz a quo, considerando que o art. 201, § 6º CF é 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 à espécie, transcrevo voto por mim proferido na AC 8782-PE, quando do 
julgamento dos embargos infringentes, acompanhados, à unanimidade, pelo egrégio 
Plenário desta Corte: 
O Juiz Petrucio Ferreira (Relator: O INSS obetiva, 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, §§ 5º 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, leciona 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 de eficácia plena), 'quando, complexa 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 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 gratifcação 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, regras bastantes em si. É que qualquer regulamentação que, porventura, venha 
a ser procedida, será supérflua". Neste sentido, há entendimento jurisprudencial já 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

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 7.780/89. 
RETROATIVIDADE DA ATUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO ASSEGURADA PELOS 
ARTIGOS 1º E 6º 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: 
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. E POIS INEQUÍVOCO O COMANDO DO ART. 5º, § 1º 
DA CONSTITUIÇÃO: "AS NORMAS DEFINIDORAS DOS DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS TEM APLICAÇÃO IMEDIATA." A egrégia Segunda Turma desta Corte 
de Justiça, na AC 8577/91 - RN  na qual fui relator, posicionou-se pela auto-aplicabilidade 
dos dipositivos ora sub judice da qual transcrevo a ementa:  "EMENTA:  
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. ART. 202, II, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Não havendo como entender-se os dipositivos 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: " É 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 trabalhador 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 Bastos 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 
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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 Thomas: "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 a que, quer em relação ao salário de benefício (art. 29 § 2º ), quer 
quanto à própria renda mensal do benefício que 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, estava a matéria a depender de regulamentação, quando, inclusive, não só tal não 
ocorreu, pois a lei do 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 
conjugada, 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 tinha na 
data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação 
do plano de custeio e benefícios referido no artigo a ó 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 do sistema 
previdenciário às novas regras constitucionais, destinando-se à correção dos benefícios 
mantidos quando da promulgação da Constituição. 
A aposentadoria do apelante, no entanto, se deu em 1 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 
benefício, 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 benefício, 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 
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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." 
No tocante à atualização da dívida, é jurisprudência firmada que, independentemente da 
data do vencimento da dívida originária de benefícios previdenciários, a sua atualização 
far-se-á até o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 71 do TFR e, após, pelos 
índices de atualização previstos na Lei 6.899/81. 
A propósito do pedido inicial, decisões já firmadas declaram que se compreende no 
pedido o que logicamente dele decorre. Nessa ordem de idéias, não deve o julgador 
desconsiderar os pedidos implícitos e os formulados por invocação expressa a peças de 
instrução da inicial. Assim: 
"Se determinado pedido há de ser tido como implícito na postulação mais ampla, sob 
pena de esta não poder ser atendida ou quedar inócua, não se há de dizer que o Juiz 
prestou tutela jurisdicional sem que tenha a parte requerido." (RTJ 125/813 e STF RT 
633/208) 
Em notas, ainda, ao artigo 293 do CPC, Ed. 1990, diz Theotonio Negrão incluir-se, ainda, 
no principal a correção monetária. 
Ademais, o entendimento de que a correção  monetária é devida, em obediência mesmo 
ao princípio da moralidade, é jurisprudência firmada tanto pelo egrégio STF, quanto por 
esta Corte de Justiça. 
Especificamente sobre a matéria, verbis: 1. "A correção monetária não pedida na inicial 
nem expressa na sentença não passa de mero. elemento de cálculo da parcela 
indenizatória (RTJ 81/234 - 2º  col. 84/864 - 2º col.),  podendo, portanto, ser incluída na 
liquidação, sem ofensa à coisa julgada,  RTJ  81/232,  81/315, 84/651. 2. A correção 
disciplinada pela Lei nº 6.899/81 não elide o anterior entendimento do STF, no sentido do 
cabimento da atualização monetária da dívida de valor a partir do fato que Ihe deu 
origem." (AC. Unan. da 2ª Turma do STF-RE nº 111.265-SP  Rel.  Min. FRANCISCO 
REZEK, pub. DJU de 10.04.87 - pág. 6422) 
A importância pleiteada deve ser atualizada pelo contador, ainda que não tenha sido 
requerida (Bol. AASP, 1312/3). 
Forçoso é reconhecer que  sem a completa atualização da dívida, quedar-se-ia inócua a 
postulação do autor. 
Por tudo que foi exposto  vez que independente do autor ter sido aposentado já na 
vigência da Lei 6899/81, esta só se aplica a partir do ajuizamento da ação, em face de 
seu § 2º do artigo 1º, verbis: 
"Nos demais casos, o cálculo far-se-á a partir do ajuizamento da ação". 
Quanto à verba honorária não há correção a fazer, vez que fixada nos limites legais 
previstos na Lei Processual Civil, art. 20, I e II. 
Assim, por tudo que foi exposto, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.838 - PB 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS PRAANDAR LTDA. 
Advogados: DRS. JOANA D'ARC DA SILVA RIBEIRO E OUTROS (APTE.) E  

CELINA LOPES PINTO E OUTRO (APDA.) 
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EMENTA 

Execução Fiscal. Embargos do devedor. FGTS. 
O recolhimento do FGTS em conta bancária é a regra; o pagamento direto ao empregado, 
a exceção. 
A jurisprudência tem, no entanto, abrandado os rigores da iei, admitindo o pagamento 
feito diretamente ao empregado, desde que a quitação esteja revestida das formalidades 
previstas no art. 6º, § 2º , da Lei nº 5.107I66. 
Precedente: AC 10251-PB, Rel. Juiz Nereu Santos. 
Apelação e remessa ex officio improvidas. 
Manutenção da sentença. 
 
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, 10 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Indústria e Comércio de Calçados Praandar Ltda. 
opôs embargos à execução fiscal que Ihe move o INSS, perante a 2ª Vara Federal da 
Paraíba, sustentando, em preliminar, que já havia pago o débito referente ao FGTS de 
seis empregados seus, cujos contratos de trabalho foram rescindidos, e requerendo a 
aplicação, à espécie, do art. 1531 do CC. No mérito, pugnou pelo acolhimento dos 
embargos, ante a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título exeqüendo. 
Impugnando o feito, alegou o INSS que os documentos acostados à inicial referir-se-iam a 
apenas quatro dos seis empregados relacionados no relatório fiscal, não havendo a 
embargante comprovado o pagamento do FGTS quanto aos demais. Acrescentou que o 
pagamento fora realizado ao arrepio da lei, já que os reajustes foram calculados pela 
própria embargante e que a empresa só poderia incluir nas rescisões de contrato de 
trabalho o pagamento relativo ao mês de rescisão e ao imediatamente anterior, nos 
termos do art. 18, da Lei nº 8.036/90. 
Produzida a prova testemunhal, o MM. Juiz a quo proferiu sentença, acolhendo 
parcialmente os embargos, considerando válido o pagamento comprovado através dos 
documentos anexados à exordial e mantendo impávida a CDA, no tocante aos dois 
empregados, cujo pagamento do FGTS não fora documentalmente comprovado. 
Irresignado, recorre o embargado sustentando, em síntese, que os cálculos levados a 
efeito pela embargante, quando do pagamento do débito, não teriam obedecido aos 
reajustes legais e que as rescisões contratuais teriam violado o disposto no art. 477, § 1ª, 
da CLT. 
Não foram apresentadas contra-razões. 
Sentença sujeita ao duplo grau. 
Regularmente preparados, subiram os autos a este eg. Tribunal, vindo-me por 
distribuição. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de apelação cível e remessa ex 
officio interpostas contra sentença monocrática que julgou parcialmente procedente ação 
de embargos à execução fiscal promovida pelo INSS. 
O embargado, ora apelante, sustenta, inicialmente, que a r. sentença a quo, ao considerar 
como válidos os pagamentos do FGTS feitos diretamente pela empresa embargante aos 
seus empregados, quando da rescisão dos respectivos contratos de trabalho, teria 
afrontado as disposições legais pertinentes à matéria, a teor do art. 477, § 1º, da CLT, art. 
2º, da Lei nº 5.101/66, e art. 18, da Lei nº 8.036/90. 
A Lei nº 5.107/66, que regulava a matéria à época em que a lide foi proposta, preceituava 
em seu art. 6º, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.432/75, verbis: 
"Art. 6º - Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte da empresa, sem justa 
causa, ficará esta obrigada a pagar diretamente ao empregado optante os valores 
relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que 
ainda não houver sido recolhido ao Banco Depositário, além da importância igual a 10% 
dez por cento) desses valores e do montante dos depósitos, da correção monetária e dos 
juros capitalizados na sua conta vinculada, correspondentes ao período de trabalho na 
empresa. 
§ 1º - Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecidas pela 
Justiça do Trabalho, o percentual de que trata este artigo será de 5% (cinco por cento), 
obrigada a empresa aos demais pagamentos nele previstos. 
§ 2º - As importâncias de que trata este artigo deverão constar do recibo de quitação de 
rescisão do contrato de trabalho, observado o disposto nos parágrafos do artigo 477 da 
CLT, e eximirão a empresa exclusivamente quanto aos valores discriminados. 
De fato, o recolhimento do FGTS em conta bancária é regra; o pagamento direto ao 
empregado, exceção. 
A jurisprudência tem, no entanto, abrandado os rigores da lei, ao admitir o pagamento 
direto, mesmo superior a dois meses, desde que a quitação esteja revestida da 
formalidade exigida pelo § 2º  citado. 
A matéria já foi objeto de apreciação desta eg. Corte, na AC 10251-PB, Relator o 
eminente Juiz Nereu Santos: 
"EMENTA: Execução fiscal. Embargos. Procedência parcial. FGTS. Validade do 
pagamento feito diretamente ao empregado. Quitação revestida das formalidades do § 2º 
do Art. 6º da Lei 5.107/66. Apelo e remessa oficial improvidos." (AC 10251, 1ª Turma, julg. 
em 10.12.91, DJ 28.02.92) 
Exigir-se, na espécie, que a embargante recolhesse o FGTS para depois repassá-lo aos 
beneficiários configuraria manifesto prejuízo ao próprio empregado, que é, em última 
análise, o único titular do referido fundo. 
A alegação de que os pagamentos foram realizados sem que lhes fossem aplicados os 
reajustes previstos em lei não pode prosperar, já que o embargo não fez juntar qualquer 
prova que a ratificasse. Demais disso, os empregados, em relação aos quais os 
pagamentos do FGTS restaram comprovados perante o juízo a quo, na qualidade de 
únicos beneficiários do débito, objeto do executivo fiscal embargado, ouvidos em 
audiência de instrução e julgamento, manifestaram absoluta conformação com os valores 
percebidos. 
Ficou comprovado que a empresa embargante ora recorrida, fizera o pagamento direto do 
FGTS aos seus empregados, à exceção de dois, mencionados na sentença. Quanto a 
estes, cujo pagamento feito diretamente pela empresa não restou plenamente 
comprovado, correta a sentença monocrática, ao manter impávida a CDI. Isto porque o 
pagamento de parte do débito, após o ajuizamento da execução, não espanca a 
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presunção de liquidez e certeza da certidão, quando o valor remanescente pode ser 
aferido por simples operação aritmética. Tanto é assim que o art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/80, 
permite a substituição da CDA.  
152 
Mesmo considerando que o valor remanescente não pudesse ser comprovado por mera 
operação aritmética, nada mais poderia ser feito, uma vez que a embargante não 
apresentou recurso voluntário e o recurso de ofício é interposto, tão-somente, em defesa 
da pessoa jurídica exeqüente. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa para manter a r. 
sentença por seus jurídicos fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.918 - AL 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelado: ALBERTO CAVALCANTE MOREIRA 
Advogados: DRS. EVERALDO JOSÉ LYRA DE ALMEIDA E OUTROS (APTE.) E  

JORGE LUCIMAR NERI E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Direito Civil e Processual Civil. Contrato. Legitimidade passiva. Medida Provisória nº 
32I89. Lei 7.730, art. 17, I. Irretroatividade. 
1. A entidade financeira é a única legitimada passivamente, no caso, em face do contrato 
existente entre si e o cliente. 
2. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam da Caixa Econômica Federal e de 
decisão ultra petita rejeitadas. 
3. O Contrato de Caderneta de Poupança vence a cada 30 dias. A mudança da regra 
estabelecida pela MP 32/89, Lei 7730/89, art. 17, I, aplica-se a partir de 16 de janeiro de 
1989, não podendo alcançar os contratos em curso - Pacta sunt servanda. 
4. Para atualização das Cadernetas de Poupança, aplica-se até 15 de fevereiro de 1989 
índices do IPC. 
5. Apelo parcialmente provido. 
 
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, dar 
parcial 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, 15 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação interposta pela Caixa 
Econômica Federal contra sentença que julgou procedente pedido de ação ordinária 
promovido por Alberto Cavalcante Moreira. 
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O decisum recorrido concedeu à ora apelada o direito de ter os seus rendimentos de 
caderneta de poupança, no mês de janeiro/89, com aniversário em fevereiro/89, corrigidos 
pelo IPC, e não pela LFT, como determinava a MP nº 32/89, convertida na Lei nº 7730/89. 
A apelante suscitou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam, afirmando 
que não Ihe cabe fixar índices ou alterá-los, competindo-Ihe apenas cumpri-los. 
Sustenta que a competência para a fixação de tais índices é do Conselho Monetário 
Nacional, cabendo ao Banco Central do Brasil a execução das decisões emanadas do 
Conselho, devendo, portanto, serem esses os órgãos posicionados no pólo passivo da 
ação. 
Alega também que o MM. Juiz a quo julgou ultra petita ao determinar que a correção da 
caderneta de poupança nos meses subseqüentes ao mês de janeiro/89 fosse efetuada 
com base no IPC, visto que o autor, ora apelado, limitou-se a questionar o índice de 
correção que fora aplicado nas cadernetas de poupança no mês de janeiro/89, não se 
referindo aos meses subseqüentes. 
No mérito, a apelante tece considerações acerca das modificações dos contratos com a 
intervenção do Estado na economia, destacando os bancários. 
Manifesta seu entendimento de que, sendo a medida provisória editada em 15.01.89 para 
vigorar a partir de fevereiro de 89, não se pode falar em direito adquirido, uma vez que o 
fato gerador ainda não havia ocorrido, pois a atualização das cadernetas de poupança 
obedece a um ciclo de 30 dias, não concluído à época da edição da nova norma. 
Transcreve o posicionamento de doutrinadores a respeito do direito adquirido e pede, ao 
final, o provimento do apelo. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR (a) 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A preliminar da Caixa Econômica Federal de 
ilegitimidade passiva ad causam não merece ser acolhida. 
O contrato de depósito foi celebrado entre o poupador e a CEF, cabendo a esta 
remunerar o depositante. 
No caso, havendo diferença entre o índice que remunerou o depósito e outro que 
efetivamente deveria ter sido aplicado, cabe à entidade depositária repor essa diferença. 
Quanto à legitimação do Banco Central do Brasil e do ConseIho Monetário Nacional, 
sustentada pela apelante, igualmente não merece arrimo. 
Ao Banco Central compete apenas calcular a variação da LFT, novo incide escolhido para 
remunerar a poupança, não havendo motivo para integrar a lide. 
Já no tocante ao Conselho Monetário Nacional, não possui personalidade jurídica  
cabendo à União Federal a responsabilidade por seus atos. Acerca ,da legitimidade da 
União, acompanho o pensamento do em. Juiz monocrático, ao determinar a não 
permanência da União no pólo passivo da demanda. 
Entendimento diverso importaria no absurdo de admitir-se que a União Federal deveria 
figurar como litisconsorte necessário em todas as causas deste país. O fato de caber-Ihe 
legislar sobre determinados assuntos (art. 22 CF/88) não Ihe acarreta o ônus de 
responder em juízo, solitariamente ou como litisconsorte passivo de outrem, quando a 
norma resulte ineficaz por meio de inconstitucionalidade, ou haja sido equivocadamente 
explicada pelos órgãos da Administração Pública, como parece ter sido o caso, pelo 
menos no caso concreto. 
Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da CEF. 
É como voto. 
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VOTO-PRELIMINAR (b) 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Sustenta a apelante que o insigne 
magistrado a quo julgou ultra petita ao determinar que a correção da caderneta de 
poupança, nos meses subseqüentes a janeiro/89, fosse efetuada com base  no IPC. 
Alega a CEF que o autor, ora apelado, limitou-se a questionar o incide de correção que 
fora aplicado nas cadernetas de poupança no mês de janeiro/89, não se referindo aos 
meses subseqüentes. 
Tal argumento não tem procedência. Está implícito que, se tratando de prestações 
periódicas, serão alcançadas pela sentença, ainda que o pedido da exordial silencie sobre 
elas. Acerca desta questão, assim dispõe o art. 290 do CPC: 
"Quando a obrigação consistir em prestações periódicas, considerar-se-ão elas incluídas 
no pedido, independentemente de declaração expressa do autor; se o devedor, no curso 
do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, a sentença as incluirá na 
condenação, enquanto durar a obrigação." 
Ante o exposto, rejeito a preliminar. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A matéria já foi apreciada por esta egrégia 
Turma. No caso em exame, conforme docs. 02 e 03, apresentados às fls. 10, o poupador 
tem como datas de aniversário de suas cadernetas os dias 1º e 16º do mês. 
Assim, em 1º de janeiro de 1989, quando teve início um novo período para captação de 
rendimentos, estava em vigor a Resolução 1.338/87, que previa a remuneração da 
poupança pelo BTN. 
Em 15.01.89, com a edição da MP nº 32/89, convertida na Lei 7.730/89, fixou-se um novo 
índice, o LFT. No entanto, não poderia tal regra retroagir seus efeitos a dia anterior à 
vigência da nova lei, ou seja, antes de 16 de janeiro. 
Neste período, o poupador, ao deixar o montante depositado, tinha como certo o 
rendimento com base no BTN, conforme a legislação em vigor. 
Admitir tese contrária seria contrariar o direito adquirido e permitir a retroatividade da lei. 
O contrato de Caderneta de Poupança vence a cada 30 dias; uma vez iniciado um novo 
período, este contrato há de vigorar até o final deste período, nos termos iniciais. Adquire-
se o direito de ter o contrato sem alteração de suas cláusulas até o seu termo. 
Assim é que, publicada uma lei em 16 de janeiro/89, mudando as regras do índice a ser 
aplicado para sua atualização, estas regras só podem ser aplicadas a partir de 16 de 
fevereiro, em obediência ao princípio do pacta sunt servanda, vale dizer, na espécie, o 
contrato em curso não pode ser modificado, uma vez já iniciado um período aquisitivo. 
No caso vertente, uma das contas de caderneta de poupança, a de nº 00062444.4, tem 
data de aniversário após o dia 16, não devendo, portanto, ser recalculada, uma vez que 
foi alcançada pela M.P. nº 32/89. Quanto às demais contas, devem ser recorrigidas, em 
virtude de suas datas de aniversário serem anteriores ao dia de publicação da referida 
medida provisória. 
Assim sendo, dou parcial provimento à apelação para excluir do recálculo apenas a conta 
nº 00062444.4, mantendo a sentença nos demais termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.937 - PB 
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Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: MANOEL FERNANDES COSTEIRA NETO 
Advogados: DRS. JOSÉ ONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS (APTE.) E  

ANTONIETA LUNA PEREIRA LIMA (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Responsabilidade pelo recoIhimento de contribuições previdenciárias. 
Presidente de clube de futebol. Falta de prova de que a agremiação efetivamente 
mantinha quadro de jogadores aos quais pagava salários, e de que o embargante era 
responsável pelo desconto e recoIhimento de contribuições. Apelo e remessa oficial 
improvidos. 
 
ACÓRDÃO 

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

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra que julgou 
procedentes embargos à execução, anulando penhora que recaiu sobre bens do 
embargante, por reconhecer não ser o mesmo responsável por débitos do executado, 
Esporte Clube União. Alega, em resumo, que tal entidade é obrigada a recolher 
contribuições previdenciárias e seus representantes estão atingidos pela regra de 
responsabilidade do art. 4º da Lei 6.830/80, em combinação com o art. 135 do Código 
Tributário Nacional. 
Sem contra-razões, vierem os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O apelado, de 1966 a 1970, presidiu o 
Esporte Clube União, que encerrou suas atividades desde 1970, segundo informe da 
fiscalização do INSS (fls. 25). A entidade devedora é sociedade com finalidades 
recreativas e possuía equipe de futebol. Sustenta a apelante a incidência do comando do 
art. 135, III, CTN, porque o embargante tinha o dever legal de efetuar os recolhimentos 
das contribuições previdenciárias dos jogadores. 
Enquanto presidiu o Esporte Clube União, de 1966 a 1970, o embargante era o seu 
representante legal, mas não há prova, sequer, de que os jogadores de futebol 
recebessem salários. Existe apenas uma relação de atletas que firmaram contratos com o 
clube (fls. 26/27). Em pequenas agremiações desportivas, como aquela, misturam-se, 
muitas vezes, o amadorismo e o profissionalismo, daí porque vários jogadores recebem 
apenas gratificações por vitórias alcançadas nas competições. 
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Para que incidisse a responsabilidade do representante por infração, seria necessário que 
a exeqüente demonstrasse recair sobre o presidente do clube a obrigação de descontar e 
recolher as contribuições. É que a entidade possuía dirigentes, incumbidos de cumprir 
tarefas, não havendo qualquer indicação de que o apelado estivesse à frente do 
departamento que cuidava das atividades do clube referente ao departamento de futebol. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.968 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: LUIZ MEDEIROS NEVES 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados:  DRS. DJALMA CORREIA CARNEIRO (APTE.) E  

GILBERTO QUINTINO DE SANTANA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Cumulação de aposentadorias  prevista  no  RGPS,  art. 364.  Requisito 
de exercício de mais de uma atividade não preenchido pelo autor. Ausência de pedido de 
pecúlio. 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, 25 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença da lavra 
do MM. Juiz Federal da 2ª Vara-PE, Dr. Francisco Alves dos Santos Jr., que julgou 
improcedente pedido de revisão de aposentadoria. Alega, em resumo, que contribuiu 
como autônomo e iniciou nova atividade, antes da vigência da LOPS, daí porque faz jus à 
aposentadoria cumulativa. Acentua que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de 
vínculo empregatício, no período de janeiro de 1959 a abril de 1985. 
A recorrida apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): É verdade que a relação de emprego 
do autor com a Empresa Jornal do Comércio, como motorista, foi reconhecida pela 
Justiça do Trabalho. Ocorre que a sua atividade era uma só, como "motorista de 
transporte pesado". Contribuiu como autônomo em virtude da resistência do empregador 
em reconhecer o vínculo laboral. 
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Isso não significa, contudo, que se encontre na situação descrita no Regulamento Geral 
da Previdência Social aprovado pelo Decreto 60.501/67, art. 364, porque não exercia 
mais de uma atividade. 
Quanto ao pecúlio especial, que a sentença colocou como possível pretensão alternativa, 
destina-se ao aposentado que voltara a trabalhar, contribuindo para a Previdência. Ocorre 
que não foi requerido o benefício nem na via administrativa nem na inicial, nem houve 
comprovação de que o autor preenchia os requisitos para sua obtenção. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.993 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: BANCO BANORTE S/A 
Apelada: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
Advogados: DRS. ANTONIO GERALDO DE SOUZA MARTORANO E OUTROS (APTE.) E  

FRANCISCO MONTEIRO DE SALES E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. SUNAB. Validade da fiscalização de preços cobrados por 
estabelecimentos bancários. Inaplicação de índice deflator. Flagrante violação do 
Decreto-Lei 2.336/87. 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, 25 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
julgou improcedente ação de anulação de auto de infração lavrado em virtude do 
descumprimento da regra de aplicação da chamada "tablita", no recebimento de duplicata 
. Alega, em resumo, que compete privativamente ao Banco Central do Brasil exercer a 
fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas, nos termos do 
art. 10 da Lei 4.595, e que não admite a redução do valor principal em função de ordem  
do titular do crédito. 
A apelada apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os autos, 
tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Reporto-me ao voto que proferi na 
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Apelação Cível nº 9457-PE, sobre a mesma matéria: 
"Sobre a competência da SUNAB para fiscalizar preços aplicados por estabelecimentos 
bancários, exigindo-Ihes, inclusive, documentação, existem vários precedentes desta 
Turma dentre os quais destaco: 'Administrativo. Instituição financeira. Fiscalização da 
SUNAB. Não afeta o sigilo bancário nem o controle específico privativo do Banco Central 
a exigência de exibição de documentos pertinentes ao capital e ao faturamento da 
sociedade comercial. Apelo improvido. (AC 3526-AL, Rel. Juiz Lázaro Guimarães, 2ª T., 
DPJ 22.11.89, pág. 24)' 
É  que a instituição financeira, além da sua atuação específica, cuja fiscalização incumbe 
ao Banco Central, presta serviços e pratica preços, interagindo com o consumidor, daí a 
validade do exercício do poder de polícia da SUNAB, nos termos do Decreto-Lei 2.335/87, 
em combinação com o disposto nas Leis Delegadas 4/62 e 5/62. 
Não aproveita à apelante eventuais dificuldades na interpretação da lei que determina a 
aplicação do índice deflator sobre as obrigações a vencer. Aliás, a própria inicial afirma 
que a agência autuada recebeu orientação da VARIG, titular do crédito, o sentido de não 
deflacionar os seus títulos, ou seja, ao invés de obedecer à lei e às instruções da 
Administração Pública, a instituição financeira, encarregada da cobrança, preferiu atender 
às ordens do cliente, apesar de flagrantemente contrárias à ordem legal. 
Acolher-se a tese da apelante significa validar a desobediência civil fora das hipóteses 
excepcionais, que, na teoria de Locke, a legitimariam". 
O acórdão proferido na AC 1.740-PE, Relator o eminente Juiz José Delgado, invocado 
pela apelante, cuida de situação diferente, tal qual a fiscalização da SUNAB sobre a taxa 
de juros e a comissão de permanência cobradas pelos bancos. Aí, sim, no que diz 
respeito à fixação das margens de rendimento aplicadas pelas instituições financeiras, a 
competência é do Banco Central, o mesmo não ocorrendo em relação à política geral de 
preços cobrados pelos prestadores de serviços em geral. 
Em outras palavras, o Banco Central impõe regras específicas ao mercado financeiro, 
fiscaliza o seu cumprimento, apura e aplica penalidades no seu campo de atuação, mas 
isso não inibe a incidência de normas gerais de intervenção econômica destinadas a 
estabelecer o controle de preços, área de ação própria da SUNAB. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.255 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: JOÃO JOSÉ RODRIGUES 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
Advogados: DRS. MARCELO WALTER MOREIRA (APTE.) E  

AURÉLIO AGOSTINHO DA BOAVIAGEM E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Aposentadoria. Ex-combatente, professor universitário. O acesso ao cargo 
de Professor Titular de entidade universitária requer aprovação em concurso de provas e 
títulos (Lei nº 7.596I87). Vantagem alternativa de acréscimo de 20% sobre o padrão de 
vencimentos da ativa já deferida administrativamente. 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, 01 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
julgou improcedente pedido de revisão de aposentadoria, para que seja incluída 
promoção ao cargo de professor titular, dada a sua condição de ex-combatente da 
Segunda Guerra Mundial. 
Alega, em resumo, que o seu direito à promoção resulta do texto das Leis 288/48 e 
3.906/61, inexistindo na Constituição dispositivo que vede a concessão de tal benefício. 
A apelada ofereceu contra-razões pela confirmação da sentença. Vieram os autos, 
tocando-me a distribuição. Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente 
de direito. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A omissão da Constituição Federal de 
1988 em estabelecer, especificamente, para as carreiras universitárias a exigência de 
concurso público não implica em revogação da sistemática estabelecida na Lei 7.596/87, 
que, ao invés de conflitante, harmoniza-se perfeitamente com a regra geral do art. 37, II. 
Este Tribunal tem se pronunciado, na esteira da jurisprudência do antigo Tribunal Federal 
de Recursos, pela observância do requisito do concurso, para ascensão ao cargo de 
professor titular. Dentre outros precedentes, cito o da AMS 1010-PE, de que fui relator: 
"Administrativo.  Ensino superior. Professor adjunto com diploma de livre docência não 
está dispensado de prestar concurso para o cargo de Professor Titular. O art. 48 da Lei 
4.881-A/65 estabelece apenas preferência para substituição. Apelo improvido". 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.432 - CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelado: LUÍS SÉRGIO HOLANDA BEZERRA 
Advogados: DRS. FRANCISCO ZACARIAS SILVEIRA DE ARAÚJO E OUTROS (APTE.) E  

LUÍS SÉRGIO HOLANDA BEZERRA (APDO.) 
 
EMENTA 

Civil e Processual Civil. Ação de Consignação em Pagamento. Discussão sobre o 
quantum devido trazido à consignação. Sentença extra petita. 
1- A despeito da ação consignatória ter como pressuposto a liquidez do valor consignante, 
versando, no entanto, a quaestio juris sobre tal dissenso, caberá ao Juiz, ao apreciar o 
mérito da causa, decidir sobre a  integralidade do depósito, usando para tal verificação 
dos meios de prova permitidos em direito, entre eles, a pericial. 
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2 - Julgando-se antecipadamente a lide, sem deferir-se prova pericial requerida e 
necessária ao deslinde da questão, identifica-se, na hipótese, cerceamento de defesa, 
que, juntamente com o fato de ter a sentença decidido sobre questão diversa da pedida 
(extra petita), vicia o decisum de nulidade. 
3 - Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª  Região, por unanimidade 
de votos, dar provimento à apelação, nos  termos do voto do Juiz Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do  presente julgado. 
Recife, 01 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Luís Sérgio Holanda  Bezerra propôs ação de 
consignação em pagamento contra a CEF - Caixa Econômica Federal, com fins de 
garantir o pagamento que entende devido de prestações mensais de financiamento de 
casa própria. 
Argúi em sua inicial que é mutuário da consignada, mediante contrato de financiamento 
submetido ao Plano de Equivalência Salarial, que é cobrado com majoração sessenta 
dias após a decretação do aumento do salário mínimo. No seu caso específico, no 
período agosto/90 a junho/91 recebeu aumento de vencimentos de 97%. Entretanto, a 
CEF, arbitrariamente, elevou a prestação que era de Cr$ 20.097,12 (junho/91 ) para Cr$ 
87.312,90 (julho/91 ), quando, consoante o ajustado contratualmente, só poderia o 
aumento atingir a quantia de Cr$ 43.531,32. 
A CEF contestou a ação argüindo, em preliminar, o descabimento da via por não se 
enquadrar o pedido inicial nas hipóteses do art. 973 do Código Civil. Diz que as cláusulas 
quinta e décima sexta do contrato registram a adoção da UPC ou índice que vier a 
substituí-la para reajuste das prestações. E o próprio consignante efetuou depósito no 
exato valor questionado e não no que entende devido. Inclusive, com referência à 
prestação de julho/91, o pagamento foi efetuado fora do prazo, o que enseja o acréscimo 
de juros de mora. Ocorreu, desta forma, o descumprimento dos princípios legitimadores 
da propositura da ação, o que autoriza a sua extinção, sem julgamento do mérito. Quanto 
ao mérito, esclarece que foi previsto no contrato o reajuste pelo índice da UPC, adotando-
se o disposto nos arts. 1º e 2ª do Dec. 94.548/87, quando vigente o contrato do 
consignante, decorrendo daí a aplicação, para reajuste, dos índices do saldo de 
poupança. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático adotando como razão de decidir farta jurisprudência 
no sentido de que os reajustes devem ser feitos em consonância com o Plano de 
Equivalência Salarial, julgou parcialmente procedente a ação, condenando a CEF a 
refazer os cálculos das prestações com base no PES - Plano de Equivalência Salarial, 
compensando as quantias porventura pagas a maior. 
Em suas razões de apelo, a CEF reporta-se aos argumentos apresentados na 
contestação e pugna pela reforma da sentença. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Estabelece o CPC, em seu art. 896, 
que, na contestação de uma ação de consignação em pagamento, poderá o réu alegar a 
inexistência da mora accipiendi em razão de não ter havido recusa ou mora de não ter 
recebido a coisa devida, ou ter sido justa a recusa, ou o depósito não se efetuar no prazo 
ou no lugar do pagamento, e, por fim, o depósito não foi integral. 
É dispositivo, ainda, da mesma lei processual, segundo disposto no art. 899, que, em se 
alegando a não integralidade do depósito, é lícito ao autor completá-lo em até 10 dias, 
salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. 
A questão é posta, doutrinariamente,  no sentido de ter-se como pressuposto à 
consignatória a liquidez do débito no tocante ao quantum debeatur e às modalidades de 
tempo e lugar de sua satisfação, tendo-se, prima facie, por improcedente a consignatória 
cujo débito a ser satisfeito pelo devedor em sua oferta não se revista de liquidez. 
Atente-se, no entanto, a que sendo matéria contestada a integralidade do depósito, e 
sendo exatamente esta a questão posta em juízo, admissível, sem qualquer dúvida, a 
verificação, por meios de prova admitidos em juízo, de tal valor. Nesse sentido, já se 
posicionou o extinto TFR, como se vê do Acórdão abaixo transcrito: 
"A circunstância de divergirem as partes quanto ao valor da importância devida, não 
inviabiliza o uso da ação de consignação em pagamento. Poderá o litígio ter como causa 
exatamente esse dissenso, dele resultando a recusa do credor em receber. Nesse caso, 
deverá ele contestar a ação (CPC art. 896, IV), cabendo ao juiz, apreciando o mérito da 
causa, decidir se o depósito é integral. Para isso terá, obviamente  de verificar qual o 
montante exato da dívida". (TFR - 6ª Turma, AC 109.903-MG, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 
j. 27.4.88, deram provimento, v.u., DJU 8.8.88,  p. 18.984, 1ª col., em). Neste sentido: 
RJTJESP 125I371. In Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e Legislação 
Processual em Vigor, 22ª ed., p. 492. 
No caso presente, em sua contestação, a CEF discute o valor apresentado como devido 
pelo consignante e para sua apuração pede, inclusive, seja deferida pelo juízo prova 
pericial. 
Atente-se, até mesmo, como se observa na apelação da CEF, que o próprio consignante 
requereu Ihe fossem deferidos todos os meios de prova permitidos em direito. Sem, no 
entanto, fazer oitiva aos reclamos das partes, o Juiz do 1º Grau, entendendo prescindir a 
questão de prova testemunhal, julgou antecipadamente a lide, deixando, assim, através 
de perícia judicial, de determinar qual o valor devido, no caso, a ser consignado. 
Ademais, importa observar que, cuidando a espécie de ação consignatória, onde o 
objetivo é a oferta em juízo de quantia ou coisa devida, com efeito de pagamento, o MM. 
Juiz, em julgando procedente, em parte, o pedido, o fez nos seguintes termos: "Julgo o 
pedido parcialmente procedente, para determinar que a CEF refaça os cálculos das 
prestações do consignante, com base no Plano de Equivalência Salarial, compensando 
as quantias porventura pagas a maior pelo consignante". 
Estabelece o art. 460 do CPC ser defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de 
natureza diversa da pedida, caso em que, segundo jurisprudência dominante, tem-se a 
mesma por nula, pois decide causa diferente da que foi posta em juízo. 
Assim ocorre no presente feito, onde, sendo pedido do autor no sentido de que, julgando-
se procedente a ação, tenham-se como subsistentes os depósitos (fls. 04), o juiz o fez 
concluindo diferentemente do deduzido no pedido. 
Impõem-se, assim, concluir-se pela nulidade da sentença para que voltem os autos à 
Primeira Instância, onde o juiz, determinando as provas necessárias a elucidar a questão, 
julgue, ao final, a mesma de acordo com o pedido. 
É o meu voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.455 - PB 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DA PARAÍBA 
Apelados: PAULO PIRES CARNEIRO DA CUNHA E OUTROS 
Advogados: DRS. RAIMUNDO GADELHA FONTES (APTE.) E  

NIZI MARINHEIRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Funcionário público. Pagamento atrasado de parcelas referentes à 
implantação do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Salários. 
Correção monetária devida. Dívida de valor (objeto fim) de natureza alimentar. 
 
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, 27 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Paulo Pires Carneiro e outros ajuizaram ação 
ordinária contra a Escola Técnica Federal da Paraíba, visando ao pagamento de correção 
monetária sobre as parcelas salariais de que trata o Decreto 94.664/87, pagas com 
atraso, alegando direito adquirido. 
O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba julgou procedente o 
pedido, por entender devidas as parcelas pleitea- das, condenando a ré ainda ao 
ressarcimento das custas e ao pagamento da indenização de honorários advocatícios, 
arbitrados em 10% sobre o valor da ação. 
Inconformada, recorre a Autarquia, pugnando pela reforma total da sentença por não 
haver direito adquirido dos apelados às parcelas reconhecidas pelo MM. Juiz a quo. 
Os apelados apresentaram resposta ao recurso, porém fora do prazo legal, tendo sido 
determinado pelo MM. Juiz de 1ª instância o seu desentranhamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Não merece reparos a sentença recorrida. 
O enquadramento decorrente da aplicação do Plano Único de Classificação e Retribuição 
de Cargos e Empregos, nas universidades federais, previsto na Lei nº 7.596, de 10 de 
abril de 1987, regulamentado pelo Decreto nº 94.664 de 23 de julho de 1987, teve seus 
efeitos financeiros retroativos a 1 º de abril de 1987, como previsto no art. 8ó da citada 
Lei, bem como em seu regulamento, no art. 31. 
Ora, as parcelas devidas constituem crédito de natureza alimentar e o seu pagamento 
com atraso, sem a correção monetária, constitui enriquecimento sem causa por parte da 
Administração. 
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Já decidiu esta eg. Turma, em aresto proferido na AC nº 890501806-8, Relator o eminente 
Juiz Castro Meira: 
"EMENTA: ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO  PÚBLICO. ADICIONAL DA LEI Nº 
6.732/79 COM A REDAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 2.153/84. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
- A atualização monetária de parcelas pagas administrativamente é um direito 
incontestável, não tendo essa parcela natureza punitiva, mas apenas a finalidade de 
reparar o dano patrimonial sofrido pelo credor em razão do pagamento com atraso. 
- Apelação improvida. Sentença mantida." (DJ de 10.03.90) 
No mesmo sentido é o aresto proferido pelo eminente Juiz Catão Alves, do eg. TRF da 1ª 
Região, ao julgar a AC 90.01.15093-4-DF: 
"EMENTA: FUNCIONÁRIO PÚBLICO - DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PAGA, 
ADMINISTRATIVAMENTE,  COM ATRASO - CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. 
1. Tendo os vencimentos do funcionário público natureza alimentar, seu pagamento feito 
administrativamente, com atraso, está sujeito a correção monetária, sob pena de 
enriquecimento sem causa por parte da Administração. 
2. Correção monetária devida até o efetivo pagamento do total devido." (DJU de 15.04.91, 
pág. 7:338). 
Sendo a dívida de valor (objeto-fim) de caráter alimentar, já que os estipêndios se 
destinam  a suprir as necessidades do funcionário, devida é a correção monetária. 
Isto posto, nego provimento à apelação, confirmando a sentença por seus jurídicos 
fundamentos. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.473 - RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: MARIA EULÁLIA DE SOUZA CARVALHO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. MARCOS JOSÉ MARINHO (APTE.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Ex-combatente. Pensão especial - art. 53, II, do ADCT. Militar que serviu 
em missões de vigilância e segurança do litoral durante a Segunda Guerra. Incidência da 
Lei nº 5.315/67. Precedentes: AC 3491-CE, Rel. Juiz Castro Meira, e AC 7004-RN, Rel. 
Juiz Lázaro Guimarães. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar 
o presente julgamento. 
Recife, 27 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Maria Eulália de Souza Carvalho promoveu, perante 
a 2ª Vara da Seção Judiciária - RN, ação ordinária contra a União Federal, pleiteando a 
concessão de pensão especial de ex-combatente, com efeito retroativo a 1ª de julho de 
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1943, nos termos do art. 53, II e III, do Ato das Diposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal de 1988. 
O MM. Juiz Federal julgou o pedido improcedente, ao fundamento de que a certidão 
acostada pela autora, dando conta que seu consorte participara, efetivamente, de 
operações bélicas, "não explícita, de modo claro e insofismável, que o mesmo veio, de 
fato, a deslocar-se para o teatro de guerra como a jurisprudência exige". 
A autora, inconformada, recorreu do julgado, reiterando que seu ex-cônjuge cumprira não 
só missões de vigilância e segurança do litoral, mas participara incontestavelmente de 
operações bélicas. 
Houve resposta pela confirmação da sentença. 
Por ser beneficiária da justiça gratuita, a autora foi dispensada das custas do preparo. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Referem-se os autos a pedido de pensão 
especial de ex-combatente, fundamentado no art. 53-II, do ADCT, mas julgado 
improcedente no primeiro grau de jurisdição, ao fundamento de não ter o esposo da 
autora participado, efetivamente, de operações de guerra. 
Com efeito, preceitua o art. 53, II e III, do ADCT: 
"Art. 53 Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas 
durante a  Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 
1967, serão assegurados os seguintes direitos: 
I - (...) 
II - pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente das Forças Armadas, 
que poderá ser requerida com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, 
exceto os benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção; 
III - em caso de morte, pensão à viúva ou companheira ou dependente, de forma 
proporcional, de valor igual à do inciso anterior;" 
Por sua vez, dispôs a Lei nº 5.315/67: 
"Art. 1º Considera-se ex-combatente, para efeito da aplicação do art. 178, da Constituição 
do Brasil, todo aquele que tenha participado efetivamente de operações bélicas, na 
Segunda Guerra Mundial, como integrante da Força do Exército, da Força Expedicionária 
Brasileira, da Força Aérea Brasileira, da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante, e 
que, no caso de militar, haja sido licenciado do serviço ativo e com isso retornado à vida 
civil definitivamente. 
§ 1º A prova de participação efetiva em operações bélicas será fornecida ao interessado 
pelos MINISTÉRIOS MILITARES. 
§ 2º Além da fornecida pelos MINISTROS MILITARES, constituem, também, dados de 
informação para fazer prova de ter tomado parte efetiva em operações bélicas: 
a) No Exército 
I- 
II - O certificado de que tenha participado efetivamente em missões de vigilância e 
segurança do litoral, como integrante da guarnição de ilhas oceânicas ou de unidades que 
se deslocaram de suas sedes para o cumprimento daquelas missões. 
§ 3º (...) 
§ 4º O certificado a que se refere o item II, letra a, do § 2º, deste artigo, será fornecido, 
somente, àqueles que, de fato integraram guarnições das ilhas oceânicas e unidades ou 
elementos delas, que se deslocaram de suas sedes para o litoral, em cumprimento de 
missões de vigilância ou segurança, por ordem dos escalões superiores e tiveram essa 
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ocorrência registra- da em seus assentamentos." 
A certidão anexada esclarece que o ex-consorte da autora, na condição de militar, fora 
deslocado de sua sede de serviço para cumprimento de missões de vigilância e 
segurança do litoral, durante a Segunda Guerra Mundial - fls. 10. 
Sobre a matéria há precedentes desta eg. Turma, dentre os quais merece destaque pela 
clareza a decisão proferida na AC 3491- CE, Relator o Juiz Castro Meira: 
"PENSÃO ESPECIAL. ART. 53, II, DO ADCT - EX- COMBATENTE. 
- A pensão especial deferida ao ex-combatente no art. 53, II, do ADCT, não depende de 
regulamentação, por tratar-se de norma de eficácia plena. 
- Considera-se ex-combatente, nos termos do art. 1 º, § 2º, a, II, da Lei nº 5.315, de 
12.09.67, o portador de certificado de que tenha efetivamente participado de missões de 
vigilância e segurança do litoral, deslocando-se de sua sede para o cumprimento dessas 
missões. 
- Apelação improvida. Sentença mantida. 
- Remessa oficial, tida como interposta, improvida." (Dec. unân. em 14.03.91 ) 
Dou provimento ao recurso, invertendo o ônus da sucumbência. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.487 - SE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: REINALDO DO COUTO PASSOS E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. MARCEL DE CASTRO BRITTO (APTES.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Regime de sobreaviso. O período em que o policial federal deve 
permanecer atento para eventual convocação para o serviço não está compreendido no 
horário de trabalho. 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, 01 de setembro 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 
julgou improcedente pedido de declaração de ilegalidade da carga horária cumprida pelos 
policiais de 200 horas mensais. Alega, em resumo, que o período de sobreaviso de 15 
dias por mês conflita com a norma constante da Instrução Normativa 1/83-DPF e com as 
garantias constitucionais da inviolabilidade da intimidade e da vida privada. 
A apelada ofereceu contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os autos, 
tocando-me a distribuição. Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente 
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de direito. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Os apelantes são policiais federais, 
submetidos a regime especial previsto na Lei 4.878. Fazem jus à gratificação por 
operações especiais, em função da dedicação exclusiva às atividades do cargo, e dadas 
as características de suas funções, nas quais não é possível vincular-se o trabalho a um 
expediente rígido, são obrigados a dar plantões e a permanecer, durante certo período, 
em sobreaviso,  para qualquer chamada excepcional. 
Tanto o horário de plantão quanto o resultante da convocação do agente em sistema de 
sobreaviso sujeitam-se à compensação, o que impede o ultrapasse do limite mensal de 
200 horas trabalhadas. 
Por isso mesmo, essa sistemática não conflita com a Instrução Normativa 1/83-DPF, nem 
com a previsão do Decreto-Lei 1.714. 
Não se pode confundir o tempo de sobreaviso do policial federal com o período de 
deslocamento do trabalhador comum, ou com as equipes de substituição mantidas na 
fábrica, que a Justiça do Trabalho entende como de efetiva prestação de serviço. 
Os autores têm completo domínio do seu tempo, mesmo quando de sobreaviso. Podem 
ficar em casa, irem a qualquer lugar, para diversão, mas podem ser chamados para 
atendimento emergencial, diante de necessidade do serviço. 
Os magistrados estão sempre de sobreaviso para atender as postulações de emergência, 
inclusive nos plantões de domingos e feriados, e nem por isso se considera que estejam 
sendo privados dos direitos à intimidade e à privacidade. O mesmo ocorre com os 
integrantes das Forças Armadas e dos serviços públicos de emergência. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.704 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: HILDEBRANDO ANDRADE LIMA FILHO 
Advogados: DRS. NORMA BATISTA DE SOUZA E OUTROS (APTE.) E  

CELSO RICARDO RAMOS SALES (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos de Terceiro. Procedência. Honorários advocatícios. 
Em regra, prevalece no processo civil o princípio da sucumbência, pelo qual a obrigação 
de pagar as despesas processuais e honorários advocatícios compete sempre à parte 
vencida. A responsabilidade é objetiva, não se indagando sobre culpa do vencido. 
Embargos de terceiro. Temperamento da regra geral, se a penhora do bem pertencente a 
terceiro foi efetivada pelo oficial de justiça sem qualquer participação ou indicação do bem 
pelo exeqüente. Se o próprio embargado concorda, seria injusta a sua condenação na 
verba honorária. 
Provimento da apelação. Exclusão da condenação em honorários. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
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Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar 
o presente julgamento. 
Recife, 17 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
interpõe apelação da r. sentença do MM. Juiz Federal da 6ª Vara - PE, que, acolhendo 
embargos de terceiro ajuizados por Hildebrando Andrade Lima Filho, desconstituiu 
penhora realizada sobre direito de uso de linha telefônica em execução fiscal que 
promoveram o INSS e a CEF contra a empresa Superzom Comercial Ltda., condenando a 
autarquia previdenciária em honorários advocatícios, à base de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da causa. Alega o recorrente que, tendo sido a constrição realizada por ato 
de ofício do oficial de justiça, é incabível a condenação da exeqüente na verba honorária. 
Assim, pede o provimento do recurso apenas para que se exclua a condenação em 
honorários advocatícios. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Citada a empresa Superzom Comercial 
Ltda., em execução fiscal, restou efetivada a constrição da linha telefônica nº 221.2855, 
que pertence ao Sr. Hildebrando Andrade Lima Filho, consoante ficou comprovado 
documentalmente nos presentes embargos de terceiro. 
Quanto ao pedido de desconstituição da penhora, julgado procedente, nada há a discutir. 
A autarquia previdenciária, ao ser citada, deixou de oferecer contestação e concordou 
expressamente com a liberação do gravame, verbis: 
"Isto posto, certo da boa-fé do embargante, é a presente para requerer a V. Exª. que se 
digne determinar que a aludida linha telefônica seja desonerada da penhora, para que se 
produza os seus jurídicos e legais efeitos, isentando o embargado das cominações legais 
e da sucumbência, em face de não ser dele, embargado a responsabilidade da penhora 
que se deu por oficial de justiça, que, na realidade, ao penhorar a linha telefônica, data 
maxima venia, teria que se informar da propriedade do bem penhorado, para então 
exercer o seu ofício." 
Inconformado com a condenação em honorários advocatícios, já que não se opôs ao 
pedido inicial, tendo, pelo contrário, com ele concordado, o INSS afirma que a 
responsabilidade pela penhora de bem de propriedade de quem não era parte no feito 
somente pode ser imputada ao serventuário da justiça. 
Na realidade, a penhora foi concretizada pelo oficial de justiça, em cumprimento ao 
mandado judicial. A autarquia exeqüente não concorreu para a prática do ato que gravou 
o bem do embargante. 
A jurisprudência tem se orientado pela aplicação ao processo civil pátrio da regra da 
sucumbência , em virtude da qual os honorários e as despesas processuais são 
imputáveis ao vencido, independentemente do exame da sua culpa. A responsabilidade 
pelo ônus da sucumbência seria objetiva sem que se perquira a causa da derrota. 
O Código de Processo Civil tem, inclusive, regra expressa no sentido de que se o 
processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os 
honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu" (art. 26, caput). 
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Em resumo, de regra, pelo simples fato de perder a causa, qualquer que seja o motivo 
que ensejou a procedência da pretensão da parte ex adversa, o sucumbente deve arcar 
com as custas do processo e a verba honorária. 
Todavia, seria temerária a aplicação pura e simples do preceito geral, no caso de 
embargos de terceiro  quando o exeqüente não contribuiu de modo algum para a penhora 
do bem da pessoa estranha à lide. 
Adverte-nos com muita propriedade o mestre Yussef Said Cahali, em sua consagrada 
obra "Honorários Advocatícios", que: 
"Mas, sobrepondo-se o princípio da causalidade à regra da sucumbência, permite-se, sem 
necessidade de apelo a postulados metajurídicos, e sem embargo de respeitáveis 
opiniões contrárias, isentar o embargado dos encargos advocatícios, se evidenciado que 
a constrição do bem reconhecido como sendo de terceiro deveu-se a fato não imputável 
ao credor exeqüente." (pág. 582). 
E, mais adiante: 
"Tais observações, porém, colocam em evidência o requisito da necessidade ou não dos 
embargos de terceiro, para que este possa obter o levantamento da constrição judicial 
praticada; e nesse sentido se tem decidido que se o arresto resultou de erro do oficial de 
justiça, reconhecido pelo próprio exeqüente, não há razão para impor-se a este os 
encargos da sucumbência nos embargos, uma vez que a reparação do equívoco e o 
levantamento da constrição poderiam ser peticionados nos próprios autos da execução;" 
(pág. 583). 
Na mesma obra, o eminente doutrinador e magistrado paulista colaciona diversos 
julgados sobre o tema: "9ª Câmara do 2º TALçCvSP: Se a penhora resultou de ato a que 
a embargante foi alheia, assim como alheio foi ao embargado, e se, ademais, o posterior 
levantamento da constrição deu-se, inclusive, por requerimento do próprio embargado, 
inarredável a conclusão de que a embargante não foi vencida, como vencido não foi o 
embargado. A condenação em honorários, por conseguinte, não pode subsistir. Por outro 
lado, inexistindo derrota do embargado, não pode ele também responder por encargo 
daquela natureza, parecendo, assim, que, por sobejar, apenas, por hipóteses 
semeIhantes Yussef Said Cahali, à base do art. 19 do CPC, a fim de que corram elas por 
conta das partes pelos atos que praticarem  (15.3.83, Rel. Joaquim de Oliveira, RT 
574/169 de julgados 82/265). 5ª Câmara do 1º TALçCvSP: Em hipóteses semelhantes, 
tem-se aplicado o princípio da causalidade, defendido pelo eminente Des. Yussef Cahali, 
em sua obra sobre honorários advocatícios, isentando-se do pagamento a parte que não 
deu causa à lide. As peculiaridades da espécie sugerem esse desate como o mais 
adequado, não se afligindo mais ao embargado, que vem procurando a satisfação de um 
legítimo direito, judicialmente reconhecido (8.8.84, Rel. Laerte Nordi,  RT 589/113)." (op. 
cit., Mora, pág. 583) 
No caso em julgamento, a penhora foi efetivada pelo oficial de justiça, que agiu 
equivocadamente ao realizar a constrição sobre direito de uso cuja titularidade não é da 
empresa executada, o que poderia ser constatado através de simples diligência junto à 
empresa concessionária do serviço de telefonia. 
Com estas considerações, dou provimento à apelação para excluir da sentença a 
condenação da autarquia embargada nos honorários advocatícios. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.824 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: JOSÉ BERTILON REIS XIMENES E OUTROS 
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Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. PAULO GILVAN DE GÓES (APTE ) 
 
EMENTA 

Militar. Isonomia. Cabos da Aeronáutica. Pedido de promoção a terceiro-sargento nas 
mesmas condições asseguradas aos cabos do Quadro Feminino da Reserva da 
Aeronáutica - QFRA. O princípio da isonomia veda discriminação entre pessoas que se 
enquadram numa mesma situação jurídica. 
Aos cabos do Corpo de Pessoal Graduado da Aeronáutica aplica-se a Lei nº 6.880/80 e o 
Decreto nº86.325/81, enquanto que as mulheres integrantes do QFRA são regidas pela 
Lei nº 6924/81 e Decreto nº 86.325/81. 
Integrantes de corpos distintos com atribuições diferenciadas e estatutos jurídicos 
diversos, não há que se falar em discriminação inconstitucional, se os critérios de 
promoção não coincidem. 
Pedido improcedente. Manutenção da sentença. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 24 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: José Bertilon Reis Ximenes e outros, todos cabos da 
Força Aérea Brasileira, recorrem da sentença do MM. Juiz Federal da 5ª Vara de 
Pernambuco, que julgou improcedente ação ordinária promovida contra a União Federal, 
objetivando conseguir promoção à graduação de Terceiro Sargento, nas mesmas 
condições dos cabos do sexo feminino, em obediência ao princípio da isonomia. 
Alegam os recorrentes que tanto a Constituição Federal anterior quanto a atualmente 
vigente vedam qualquer distinção em razão de sexo. Assim, não poderia a Portaria nº 
120/GM, de 20.01.84, ter assegurado promoção apenas para as servidoras militares. 
Alegam ainda que houve quebra da hierarquia, já que todos os apelantes são mais 
antigos do que as militares beneficiadas pela mencionada Portaria. 
A União Federal, respondendo ao recurso, sustenta que o Corpo Feminino da Aeronáutica 
tem regime jurídico específico (Lei nº6.924/81 ), enquanto que os autores, integrantes do 
Corpo de Pessoal Graduado da Aeronáutica, são regidos pela Lei nº 6.880/80 e Decreto 
nº 92.577/86. Assim, não se poderia falar em discriminação, já que estão em situação 
jurídica distinta, inclusive com atribuições e deveres diversos. 
Invoca a Súmula 339 do STF e finaliza salientando que os cabos do corpo feminino foram 
promovidos após exame de conhecimento especializado e não automaticamente, com a 
simples apresentação de certificado de conclusão de 2º grau, como afirmam os 
recorrentes. 
Com o preparo (fls. 140), subiram os autos, vindo-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Os autores, todos integrantes do serviço 
ativo da Força Aérea Brasileira, afirmam que a Portaria nº 120 GM/84 feriu o princípio da 
isonomia, já que assegurou promoção à graduação de Terceiro Sargento apenas para os 
cabos do Corpo Feminino. 
A petição inicial assegura que o acesso à graduação mais elevada se deu mediante 
simples apresentação do certificado de conclusão do 2º  grau, insinuando que as provas 
previstas naquela Portaria constituíram farsa, pois "não tiveram caráter seletivo, visto que 
foram feitas nas próprias unidades em que trabalhavam as candidatas, razão pela qual 
todas passaram" - fls. 08. 
A discriminação residiria no fato de que os promoventes, todos com estabilidade e 
trabalhando em diversas especialidades, somente podem obter promoção mediante 
concurso público para a Escola de Especialistas, em condições totalmente diversas das 
asseguradas às integrantes do Corpo Feminino. 
Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que não está em discussão a forma utilizada para a 
promoção das mulheres à graduação de Terceiro Sargento, tampouco a lisura das provas 
previstas na Portaria nº 120/GM, de 20.01.84. 
Como bem salientou a sentença recorrida, "mesmo que prosperassem os argumentos dos 
suplicantes no sentido de que as graduadas do sexo feminino não terem promoção sem 
concurso, a dispensa de tal requisito, imputada (erroneamente) de ilegal, não justificaria a 
prática de outra ilegalidade a título de ISONOMIA. Nesse sentido tem se posicionado a 
melhor doutrina e as correntes mais respiráveis de jurisprudência. "(fls. 128) 
O que deve ser decidido é se os cabos do sexo masculino têm direito a promoção, de 
acordo com os mesmos critérios estabelecidos para os do sexo feminino. 
Na realidade, tanto a CF/69 quanto a CF/88 asseguram o princípio da isonomia, vedando 
discriminação em razão de sexo. 
Entretanto, a vedação de distinção somente se aplica àqueles que se encontram numa 
mesma situação jurídica. 
No caso, embora homens quanto mulheres sejam militares da Aeronáutica, são 
integrantes de carreiras distintas, reguladas por estatutos diversos. Aos homens, 
integrantes do Corpo de Pessoal Graduado da Aeronáutica, aplicam-se a Lei nº 6880/80 e 
o Decreto nº 92.577/86. 
Às integrantes do Corpo Feminino da Reserva da Aeronáutica - CFRA, aplica-se a Lei nº 
6.924/81, regulamentada pelo Decreto nº 86.325/81. 
As mulheres indicadas como paradigmas pelos autores foram promovidas de acordo com 
a legislação específica, somente aplicável ao QFRA. Dispõe o art. 7º da Lei nº 6.924/81, 
verbis: "Art. 7º. As alunas que concluírem com aproveitamento o estágio de adaptação 
serão: 
I - (...) 
II - promovidas a Terceiros-Sargentos da reserva da Aeronáutica e, nessa graduação, 
convocadas para o serviço ativo por um período inicial de 2 (dois) anos, se candidatas ao 
QFG e possuidoras de certificado de habilitação profissional correspondente ao ensino de 
2º Grau." 
Não vejo como se possa aplicar a legislação específica da reserva feminina da 
Aeronáutica a membros de corpo distinto  regido por legislação própria. 
A Lei nº 6880/80 não contempla a promoção de cabo a Terceiro-Sargento, nos moldes 
pleiteados pelos autores. Em conseqüência, o pedido dos promoventes não possui 
qualquer suporte legal. 
Em hipótese na qual também se discutia sobre o tratamento diferenciado entre homens e 
mulheres nos Quadros da Aeronáutica, decidiu o eg. TRF da 2ª Região: 
"EMENTA: MILITAR - EX-CABOS ENGAJADOS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA - 
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TRATAMENTO DIVERSO DAS INTEGRANTES DO CORPO FEMININO DA RESERVA 
DA AERONÁUTICA QUANDO  LICENCIADOS,  POR NÃO TEREM OBTIDO 
PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO - LEI Nº 6.924, DE 29.06.81, ART. 15, DEC. 
Nº 86.325, DE 01.06.1981, ART. 27 - O PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE CRIAR 
VANTAGEM PECUNIÁRIA SOB A INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 
SÚMULA 339 DO STF - APELAÇÃO IMPROVIDA." (Dec. unan. da Primeira Turma, Rel. 
Desembargador Federal  Frederico  Gueiros,  in  DJ.  26.07.90,  Pág. 15837). 
Com relação à aplicação do princípio da isonomia às carreiras regidas por estatutos 
diferentes, destaco julgado do eg. TRF da 1ª Região: 
"EMENTA: ADMINISTRATIVO.  MILITAR.  PROMOÇÃO  DE  3º SARGENTO  DO  
QUADRO  COMPLEMENTAR  DA AERONÁUTICA. DECRETO Nº 68.951/71, ART. 49. 
PORTARIA Nº 057/GM-2, DE 30.07.71. 
I - Não violam o princípio de isonomia as promoções dos integrantes do Quadro dos 
Taifeiros da Aeronáutica, sem concessão de iguais para os 3ºs Sargentos do Quadro 
Complementar, por isso que sujeitos a tratamentos diversificados, em razão da diferença 
das normas que as disciplinam. 
II - Não compete ao Judiciário substituir, pelo seu, o critério administrativo de 
oportunidade e conveniência, e, ao arrepio de normas regulamentares expressas, 
determinar sejam processadas promoções de servidores militares, resistidas pela 
Administração, em cumprimento a seus Regulamentos. 
III - Sem o preenchimento das condições previstas no art. 49, do Decreto nº 68.951/71, 
não pode o 3º Sargento do Quadro Complementar ingressar no Corpo do Pessoal 
Graduado da Aeronáutica, nem ser promovido à graduação imediata. 
IV - Apelação improvida." 
(Dec. unân. em 16.05.90, Rel. Juiz Hermenito Dourado, in DJ. 11.06.90) 
Com estas considerações, nego provimento à apelação para manter a bem fundamentada 
sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 318-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: ELIFAS LEVI FERREIRA DA SILVA 
Advogado: DR. JORGE VELOSO DA SILVEIRA (APDO.) 
 
EMENTA 

Penal. Estelionato tentado. Hipótese que não se coaduna com a figura do crime 
impossível. Idoneidade do meio iludente empregado. Cópia xerográfica de certidão de 
casamento com aparência de veracidade de modo a induzir em erro o funcionário da 
agência bancária onde se pretendia o saque dos depósitos do PASEP. Crime que não se 
consumou ante as cautelas tomadas pela instituição de crédito. Reforma da sentença 
para condenar o acusado às penas do § 2º do art. 155, nos termos do § 2º do art. 171, 
ambos do CPB, em virtude da ausência de prejuízo para o fundo PIS/PASEP. Pretensão 
punitiva que se extingue, nos termos do art. 114 do CPB, vez que já decorridos mais de 
dois anos entre o recebimento da denúncia e a data do julgamento em 2º grau. Aplicação 
do contido no art. 107, inciso IV, do Código Penal. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª  Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto condutor, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 15 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O representante do Ministério Público Federal 
ofereceu denúncia contra Elifas Levi Ferreira da Silva como incurso no artigo 171, 
combinado com o artigo 14, inciso II do Código Penal. 
Consta da denúncia que o réu, no dia 22 de outubro de 1987, compareceu ao Banco do 
Brasil S.A., Agência Dantas Barreto" nesta cidade, onde firmou um "Pedido de Saque 
Principal - PSP para retirar os valores depositados na sua conta do PASEP, tendo 
declarado que havia casado em 06.02.1972, juntando ao pedido certidão falsa. 
O pagamento foi frustrado em face do funcionário do Banco haver detectado a falsificação 
do documento apresentado junto ao Cartório de Registro Público. 
Durante a instrução do processo, foi ouvida apenas uma das testemunhas arroladas pela 
acusação, havendo o Ministério Público desistido da inquirição da segunda testemunha. 
O defensor do acusado não apresentou testemunhas e reservou-se para produzir a sua 
defesa por ocasião das alegações finais. O Ministério Público, na oportunidade das 
alegações finais, pediu a absolvição do acusado, no que foi secundado pela defesa. 
O MM. Juiz sentenciante fundamentou o seu decisum nas alegações finais apresentadas 
pelo Ministério Público, absolvendo, assim, o acusado da imputação constante da 
denúncia, na forma  do artigo 386, inciso III do CPP, acrescentando: "não sem antes 
reconhecer que a sua ação é moralmente reprovável, não só por ser advogado como 
também por ser evangélico, pois estas situações deveriam funcionar como freio inibitório 
da sua recriminável ação." (fls. 132) 
O Procurador da República, Dr. Francisco Rodrigues dos Santos Sobrinho, inconformado 
com a absolvição, recorreu da sentença absolutória pedindo a condenação do réu nos 
termos da denúncia. 
A ilustrada Procuradora da República, Drª Eliane de Albuquerque Recena, oficiando em 
segundo grau, opinou no sentido de que fosse reformada a sentença, com a condenação 
do recorrido nos mesmos termos da denúncia. 
É o relatório. A revisão. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como narra a denúncia, o acusado, Elifas 
Levi Ferreira da Silva, advogado, residente na cidade de Caruaru  no dia 22 de outubro de 
1987 compareceu à Agência do Banco do Brasil S.A na Avenida Dantas Barreto, nesta 
cidade do Recife  objetivando retirar os valores depositados na sua conta do PASEP, 
apresentando uma certidão de casamento onde constava que o mesmo se casara no dia 
6 de fevereiro de 1972, no município de Joaquim Nabuco, neste Estado. 
Acontece que o funcionário da mencionada Agência determinara que o réu deveria 
comparecer no dia seguinte para efetivação do pagamento, o que não veio a acontecer 
em face da constatação da fraude, inclusive junto ao Cartório do Município de Joaquim 
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Nabuco, quando a escrivã esclareceu a existência do assentamento do registro de 
casamento, mas que a data correta era 6 de fevereiro de 1962, e não 6 de fevereiro de 
1972. 
O próprio denunciado confessou o fato perante o Delegado de Polícia Federal  
confirmando, ainda, as suas declarações perante o Juiz sentenciante. 
Nas suas declarações, prestadas à autoridade policial e confirmadas em Juízo, afirmou o 
réu: 
"Que tendo chegado o Natal sem que o interrogado tivesse qualquer vencimento a 
perceber, numa situação de desespero, pensou em retirar o seu PASEP, tendo 'bolado' 
alterar apenas a data de sua certidão de casamento; Que, de fato, é casado com a 
senhora Maria de Fátima Lira Monteiro, o qual foi realizado no município de Joaquim 
Nabuco/PE, em 06.02.62, entretanto, tendo conhecimento de que para o recebimento do 
PASEP o seu casamento não dava direito a retirada das quotas, alterou a data da 
cerimônia para 06.02.72." 
(fls. 45 v.). 
O entendimento do Ministério Público, que oficiou junto ao Juiz sentenciante, foi no 
sentido de que: 
"... a tentativa de saque do PIS/PASEP se tornou impossível de ser realizada, vez que o 
meio fraudulento empregado pelos seus interessados são de todo conhecidos e 
frustrados pela instituição bancária."  (fls. 123). 
Não concordo, data venia, com o entendimento de que teria ocorrido, na espécie, o crime 
impossível, no que foi adotado pelo douto Julgador. 
A razão, sem dúvida, encontra-se com o representante do Ministério Público, que, 
inconformado, recorreu da sentença onde demonstra que a hipótese não comporta a 
figura do crime impossível, no que, também, recebeu o placet da eminente Procuradora 
Drª Eliane de Oliveira Recena, no parecer oferecido perante esta instância. 
Ora, o documento apresentado, no caso certidão de casamento, em que fora rasurada a 
data originária, mas que não se observa na cópia xerográfica, apresentava-se com todas 
as aparências de veracidade, de molde a induzir em erro o funcionário da agência 
bancária, somente evitado com as cautelas que foram tomadas, inclusive se valendo da 
informação prestada pelo Cartório de Registro onde fora lavrado o termo de casamento. 
Evidente, portanto, que o meio iludente empregado era idôneo a configurar o crime de 
estelionato. Afasta-se, portanto, a alegação de que o meio empregado era ineficaz, não 
sendo, portanto, caso do alegado crime impossível. 
Ocorre que o denunciado é criminoso primário; não tendo ocorrido prejuízo para o Fundo 
do PIS/PASEP, entendo que deva ser aplicada ao réu a sanção prevista no parágrafo 2º 
do artigo 155 do Código Penal, aplicando-se-Ihe a pena de multa. 
Estabelece o artigo 114 do Código Penal, verbis: 
"A prescrição opera-se em dois anos, quando a pena de multa é a única cominada, foi a 
única aplicada ou é a que ainda não foi cumprida." 
Observa-se que a denúncia foi recebida no dia 16.05.90 (fls. 83),  tendo  decorrido mais 
de dois (2) anos até a data deste julgamento. 
Ensina, a propósito, o saudoso Celso Delmanto que: 
"É necessária a existência de uma sentença condenatória que tenha fixado a pena, sobre 
a qual se calculará o prazo prescricional. Todavia, se houve absolvição em primeira 
instância e condenação no tribunal, será a pena imposta por este que balizará a 
prescrição retroativa. Então, aquela sentença não interferirá nos limites temporais da 
prescrição, pois foi absolutória. A contagem será entre a condenação pelo tribunal e o 
recebimento da denúncia ou queixa, ou entre este recebimento e a data da consumação 
do crime." ("Código Penal Comentado." 3ª ed., Renovar, 1981, p. 183). 
É evidente, portanto, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pelo que decreto a 
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extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 385 - CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: PAULO ERNANE ALVES DE CARVALHO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. MARCELO VINÍCIUS GOUVEIA MARTINS (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal.  Estelionato.  Abolitio criminis. Exacerbação do § 3º do art. 171 do CPB. 
1. A falsificação de DARFs referentes a empréstimo compulsório sobre veículos usados, 
somada ao recolhimento de valores confiados pelos adquirentes, perfaz, inegavelmente, o 
tipo penal de que cuida o art. 171 do CPB. 
2. Não se constitui em abolitio criminis a declaração de inconstitucionalidade do referido 
compulsório, atendendo que a inexistência da obrigação tributária não elimina a 
responsabilidade penal de quem, mediante fraude, se houve em vantangem ilícita. 
3. A exacerbação de que cuida o § 3º do art. 171 do CPB não se aplica à hipótese - 
precedentes jurisprudenciais. 
4. Apelação parcialmente provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados este 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, no mérito, por maioria 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, 25 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Ministério Público Federal denunciou de 
José Edson Pinheiro, Paulo Ernane Alves de Carvalho, Augusto César Soares de Alencar 
e João Batista Ferreira Moraes como incursos nas penas dos artigos 171 c/c 288 do 
Código Penal Brasileiro, face à falsificação dos DARFs - Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais, referentes ao pagamento do empréstimo compulsório de quarenta e 
seis veículos comercializados pela CRASA - C. Rolim Automóveis S/A. 
Argúi que as falsificações encetadas pelos denunciados vieram a lume quando vários 
clientes da CRASA, que ali adquiriram veículos e os tiveram emplacados através de seus 
serviços, receberam da Secretaria da Receita Federal correspondência no sentido de que 
comprovassem o recolhimento do empréstimo compulsório devido. As diligências 
promovidas constataram que a operação ilícita ocorrida da seguinte forma: O gerente da 
CRASA, Paulo Ernane, entregava a documentação dos carros, juntamente com o cheque 
relativo ao pagamento do compulsório, a João Batista; este, por sua vez, preenchia os 
DARFs e os entregava a Augusto César que, por seu turno, os levava para José Edson, 
que os autenticava em máquina que se encontrava em sua posse. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático julgou procedente, em parte, a denúncia. Absolveu 
José Edson Pinheiro e Augusto César Soares de Alencar, com fundamento no art. 386, VI 
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do Código de Processo Penal. Condenou: a) Paulo Ernane Alves de Carvalho, como 
incurso no art. 171, § 3º c/c arts. 29 e 71, caput, do Código Penal, às penas de dois anos 
e seis meses de reclusão e ao pagamento de 100 dias-multa, considerado o dia-multa no 
valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos; b) João Batista Ferreira 
Moraes, como incurso no art. 171, § 3º, c/c arts. 29 e 71, caput, do Código Penal, às 
penas de um ano e seis meses de reclusão e ao pagamento de multa de cinqüenta dias-
multas, considerado o valor do dia-multa no correspondente a 1/30 do salário mínimo 
vigente à época dos fatos. Concedeu sursis pelo prazo de dois anos, estabelecendo 
condições de cumprimento. 
Apela da sentença Paulo Ernane Alves de Carvalho, pedindo, preliminarmente: - que se 
declare prescrita a pena de multa por já haver decorrido mais de dois anos, contados do 
recebimento da denúncia até a sentença; - nulidade da sentença por ausência de 
elemento caracterizador do tipo penal descrito na denúncia - prejuízo - vez que recolheu o 
tributo posteriormente (fls. 243); - nulidade da sentença por ser destoante da denúncia, 
sob o argumento de que não pudera defender-se quanto ao acréscimo de pena, em face 
do § 3º do art. 171, vez que, somente na sentença, teve conhecimento da qualificadora do 
tipo, não se defendendo quanto a esta parte; - nulidade da sentença em face da 
declaração de inconstitucionalidade do empréstimo compulsório e de sua cobrança, 
descaracterizando ação delituosa. No mérito, insurge-se quanto à aplicação da pena em 
face de sua exacerbação, vez que não existem elementos que indiquem intensidade do 
dolo que autorize o aumento da pena com base no § 3º do art. 171 (que não consta na 
denúncia). Inexiste prejuízo face ao recolhimento à Fazenda dos valores, sendo o caso de 
aplicar-se a regra do art. 155, § 2º - ausência de prova -, e, por fim, entende da não 
configuração do delito descrito na denúncia. 
Contra-razões. 
O parecer da Procuradoria Regional Federal opinou pelo improvimento do apelo, 
posicionando-se pela ausência de prescrição e entendendo, ainda, que a declaração de 
inconstitucionalidade do DL 2288/86 em nada beneficia o apelante e que o crime de 
estelionato é de consumação instantânea. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): No tocante à autoria e à 
materialidade do delito, destaco da sentença recorrida: 
"Deu origem ao presente processo, segundo a denúncia, a descoberta de que, no ano de 
1987, vários Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARFs), referentes ao 
recolhimento do empréstimo compulsório sobre veículos usados, adquiridos na empresa 
CRASA-C. Rolim Automóveis S/A, haviam sido falsificados, acarretando o não 
recolhimento dos valores da exação aos cofres da União. Pelas fraudes, responsabiliza o 
Parquet Paulo Ernane Alves de Carvalho, naquela época gerente da citada firma, que 
agiu em associação com os demais acusados. Minudência a inicial a trama então urdida e 
excutada, assim: o gerente de carros usados da CRASA, Paulo Ernane, entregava a 
documentação, juntamente com o cheque relativo ao pagamento do compulsório, a João 
Batista. 
Este, por sua vez, preenchia os DARFs e os entregava a Augusto César Soares de 
Alencar, para que o mesmo levasse citados documentos para José Edson Pinheiro 
autenticar numa máquina que se encontrava em sua posse. Uma vez autenticados os 
DARFs por José Edson Pinheiro, estes voltavam a Augusto César, que os levava para 
João Batista efetuar os demais registros necessários junto ao DETRAN. As falsificações 
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praticadas pelos denunciados vieram a lume quando vários dos clientes que adquiriram 
veículos na CRASA e tiveram tais veículos emplacados através de seus serviços, 
receberam, da Secretaria da Receita Federal, correspondência no sentido de que 
comprovassem o recolhimento do empréstimo compulsório devido sobre a aquisição dos 
veículos." 
Indubitavelmente, pela prova colhida nos autos, os réus obtiveram para si vantagem 
ilícita, em prejuízo da Fazenda Pública, mediante meio fraudulento, realizando, assim, por 
suas condutas, o tipo penal presente no art. 171 do CPB. 
Atente-se que o crime atribuído aos réus não é o fato do não recolhimento do empréstimo 
compulsório instituído pelo DL 2.288/89, mas a consecução de registro de veículos 
adquiridos sem que se recolhessem à Fazenda Federal os valores do respectivo 
compulsório, vez que os DARFs eram autenticados por máquinas de propriedade dos 
réus em uma atividade fraudulenta que Ihes valeu vantagens indevidas. 
Assim sendo, não há como aproveitar para os réus, de modo a elidir a ilicitude de seus 
comportamentos, a declaração de inconstitucionalidade do referido compulsório, 
atendendo, inclusive, ser o estelionato crime material, que se consuma no momento e 
local em que o agente obtenha vantagem ilícita em prejuízo alheio. 
Por outro lado, em relação à pena aplicada em definitivo aos réus, se verifica que o MM. 
Juiz, após fixar a pena básica, restou por aplicar-Ihe o gravame de que cuida o § 3º do art. 
171 do CPB, aumentanto-a, assim, de 1/3, em razão do crime ter sido cometido em 
detrimento de entidade de direito público ou de Instituto de Economia Popular, Assistência 
Social ou Beneficência. 
Por entender que tal gravame, no caso subjudice, integra o próprio tipo penal, é que tenho 
me posicionado em casos análogos pela não incidência de tal gravame, isto concorde 
com posições jurisprudenciais já assumidas, inclusive por esta e. Turma. Sobre a matéria, 
a doutrina tem se posicionado no sentido de que se identificaria, no caso, um dupla 
incidência que levaria com que a elementar do crime servisse, também, para exacerbar 
sua pena. 
Por tais razões, dou parcial provimento à apelação para, excluindo o aumento do § 3º- art.  
171, fixar como pena básica, em relação a todos os apelantes, a pena de 1 (um) ano de 
reclusão, mantendo, por outro lado, a exacerbação de 1/3 (um terço) em face da causa 
especial de aumento presente no art. 71 do Código Penal, restando, assim, o recorrente 
condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. Nos termos do art. 580 
estendo os efeitos da presente decisão ao réu João Batista Ferreira Moraes, para reduzir-
Ihe a pena privativa de liberdade a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 457 - RN 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: JOÃO MARIA GOMES PEREIRA 
Advogado: DR. ADALBERTO INÁCIO RODRIGUES (APDO.)  
 
EMENTA 

Direito Penal. Descaminho. Ausência de culpabilidade. Absolvição. 
- Em sendo o acusado pessoa iletrada, vendedor ambulante de confecções, tendo 
adquirido relógios estrangeiros apenas para atender solicitação de outrem e procedendo 
tal comercialização em feira livre, sem qualquer fiscalização, impõe-se a absolvição, com 
fundamento na ocorrência de erro de proibição. 
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- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 457- RN, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, 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, 19 de dezembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Apela a Justiça Pública da r. sentença de fls. 
101/107, proferida pelo MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte, que julgou improcedente a denúncia, a qual imputava João Maria Gomes 
Pereira como incurso nas penas do art. 334, § 1º, d, do Código Penal Brasileiro. 
Entendeu o MM. Juiz monocrático que a hipótese dos autos era de exclusão de 
culpabilidade, por incidir o art. 21 do CP (erro de proibição), uma vez que "não se pode 
exigir de um pequeno comerciante ambulante o conhecimento da antigüidade da prática 
do comércio de relógios estrangeiros na feira livre, em grande quantidade, onde os 
transeuntes adquiriam o produto com a maior tranqüilidade". 
A Justiça Pública, nas suas razões de apelar, sustenta, em resumo, que, em sendo o 
denunciado comerciante há mais de cinco anos, não poderia ignorar a ilicitude do seu 
comportamento. 
Recebida e processada a apelação, com contra-razões à fls. 130. 
Nesta instância, o Parquet Federal opinou pelo provimento do recurso, inobstante conclua 
seu parecer de fls. 134/138 com a expressão "improvimento". 
A revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O MM. Juiz monocrático absolveu o 
apelado por entender que a hipótese dos autos era de exclusão de culpabilidade, por 
inserir o art. 21, do CPB (erro de proibição). 
Fundamenta seu decisum nos seguintes tópicos: "Não poderia, no entanto, ser exigido do 
acusado a consciência de que estava praticando um fato antijurídico, uma vez que a 
mercadoria adquirida estava sendo vendida em feira livre, imune a qualquer fiscalização, 
em grande quantidade, às vistas de todos os transeuntes. 
Não haveria, portanto  como se exigir do denunciado uma conduta diversa da que 
praticou, pois um homem de poucos conhecimentos intelectuais, apenas alfabetizado, 
pequeno comerciante ambulante, chegando em uma feira livre, vendo intermináveis 
bancas com relógios expostos à venda, todas as pessoas adquirindo esse produto e não 
comprá-lo, seria exigir demais de uma pessoa do povo." 
A jurisprudência desta Corte, em casos similares, não é liberal. 
No entanto, in casu, circunstâncias especiais levam-me ao convencimento de que a 
conclusão defendida pela sentença atacada não merece reparos. 
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O apelado exerce atividade comercial como vendedor ambulante de confecções, indo à 
cidade de Caruaru com o escopo tão-só de adquirir ditas confecções, tendo procedida a 
aquisição dos relógios apreendidos, apenas, para atender à solicitação feita por seu 
irmão, este, sim, comerciante de relógios. 
Acresço a tudo isso o fato de que a comercialização de tais relógios é feita na feira, 
livremente, sem nenhum tipo de fiscalização. 
Acrescento, ainda, que todos esses fatos não restaram contestados pelo Representante 
do Ministério Público. 
Ante o exposto, nego provimento ao apelo para manter a decisão monocrática. 
É como voto. 
 
VOTO-VISTA 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença julgou improcedente a 
denúncia e absolveu o acusado por não reconhecer a sua culpabilidade, nos termos do 
art. 21, caput, do Código Penal. 
Embora Ihe reconheça a capacidade de discernimento e imputabilidade, concluiu: 
"Não poderia, no entanto, ser exigido do acusado a consciência de que estava praticando 
um fato antijurídico, uma vez que a mercadoria adquirida estava sendo vendida em feira 
livre, imune a qualquer fiscalização, em grande quantidade, às vistas de todos os 
transeuntes. 
Não haveria, portanto, como se exigir do denunciado uma conduta diversa da que 
praticou, pois um homem de poucos conhecimentos intelectuais, apenas alfabetizado, 
pequeno comerciante ambulante, chegando em uma feira livre, vendo intermináveis 
bancas com relógios expostos à venda, todas as pessoas adquirindo esse produto, e não 
comprá-lo, seria exigir demais de uma pessoa do povo." (fls. 105/106) 
Essa conclusão, data venia, não pode ser aceita. 
Embora admita que o acusado seja homem de poucas letras, consta nos autos que vinha 
ele exercendo o comércio ambulante há mais de dez anos. A experiência adquirida 
durante todos esses anos afasta a possibilidade de erro de proibição. Todo comerciante 
adquire, nos primeiros passos da sua iniciação profissional, as regras básicas essenciais 
àquela atividade, aprendendo a distinguir não só qualidade dos produtos, mas também as 
normas essenciais sobre a comercialização. Sabia, portanto, que ao adquirir mais de uma 
centena de relógios de procedência estrangeira para revenda estava a comportar de 
modo reprovável, pois a nota fiscal é o documento básico para a comprovação da 
regularidade de uma operação mercantil, tanto no comércio de relógio quanto no de 
confecções. 
Houve erro. Não o erro de proibição, mas o erro de conduta que só se pode considerar 
inevitável se entendermos que, muitas vezes, o homem se vê levado pela busca do lucro 
fácil, a que não se consegue resistir. Assim age, porém, conscientemente, assumindo os 
riscos que sempre traz o comércio clandestino. 
Deve-se considerar também que, exercendo o comércio ambulante no centro da capital 
potiguar (na Presidente Bandeira, no Calçadão), não é presumível que o acusado jamais 
houvesse tomado conhecimento de diversas prisões em flagrante de ambulantes colegas 
seus pela venda ilegal de relógios de procedência estrangeira. 
Não me impressiona a justificativa de que a aquisição se deu na feira de Caruaru. Se 
fosse assim, deveríamos também absolver os adquirentes de produtos estrangeiros na 
Galeria Pajé ou nas cidades fronteiriças do Paraguai. 
Estou com o eminente Procurador da República, Dr. Eduardo Antonio Dantas Nobre, 
cujas razões de apelação foram transcritas no parecer da Dra. Armanda Figueirêdo, nesta 
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instância: "O erro de proibição, como resulta da configuração que Ihe deu a regra de 
direito material, ampara, tão-só, aquele que, a despeito de cometer o delito, 'guarda a 
convicção de não estar agindo de modo contrário à ordem jurídica., Por isso, proclamam 
doutrina e jurisprudência, em consenso pacífico, que, no erro de proibição, o agente 
incorre em equívoco sobre a ilicitude do fato, ou seja, que o erro recai sobre aquilo que 
ele julga não estar proibido. 
Consciência em causa, contudo, não precisa ser formal ou técnica, que é aquela cujo 
objeto se traduz no conhecimento da tipicidade e de sua punibilidade, bastando que o 
agente, sabedor do contraste existente entre o seu comportamento e as exigências da 
ordem comunitária, não ignore os óbices jurídicos erguidos à sua perpetração. É dizer: 
'guarda conhecimento da ilicitude da conduta aquele que possui um conhecimento 
profano ou leigo de proibição."' (fls. 118/119) 
O apelo merece provimento, d.m.v. A confissão do acusado, os depoimentos de todas as 
testemunhas, inclusive de defesa, a prova pericial, enfim, o conjunto da prova dos autos, 
não deixam dúvidas quanto à materialidade e à autoria. Além disso, o exercício da 
atividade mercantil há um decênio afasta a possibilidade de desconhecimento da 
proibição da aquisição e comercialização de mercadorias estrangeiras sem o 
acompanhamento da documentação fiscal competente, sobretudo por quem tem exercido 
sua profissão no centro de uma capital. 
Em razão do exposto, dou provimento à apelação para julgar procedente a denúncia para 
considerar o réu, ora apelado, incurso nas sanções do art. 334, § 1º, d do Código Penal, 
condenando-o à pena mínima, concedendo-Ihe, porém, o sursis sob as condições fixadas 
pelo Juízo das Execuções Penais, tendo em vista a presença dos requisitos legais. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 495 - CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: JUSTIÇA PÚBLICA E NESTOR PADILHA VIEIRA 
Apelados: ADILSON ROBERTO DO NASCIMENTO E OUTROS 
Advogados: DRS. MARCOS ANTÔNIO FALCÃO DE OLIVEIRA  E OUTROS (APDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Penal e Penal. Tráfico de entorpecente. Prova colhida sob o contraditório, em 
harmonia com elementos do inquérito policial. Autoria comprovada aos réus Nestor 
Padilha Vieira Adilson Roberto do Nascimento, Silvestre Granatto, Geraldo Pocobi Filho e 
João Carlos Morel. Inexistência de dados suficientes para embasar a condenação de 
João Lopes, José Ribeiro Viana e Winston Lucena Ramalho. Redução da pena aplicada 
ao apelante Nestor Padilha Vieira. Provimento parcial de ambas as apelações. 
 
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, 
rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, por maioria de votos, dar parcial 
provimento à apelação do réu Nestor Padilha Vieira e, à unanimidade, dar parcial 
provimento à apelação do Ministério Público para, modificando a sentença, condenar os 
réus nas penas do art. 12, da Lei 6.368/66, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
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Recife, 28 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A sentença recorrida condenou Nestor Padilha 
Vieira a cinco anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei de Tóxicos 
e absolveu os acusados Adilson Roberto do Nascimento, Silvestre Granatto, João Lopes, 
José Ribeiro Viana, Winston Lucena Ramalho, Geraldo Pocobi Filho e João Carlos Morel, 
considerando insuficientes as provas produzidas e acentuando a ilicitude da escuta 
ambiente realizada pela Polícia Federal no escritório do réu José Ribeiro Viana. Separou-
se o processo em relação aos denunciados Eduardo Gonzalez Salazar e Carlos Enrique 
Gallego Suarez, o primeiro em virtude da expedição de precatória para ouvida de 
testemunhas na Colômbia (ante posterior desistência, seguiu-se julgamento, estando os 
autos em grau de recurso, a mim distribuídos, com vista à Procuradoria Regional), e o 
segundo por se achar foragido no exterior. 
O Ministério Público Federal, em suas razões de apelação, alega nulidade da sentença 
por descumprimento da regra dos arts. 156 e 209, CPP, validade da escuta ambiental e 
existência de prova da autoria em relação a todos os apelados. 
O apelante Nestor Padilha Vieira sustenta a contradição na sentença, porquanto também 
insuficiente a prova contra si produzida, além de eivada de ilicitude, dada a sua origem 
em escuta de conversas em domicílio privado. Assinala que não ficou demonstrado o seu 
conhecimento da natureza da carga que transportava em seu caminhão quando efetuada 
a apreensão e prisão em flagrante. Pede, além da absolvição, a devolução do veículo de 
sua propriedade. Os apelados apresentaram contra-razões, todos eles ressaltando a 
ilicitude da prova consistente na escuta ambiental e renovando as alegações de não 
participação no cometimento do delito. A douta Procuradoria Regional Federal em parecer 
da ilustre Procuradora Eliane de Albuquerque Oliveira Recena, manifestou-se pelo 
provimento do recurso do Ministério Público, entendendo cabível a escuta ambiental e 
afirmando existir suporte probatório para a condenação dos denunciados, e pelo 
improvimento do apelo de Nestor Padilha Vieira. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O Ministério Público teve ampla 
oportunidade, em todas as fases do processo e em relação a todos os atos, de compulsar 
os autos, de requerer perguntas às testemunhas e de produzir razões, inclusive 
alegações finais. Não houve qualquer cerceamento em sua atividade. 
Quanto à apontada necessidade de o juiz determinar de ofício diligências para dirimir 
dúvida sobre ponto relevante e de ordenar a ouvida de testemunhas não indicadas pelas 
partes (Código de Processo Penal, art. 156 e 209), dá a douta Procuradoria Regional uma 
interpretação por demais elástica a tais dispositivos. É claro que a instrução criminal não 
se rege pelo princípio da disponibilidade, mas isso não quer dizer que o magistrado, 
enquanto não obtiver elementos em que possa basear uma condenação, atue 
inquisitorialmente. 
Estabelecem aqueles dispositivos que sempre estiver em dúvida sobre certo fato ou 
depoimento, o juiz pode providenciar o esclarecimento que se fizer necessário, como uma 
forma de completar a prova, sem se afastar jamais da sua posição de imparcialidade. A 
regra é a produção da prova a requerimento da parte. O órgão judicante pode agir no 
sentido de complementá-la, apurar dúvidas, mas não deverá fazer as vezes da parte. 
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No caso, foram realizadas perícias, juntados documentos à exaustão, interrogados os 
réus, inquiridas as testemunhas da denúncia e da defesa, sem que surgissem pontos que 
ensejassem dúvidas a serem dirimidas pela ouvida de testemunhas referidas ou mediante 
acareações ou diligências. O que quer o Ministério Público? Que o juiz se coloque no 
lugar do acusador e promova a prova que o procurador não foi capaz de requerer? 
Rejeito as preliminares de nulidade da sentença. 
Passo ao exame do mérito. 
Os réus Nestor Padilha Vieira, Adilson Roberto do Nascimento e Silvestre Granatto foram 
presos em flagrante (auto de fls. 20 a 31) em Fortaleza, em 19 de agosto de 1991, 
quando se encontravam ao lado do caminhão apreendido e no qual estavam 
acondicionados os pacotes de cloridato de cocaína, segundo laudo de fls. 96/98. 
Nestor Padilha é o proprietário do caminhão apreendido, marca Mercedes Benz, ano 
1980, placa AAI-0923, conforme documentação e confissão (fls. 26 e 1319). Ante a 
autoridade policial declarou: 
"que no mês de junho, aproximadamente, o interrogado foi procurado por Silvestre para 
apanhar uma madeira na cidade de Juara-MT, distante setecentos quilômetros de 
Cuiabá... que retornou ao município de Vera- MT no dia seguinte, dia 13.08.91, e 
acondicionou a madeira que trouxera no caminhão de Adilson, ao seu caminhão, 
preparando-a, juntamente com Adilson e Carlinhos Morel, para receber o carregamento 
de cocaína; que o interrogado não sabe dizer a origem da cocaína, mas sabe que a 
mesma estava em uma carreta velha, estacionada em uma fazenda, localizada a cerca de 
80 km do município de Vera, próximo a uma represa, cujo proprietário desconhece". (fls. 
27) 
Já em juízo, confirma que conhecia Silvestre e Adilson e diz que fora procurado em 
Várzea Grande-MT para transportar carga de madeira para Fortaleza. Assinala, então, 
que o carregamento foi providenciado por um tal de "Baixinho", "ficando combinado que a 
mercadoria  seria entregue na Nevraska, no Porto de Mucuripe". Acrescenta que convidou 
Adilson Roberto do Nascimento para acompanhá-lo e, no Posto São Cristóvão, 
"encontrou-se com o seu colega caminhoneiro Silvestre e Granatto, que apenas falou com 
o interrogado" (fls. 1320). 
A diferença entre o interrogatório policial e o judicial é que, no primeiro, Nestor diz 
claramente que carregava a cocaína juntamente com Adilson e Carlinhos Morel, tendo 
sido procurado por Silvestre Granatto para fazer o serviço. No segundo, o acaso passa a 
interferir fortemente na viagem a Fortaleza. O caminhoneiro experimentado descansa, 
enquanto o veículo é carregado por alguém chamado "Baixinho", o ajudante Adilson 
praticamente apenas aproveita uma carona a Fortaleza e, ali, estranhamente, aparece 
Silvestre, a quem encontra no Posto São Cristóvão. 
Tais declarações devem ser confrontadas com as demais peças dos autos para se apurar 
a verdade real. 
Veja-se o que diz Adilson Roberto. 
Note-se, desde já, que o mesmo é casado com uma irmã de Silvestre, a que, obviamente, 
está mais ligado que a Nestor. No auto de prisão em flagrante, confirma que cedera o seu 
caminhão para transportar madeira de Jaruá (ou Jará) para o município de Vera e, ali, 'os 
interrogados, Nestor e Carlinhos, todos supervisionados por Silvestre, fizeram a armação 
de madeira no meio do caminhão Mercedes Benz de Nestor e no local colocaram vários 
pacotes, que, na ocasião, o declarante tomou conhecimento conter cocaína". (fls. 28/29) 
Em juízo, Adilson reconhece que os motoristas costumam participar do carregamento das 
mercadorias que são acomodadas no seu caminhão. Afirma, contudo, que apenas pegou 
carona no caminhão de Nestor em Fortaleza. Teria se encontrado, por acaso, no 
momento da apreensão, com o seu concunhado, Silvestre. 
A avaliação das diversas declarações desses dois acusados, em cotejo com os 
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depoimentos das testemunhas de fls. 1648 e seguintes (ouvidas em juízo, sob a égide do 
contraditório), aponta como certos os seguintes fatos: 
1 - Silvestre Granatto participou, no Mato Grosso, da arregimentação de Nestor, João 
Carlos Morel e Adilson para o transporte da cocaína. A testemunha Luiz Antônio da Cruz 
Pinelli, agente da Polícia Federal, seguia os passos de Silvestre e, sabendo que ele iria a 
Fortaleza, diante dos indícios de que ali receberia carga de entorpecente, acompanhou-o 
no avião; verificou os contatos realizados naquela capital com empregados da empresa 
Nevraska e participou da diligência que culminou no flagrante; 
2 - Nestor, Adilson e Silvestre, ao serem presos em flagrante, tinham plena consciência 
de que o caminhão pertencente ao primeiro levava cocaína, que seria, conforme nota 
fiscal, despachada pela empresa Nevraska no porto de Mucuripe, com destino aos 
Estados Unidos. O transporte dos pacotes de cocaína, de Mato Grosso para o Ceará, 
onde seria embarcada para os Estados Unidos  é confirmado, também, pelo depoimento 
em juízo da testemunha Sebastião Ribeiro Néri, auxiliar de despachante da empresa 
Frota Gerais Ltda. (fls. 1666/1669); 
3 - o carregamento do caminhão se deu na própria fazenda de Silvestre Granatto, tanto ali 
a testemunha João Abrão Garcia Gretzitz, agente de Polícia Federal, encontrou, depois 
do fato  durante diligência, uma caixa Eternit, toda isolada em plástico, com tampa de 
madeira, própria para acondicionar qualquer produto que quisesse esconder". O primeiro 
deslocamento da droga a que se referem Adilson e Nestor, nas suas declarações no auto 
de prisão em flagrante, fez-se da fazenda de João Carlos Morel (Carlinhos Morel) para a 
de Silvestre Granatto. (fls. 1672). 
Há, portanto, prova robusta da participação de Silvestre, Nestor, Adilson e Morel no 
carregamento e transporte da cocaína, sem que seja necessária a apreciação das peças 
de degravação de escuta ambiental. 
Tais denunciados, entretanto, também em conformidade com os depoimentos das 
testemunhas ouvidas em juízo e com a documentação produzida, estavam a serviço dos 
co-réus Geraldo Pocobi Filho e Eduardo Gonzalez Salazar, sócios da empresa Nevraska. 
A testemunha Sebastião Ribeiro Néri conta que Geraldo e Eduardo compareceram a 
Fortaleza para acompanhar embarques de inhame para o exterior e que "no dia 8 de 
agosto e 1991 recebeu um telefone de Geraldo Pocobi Filho, dizendo que havia mandado 
por um caminhão 882 caixas de inhame, tendo Ihe pedido para pagar o restante do 
transporte ao motorista..." (fls. 1668). 
Esse depoimento se harmoniza plenamente com a narrativa da testemunha Luiz Antônio 
da Cruz Pinelli, da qual extraio os seguintes trechos: 
"que Eduardo Gonzalez Salazar e Geraldo Pocobi Filho são sócios da empresa Nevraska 
em São Paulo e, dada a facilidade, optaram como rota alternativa para o transporte da 
droga através da cidade de Fortaleza; que, embora Eduardo Gonzalez Salazar no dia dos 
fatos afirme não mais integrar como sócio a empresa Nevraska, assim fazem as pessoas 
que traficam, revezando-se na substituição da sociedade; que Eduardo Gonzalez Salazar 
é subordinado a José Roussevell Rendon Robayo, que dita as regras na Colômbia" (fls. 
1649/50). 
Integram-se, ainda, tais elementos as declarações de Geraldo Pocobi "que no mês de 
junho do corrente ano (1991) o declarante veio novamente a esta Capital (Fortaleza), 
provavelmente no dia 25, para receber um caminhão de madeira procedente do Mato 
Grosso e acompanhado por Silvestre Granatto, a quem o declarante conheceu como 
Sebastião" (fls. 103). 
Nesse depoimento, Geraldo afirma ainda que esteve em Fortaleza novamente em julho 
de 1991, em companhia de Eduardo, para acompanhar o restante do embarque de 
inhame. 
Eduardo e Geraldo também foram a Fortaleza receber o carregamento contendo cocaína, 
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sem saber da apreensão. 
José Gomes da Silva fez o reconhecimento de Silvestre Granatto como a pessoa que o 
procurava no galpão da empresa Nevraska, em Fortaleza, identificando-se como 
Sebastião e dizendo que iria levar o caminhão Mercedes Benz, mais tarde apreendido (fls. 
108). 
Geraldo Pocobi, em novo depoimento ante a autoridade policial, afirmou: 
"que o caminhão condutor da cocaína entrava no armazém, eram baixadas as portas e 
retirada a cocaína do interior, trabalho realizado pelo interrogado e por Eduardo, pois 
Silvestre se retirava do local e só retornava no outro dia para apanhar o caminhão sem a 
cocaína, seguindo as etapas de risco" (fls. 122). 
Adiante, afirma  que Adilson Roberto fizera outros carregamentos de cocaína para a 
Nevraska (fls. 124) e que Eduardo recebera uma ligação da Colômbia informando que 
Silvestre estaria em Fortaleza no dia 18, com cocaína, devendo ser ali procurado. Ao 
chegar na capital cearense, com Eduardo, foram presos. 
Quanto a João Lopes, José Ribeiro Viana e Winston Lucena Ramalho, há indícios de que 
participavam da trama,  mas não se formou contra os mesmos prova suficiente. Como tal 
não se pode considerar a degravação de conversas, nem as suspeitas dos policiais 
federais. A eles se referem as testemunhas Luiz Antônio da Cruz Pinelli e João Abrão 
Garcia Gretzitz, com base em escuta eletrônica de diálogos no escritório de José Ribeiro, 
mas não apontam fatos concretos, nem há certeza quanto à participação de qualquer 
deles na aquisição, carregamento ou no transporte da droga apreendida. Do mesmo 
modo não há suporte probatório para uma condenação de tais acusados pelo delito do 
art. 14 da Lei de Tóxicos. 
Considero elevada a pena aplicada a Nestor Padilha, que é primário e de hierarquia 
secundária na organização criminosa. A quantidade da substância apreendida indica 
perigosidade, mas não ao ponto da dosagem aplicada. 
Por essas razões, dou provimento ao apelo de Nestor Padilha Vieira, apenas para reduzir 
a pena a 3 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias multa, a 1/30 do salário mínimo da 
época do fato, e dou provimento à apelação do Ministério Público para ter a denúncia 
como procedente também em relação aos acusados Adilson Roberto do Nascimento, 
Silvestre Granatto, Geraldo Pocobi Filho e João Carlos Morel, tendo-os como incursos 
nas penas do art. 12 da Lei 6.368/76. 
Silvestre Granatto e João Carlos Morel têm antecedentes, o primeiro por crime de 
receptação e o segundo por tráfico de entorpecentes. Fixo a pena, para ambos em 4 anos 
de reclusão, em regime fechado, e 70 dias multa, a 1/30 do salário mínimo da época do 
fato. 
Adilson Roberto do Nascimento e Geraldo Pocobi Filho são tecnicamente primários. Pena 
de 3 anos e 6 meses de reclusão, em   i regime fechado, e 60 dias multa, a 1/30 do 
salário mínimo da época do fato. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 519 - SE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: ANTÔNIO FREITAS DE JESUS 
Advogado: DR. JORGE CABRAL VIEIRA FILHO (APDO.) 
 
EMENTA 

Penal. Estelionato. Forma tentada. Acusado que entregou documentação falsa, visando a 
receber benefício acidentário. Descoberta da fraude pela autarquia previdenciária. Inicio 
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de execução. Delito que se não consumou por circunstância alheia à vontade do agente. 
Forma privilegiada. 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, convertendo a pena detentiva em 10 dias-multa, 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 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de apelação do Ministério Público 
Federal ante sentença que absolveu Antônio Freitas de Jesus da denúncia do delito 
previsto no artigo 171, § 3º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, III, do 
Código de Processo Penal. 
Alega nas razões que o apelado fez uso de documentação falsa, com a qual usufruiu de 
benefício assistencial perante o serviço médico credenciado pelo INSS, o que caracteriza 
o delito. 
Em contra-razões, a defesa manifesta-se pela confirmação da sentença em todos os seus 
termos, alegando que a conduta do acusado não chegou a ingressar sequer na órbita da 
tentativa, rebatendo, assim, os argumentos jurídicos da apelante. 
Nesta instância, a Procuradoria Regional Federal, em parecer da lavra da Dra. Eliane 
Recena, opinou pelo provimento do apelo e conseqüente reforma da sentença para o fim 
de ser o denunciado condenado nas penas do artigo 171, § 3º, c/c o artigo 14, II, do 
Código Penal. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O fato criminoso imputado a Antônio 
Freitas de Jesus consistiu no uso de documentação falsa que convalidava comunicação 
acidentária junto ao órgão previdenciário. 
O recorrido teria forjado um acidente no trabalho para se beneficiar ilicitamente de 
benefícios da Previdência Social. 
Entendo que o douto juiz não formou uma convicção escorreita na apreciação das provas, 
ao decidir pela absolvição e pela inexistência de crime. 
O crime está caracterizado na sua forma tentada: estelionato por equiparação legal. Há 
prova nos autos confirmando que o recorrido simulou uma queda para obter o auxílio-
acidente, sendo orientado inclusive a dizer que sentia dores de ouvido e tontura. 
O benefício previdenciário já havia sido processado pelo DATAPREV, quando a fraude foi 
descoberta. A circunstância intercorrente, que consistiu na descoberta da fraude pelo 
órgão previdenciário, frustrou o crime. Inicia-se  contudo, a execução com o processo de 
engano para a obtenção ,da vantagem. Receber ou tentar receber, dolosamente, qualquer 
prestação de benefício da previdência social, constitui crime de estelionato (art. 155, IV, 
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letra a, da Lei nº 3.807/60) 
A fraude era apta a enganar. Apenas foi descoberta a tempo após iniciada a execução do 
ato ilícito. O dolo está caracterizado. O apelado compareceu ao órgão previdenciário 
munido de documentação falsificada, alegando haver sofrido acidente, pretendendo obter 
indevida e ilicitamente o auxílio-doença, benefício a que não fazia jus. Houve vontade e 
consciência na realização do comportamento típico. 
O recorrido é primário, devendo ser considerado de pequeno valor o prejuízo frustrado. 
Por essas razões, dou provimento parcial ao apelo para julgar procedente a denúncia, 
condenando o recorrido à pena de 10 dias multa no valor unitário correspondente a 1/30 
do salário mínimo da época do fato, nos termos do artigo 171, § 1º, do Código Penal, c/c o 
artigo 155, IV, alínea a, da Lei nº 3.807/60. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.555 - PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: BRICAL - BRITAS CARUARU LTDA. E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTROS (APTES.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Petição inicial. Sentença. Ouvida do Ministério Público. 
- Contendo a inicial os elementos suficientes de modo a possibilitar o desate da questão 
versada nos autos, não é de se indeferi-la com base no art. 8º, da Lei 1.533/51. 
- Nula é a sentença de mérito proferida em mandado de segurança sem a ouvida do 
Ministério Público e sem defesa. 
- Apelo provido. Sentença que se anula. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
4555 - PE, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação para anular a sentença, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de novembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Brical - Britas Caruaru Ltda. e outros, todos 
identificados nos autos, impetraram mandado de segurança contra ato do Delegado da 
Receita Federal em Recife, objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade dos 
Decretos-Leis nºs 2445/88 e 2449/88, que instituíram modificações na sistemática de 
recolhimento do PIS. 
O MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, ao receber a inicial, 
indeferiu-a de plano, com base no art. 8º da Lei 1.533/51. Irresignados, apelam os 
impetrantes, com base nas razões de fls. 68/70. 
Com contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de 
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distribuição. 
Dispensável a ouvida do Ministério Público Federal, bem como a revisão. 
Peço inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O douto juiz do primeiro grau, ao 
receber a inicial, antes mesmo de tomar qualquer providência no sentido de notificar a 
autoridade dita como coatora e intimar o Representante do Ministério Público, indeferiu 
aquela peça de plano, por entender não ser o caso de segurança, nestes termos: 
"Dessarte, se não se demonstra da liquidez e da certeza do direito subjetivo individual 
invocado, cede a impetração ao decreto denegatório,  invariavelmente, embora que não 
se afirme, daí, nem categoricamente  nem por implicação inferencial, que se houve 
decidido o mérito da causa e não o da segurança." 
Parece-me que não se pode emprestar à expressão "quando não for o caso de mandado 
de segurança", contida no art. 8º, da Lei nº 1.533/51, o entendimento esboçado pelo juiz 
monocrático. 
É que, na verificação de plano da inocorrência de direito subjetivo individual líquido e 
certo, o juiz forçosamente adentra na questão meritória da causa. 
Esta conclusão torna-se inconteste na espécie, quando o juiz sentenciante justifica a 
inocorrência de direito líquido e certo nos seguintes termos: 
"Ao contrário do que ponderava, com incisiva insistência e multifacética lucubração, não 
vejo, no caso, a presença de qualquer forma abusiva de manifestação do Poder Público, 
uma vez que os princípios legitimadores da hipótese ventilada foram, ao que consta de 
uma abordagem mais percuciente e objetiva da matéria, cabalmente observados." "Se 
verdadeira fosse a colocação da parte de constituir tributo dita contribuição social  não 
poderia ela deixar de submeter-se ao regime tributário geral, assistindo- Ihes, assim; 
plena razão." De outra feita, o finado decreto-lei poderia ser o instrumento de comando da 
disciplina do PIS, a despeito de haver sido o instituto originariamente definido por lei 
complementar, hierarquicamente superior ao outro diploma legal." 
Assim, sem razão o douto juiz a quo, ao indeferir a petição inicial, nos termos do art. 8º da 
Lei 1.533/51. 
E assim sendo, nula é a sentença de mérito sem defesa ou ouvida do Ministério Público. 
Diante do exposto, embora o mérito da questão seja matéria pacificada nesta Corte, 
entendo ser descabida sua apreciação no momento, tendo em vista que o juiz a quo não 
se pronunciou regular e formalmente sobre o assunto, pelo que dou provimento ao apelo 
para anular a decisão monocrática, determinando que os autos desçam à instância de 
origem, a fim de que seja o mérito apreciado, após regular desenvolvimento do processo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.250 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: ESTADO DE PERNAMBUCO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO 
Apelado: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE PERNAMBUCO 
Advogados: DRS. SÉRGIO HIGINO DIAS DOS SANTOS FILHO E OUTROS (APTES.) E  

ADERSON PESSOA DE LUNA E OUTROS (APDO.) 
 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

EMENTA 

Mandado de Segurança. Auditor de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco. Cargo não privativo de contador. 
1. Sendo atribuição do Auditor das Contas Públicas do TCE-PE, entre outras, assessorar 
os procuradores, auditores e os próprios conselheiros daquela Corte, não há como, dentro 
da diversidade de atribuições, entender como privativo, tão-só, dos portadores de grau em 
contabilidade o provimento em tal cargo. 
2. Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento às apelações e à remessa oficial, 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, 23 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Conselho Regional de Contabilidade-PE 
propôs ação de mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão 
Organizadora do Concurso Público do Tribunal de Contas do Estado-PE objetivando 
liminar e segurança que determinem a sustação do referido concurso, no tocante ao 
Cargo de Auditor das Contas Públicas anulando-se, conseqüentemente, o item I, nº 1, 
letra a e item II, nº 25 do Edital respectivo. 
Alega, de início, sua legitimidade para propor a ação, nos termos do art. 5 , LXX, b da 
Constituição Federal, face à sua condição de entidade fiscalizadora da classe bem como 
a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito (Súmula 511 STF). Argúi, 
em sua inicial, que a autoridade coatora fez publicar Edital do Concurso supra-referido, 
oferecendo, entre outras, 36 vagas para o cargo de Auditor das Contas Públicas, 
facultando inscrições aos portadores de diplomas ou certificados de cursos superiores de 
Direito, Administração, Economia ou Ciências Contábeis. Entendendo ser defeso em lei 
exercício da profissão sem a devida habilitação e registro no Conselho de Classe, 
insurge-se contra as especificações do Edital do Concurso, vez que possibilita a inscrição 
de profissionais de outras áreas para o exercício de atribuições que são específicas e 
privativas de contabilistas (art. 25 do D.L 9.295/46 e art. 3º da Resolução 560/83 do 
Conselho Federal de Contabilidade). 
Liminar deferida. 
O Sindicato dos Contabilistas no Estado-PE e o Instituto Brasileiro de Contadores - 
IBRACON - 2ª Região, endossando as argumentações do Conselho impetrante, 
requereram e tiveram deferidas as suas admissões, na condição de litisconsortes ativos. 
Nas informações, a autoridade coatora diz improceder o pleito inicial, que adotou como 
suporte o entendimento corporativista do Conselho, que considera privativas de 
Contabilistas as funções especificadas no Edital. Diz que o cargo em discussão foi 
previsto pela Lei 7.412/77, sob a denominação Técnico de Controle Externo e, 
posteriormente, foi alterado para Auditor de Contas Públicas, com as atribuições 
especificadas no Edital impugnado, tendo como requisito para provimento a exigência de 
concurso público e conclusão dos cursos superiores, também especificados no Edital. Diz 
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ainda que os Auditores são agentes do Tribunal de Contas no desempenho de atribuições 
constitucionais relacionadas com o exercício do controle externo, previstas na CF/88 e art. 
29 e seguintes da Constituição Estadual em vigor, e que tais atribuições não são 
privativas de Contadores ou Contabilistas, nos próprios termos do art. 25 do DL 2.295/46, 
que embasou a inicial. 
Transcreve decisões jurisprudenciais favoráveis ao seu entendimento. 
Pugna pela revogação da liminar e denegação do mandamus. 
Consta, por cópia (fls. 84/88), despacho que proferi no MS 4636-PE, proposto pelo 
Estado-PE e Tribunal de Contas, onde concedi liminar no sentido de emprestar efeito 
suspensivo ao agravo de instrumento que atacou o despacho liminar de 1º grau, que 
determinou a suspensão do concurso, objeto desta AMS. 
O parecer do Ministério Público opinou pela concessão da segurança, entendendo serem 
privativas da categoria dos profissionais de Contabilidade as atribuições registradas no 
Edital do Concurso, e que tanto o DL 9295I46 como a Resolução 560/83 do CFC foram 
recepcionados pela CF/88. E que as Leis Estaduais 7412/77, 7785/78 e 10.262/89 são 
inconstitucionais nos dispositivos em que fixam condições para o exercício de profissões, 
pois invadem competência da União Federal. Por fim, diz que o ato coator violou os art. 
22, XVI, e 37, I da CF/88; art. 25 do DL 9295/46 e art. 3º item 22, § 1 a da Resolução 
560/83 do CFC. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático, adotando como fundamento do seu decisum o 
parecer do Ministério Público, julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para 
"declarar a nulidade, inteira e absoluta, do Edital que convocou para o exercício de 
funções e atividades privativas de bacharéis em Ciências Contábeis, além deles, 
profissionais de outras áreas não previstas em lei e/ou regulamentação federal, junto ao 
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (Cargo de Auditor de Contas  Públicas), 
cuja inconstitucionalidade declaro, incidenter tantum, bem como a daqueles demais atos 
normativos (legais e/ou administrativos) que Ihe dão suporte material (não-jurídico), 
especialmente as Leis Estaduais nºs 7.412/77, 7.785/78 e 10.262/89, na parte dessa 
disciplina cuja invalidade vai aqui afirmada", conferindo ao writ o efeito erga omnes, e, por 
tal razão, deixando de recorrer de ofício. 
Em despacho de fls. 145, o MM. Juiz recorreu de ofício da decisão de mérito, atendendo 
decisão proferida na Suspensão de Segurança 222-PE, requerida pelo Estado-PE (fls. 
147/150) e que deferiu o pedido formulado, suspendendo os efeitos da segurança 
concedida. 
Sustenta a peça recursal apresentada pelo Estado de Pernambuco e seu Tribunal de 
Contas a reforma total da sentença. Em preliminares, apontam: 1) ausência de direito 
líquido e certo no pleito que logrou a sentença concessiva, posto que tal ausência foi 
reconhecida tanto na liminar do 2º Grau, que emprestou efeito suspensivo ao agravo que 
propôs bem como nos termos do deferimento da Suspensão de Segurança 222-PE; 2) 
ausência de capacidade postulatória do impetrante, pois, conforme a Ata 986 do CRC-PE, 
não consta terem sido outorgados ao seu presidente poderes para estar em juízo ou 
gozar das prerrogativas do art. 5º, LXX, b da CF; 3) falta de citação dos litisconsortes 
necessários  ou seja, dos candidatos inscritos no concurso, o que impõe a anulação do 
processo a partir da petição inicial; 4) negativa dos efeitos do duplo grau de jurisdição, 
incorrendo em abuso de autoridade e infringindo o art. 12 da Lei 1533/51; 5) julgamento 
ultra petita, pois concedido muito mais do que foi pedido, inclusive declarando 
inconstitucionalidade incidenter tantum de três leis estaduais. No mérito, diz que a 
fundamentação da sentença não guarda relação com os dispositivos legais invocados e 
reporta-se aos termos das informações. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
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VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): A Suprema Corte do país através de 
Parecer da Comissão de Regimento emitido no PA 014521-1, da lavra do eminente 
Ministro Ilmar Galvão, pronunciando-se sobre o cargo de Auditor de Contas Públicas do 
Tribunal de Contas, no sentido de saber se o mesmo é ou não privativo de profissional 
habilitado como contador ou guarda-livros, devidamente inscrito no Conselho de 
Contabilidade, concluiu pelo inteiro descabimento da pretensão do Conselho Regional de 
Contabilidade. 
No caso presente o impetrante, sustentando a tese de que o cargo de Auditor das Contas 
Públicas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco é privativo de graduados no 
curso de Contabilidade, objetiva a sustação do concurso para provimento de tal cargo, 
cujas inscrições foram abertas pelo referido Tribunal de Contas. 
Nas informações prestadas pelo Exmo. Sr. Conselheiro Presidente do referido Tribunal de 
Contas, verifica-se ser tarefa do Auditor de Contas Públicas, entre outras, assessorar os 
conselheiros, auditores e procuradores do Tribunal. 
Por seu turno, a Constituição do Estado de Pernambuco, em seu art. 32, § 1º, III, exige 
para a escolha de Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado notórios conhecimentos 
jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública exigência esta 
idêntica à que se faz em relação aos Ministros do Tribunal de Contas da União, segundo 
se lê no art. 73, § 1º, III da Carta Magna do país. 
Cabendo aos Auditores dos Tribunais de Contas dos Estados-Membros e da União, entre 
outras, a substituição dos membros dos respectivos Tribunais, inadmissível restringir-se o 
conhecimento dos mesmos, tão-só, à área da contabilidade, quando a diversidade de 
suas tarefas e a amplitude do campo de trabalho Ihes exigem um vasto conhecimento, 
inclusive na área jurídica. 
Dir-se-ia, no caso sub judice, que o Auditor das Contas Públicas do Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco não tem por atribuição substituir o conselheiro e, portanto, não é 
de se Ihe exigir, senão, conhecimentos na área contábil. 
Sem sustentação tal argumento, pois, sendo atribuição de tal cargo a assessoria aos 
próprios conselheiros, se verifica, também, devam os que ocupam tal função ser munidos 
de conhecimentos dentro das áreas em que se distribui a atividade do conselheiro, entre 
elas, pois, a área do Direito. 
Quando a Suprema Corte do país concluiu, no Parecer da Comissão de seu Regimento, 
pela não necessidade de seu auditor ser habilitado  como contador, atentou, exatamente, 
para a diversidade flagrante das funções a serem exercidas por aquele funcionário. 
Aliás, esta egrégia Turma já teve oportunidade de se pronunciar sobre a matéria, como se 
verifica na AC 8132/PE, cujo Relator foi o eminente Juiz Lázaro Guimarães e em cujo voto 
se lê: 
"EMENTA: Administrativo. Conselho Regional de Contabilidade. Multa aplicada ao Auditor 
Geral do Estado, por suposto exercício ilegal de função. Cargo que não é privativo de 
contador. Vinculação do Tribunal de Contas do Estado ao modelo dos art. 70 e seguintes 
da Constituição Federal e não à interpretação extensiva de cunho corporativo. VOTO: O 
cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco tem previsão em lei 
estadual e encontra perfeita adequação à disciplina da fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária prevista nos arts. 70 e seguintes da Constituição Federal. Os membros dos 
Tribunais de Contas e os auditores que os assessoram e, eventualmente, substituem, 
tanto podem ser advogados como contadores ou economistas, desde que possuam 
notáveis conhecimentos de direito, contabilidade pública, finanças públicas ou 
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administração pública. Não é privilégio do contador ser alçado a tal cargo, nem poderia a 
lei ordinária assim determinar, sob pena de infringir o modelo constitucional. Os conselhos 
de fiscalização do exercício profissional estão interpretando com abusiva extensão os 
dispositivos da legislação pertinente." 
Por tais razões, por entender não ser o cargo de Auditor das Contas Públicas do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco privativo de contador, denego a segurança. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.757 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelantes: JOSEFA RENÉ SANTOS PATRIOTA E OUTROS 
Apelada: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
Advogados: DRS. ADONIAS DOS SANTOS COSTA E OUTROS (APTE.) E  

FRANCISCO MONTEIRO DE SALETE E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Impetração em caráter preventivo. Possibilidade de fiscalização 
pela SUNAB dos profissionais da Medicina, no tocante ao cumprimento de tabela de 
honorários médicos celebrada entre estes e a GOLDEN CROSS. 
Descompasso entre os valores dos honorários estabelecidos no contrato e os fixados 
pelas entidades médicas  nacionais que não pode ensejar prejuízo financeiro para os 
associados. Ausência de direito líquido e certo. Denegação da ordem. 
Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do recente julgado. 
Recife, 08 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Josefa René Santos Patriota e outros impetraram 
mandado de segurança preventivo contra a Superintendência Nacional de Abastecimento 
- SUNAB - com a finalidade de evitar que fossem autuados ou multados ou processados 
em virtude de, na qualidade de associados da GOLDEN CROSS, estarem utilizando a 
Tabela de Honorários Médicos da Associação Médica Brasileira, e não a fixada pela 
entidade de seguro privado. O MM. Juiz a quo denegou a segurança, ao fundamento de 
que não havia ameaça objetivamente coligível, porquanto inexistente a liquidez e certeza 
do direito, ficando por indeferir a inicial, com base no art. 8º da Lei. nº 2.533/51. 
Irresignados com o decisum, apelaram os impetrantes e, nesta Turma, a sentença foi 
anulada, determinando-se que uma outra fosse proferida, antes dando-se prosseguimento 
à segurança. Prestadas as informações e ouvido o Ministério Público Federal, foram os 
autos conclusos para julgamento. 
O MM. Juiz de 1º Grau denegou a segurança, em síntese, ao fundamento de que ausente 
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o direito líquido e certo alegado, restando aos médicos que se diziam prejudicados 
resolverem o conflito através de perdas e danos ou denunciarem, pura e simples, o 
contrato de credenciamento. 
Daí é que apelam os impetrantes. Nas razões de recurso, alegam, em síntese, que à 
Associação Médica Brasileira - AMB - cabe, por atribuição legal, fixar o Coeficiente de 
Honorários dos médicos, não podendo a GOLDEN CROSS desconsiderar tal coeficiente e 
fixar um outro menos, em desrespeito até à Lei nº 3.268I57 e ao direito das obrigações. 
Assim, descabida a autuação da SUNAB, deveria ter sido a segurança concedida. 
Contra-razões oferecidas pela SUNAB. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): As duas primeiras impetrantes, médicas, e 
a terceira, sociedade médica, que mantêm um contrato de credenciamento com a Golden 
Cross - Assistência Internacional de Saúde, impetraram o presente mandado de 
segurança em caráter  preventivo, indicando como autoridade coatora o Senhor 
Superintendente da Superintendência Nacional do Abastecimento - SUNAB, neste 
Estado, objetivando "a concessão da segurança, sendo-se definitivamente aos 
impetrantes o direito líquido e certo de, no exercício de sua profissão, não serem coagidos 
a prestar serviços e serem remunerados em valores abaixo dos limites mínimos fixados 
pelas entidades médicas nacionais (Associação Médica Brasileira - AMB, Federação 
Nacional dos Médicos e Conselho de Medicina)." (fls. 11). 
Alegam, assim, as impetrantes, que a Associação Médica Brasileira (AMB), em 15.5.90, 
havia fixado a sua Tabela de Honorários no valor de Cr$ 14,19 (quatorze cruzeiros e 
dezenove centavos), valores da época, mas a empresa Golden Cross, no Estado de 
Pernambuco, recusou-se a adotar o mencionado Coeficiente de Honorários (CH), criando 
um outro coeficiente denominado Unidade Básica (UB), fixado em Cr$ 11,92 (onze 
cruzeiros e noventa e dois centavos). Entendem, portanto, as impetrantes que estão 
obrigadas a adotar, unicamente, o Coeficiente de Honorários estabelecido pela 
Associação Médica Brasileira, sob pena de, descumprindo essa determinação, estarem 
sujeitas a processo disciplinar. 
Em razão disso, passaram a adotar os valores estabelecidos pela Associação Médica 
Brasileira, cobrando dos associados da Golden Cross a diferença de valores entre os dois 
coeficientes mencionados. Objetiva  portanto, a presente impetração evitar que a 
fiscalização da SUNAB possa autuar os impetrantes em face de não atenderem ao 
coeficiente de honorários médicos estabelecido pela Golden Cross, cobrando a diferença 
de valores diretamente dos seus associados. 
Esta egrégia Turma, na sessão realizada no dia 30 de abril de 1991, apreciou a apelação 
interposta da sentença, na qual o MM. Juiz entendeu ser caso de indeferimento da inicial 
com fundamento no artigo Nº da Lei 1.533/51. No julgamento em referência, esta egrégia 
Turma deu provimento à apelação para o fim de que o MM. Juiz monocrático apreciasse o 
mérito da impetração. 
Desta forma, com a baixa do processo à instância a quo, o MM. Juiz, havendo cumprido o 
rito próprio do mandado de segurança, concluiu por denegar a segurança. Toda a questão 
a ser examinada na presente impetração reside em saber se a SUNAB estava 
acobertada, legalmente, para exercer o seu poder de fiscalização sobre os médicos e 
serviços conveniados que pretendiam receber, diretamente dos associados da Golden 
Cross, o valor correspondente à diferença entre o coeficiente de honorários estabelecidos 
pela Associação Médica  Brasileira e aquele que fora fixado pela Golden Cross. 
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O MM. Juiz sentenciante, ao analisar a matéria posta em julgamento, assim argumentou 
no seu decisum: 
"Aos médicos e estabelecimentos do gênero que se dizem prejudicados ante as 
circunstâncias em comentário, cabe dupla alternativa (longe de prejudicarem a quem não 
possa ser, tecnicamente): solução do conflito mediante perdas e danos ou denunciação, 
pura e simples, do contrato de credenciamento. Fora disso toda solução é arbitrária e 
violadora de direitos subjetivos de terceiros os quais, como consumidores gerais, 
merecem ser protegidos pela ação do Estado, no caso, através da SUNAB" (fls. 115). 
Tenho que razão assiste ao douto Juiz sentenciante, pois entendo também que o médico 
que havia firmado um contrato de credenciamento com a Golden Cross se comprometera 
a atender aos seus associados sendo "reembolsado pelos atendimentos efetuados aos 
associados e/ou associados-dependentes dos Planos DAME (Divisão de Assistência 
Médica às Empresas), TOTAL e PAI (Plano de Assistência Integral) ou outros que forem 
criados diretamente pela Compromitente ,e critérios da Tabela de Serviços Credenciados 
da Compromitente." (fls. 19). 
Como se vê, a discussão sobre qual o coeficiente a ser adotado para fazer face à 
prestação do serviço médico era matéria inteiramente estranha aos associados, que, na 
verdade, não estavam obrigados a fazer qualquer pagamento diretamente aos médicos 
credenciados. 
Desta forma, não me parece ilegal ou abusiva a intervenção da SUNAB junto aos médicos 
e entidades credenciadas, no sentido de evitar a exigência de uma diferença de 
pagamento a que, contratualmente, não estavam obrigados os associados da Golden 
Cross. 
Com estas considerações, mantendo a sentença recorrida, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.325 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: CERÂMICA BICOPEBA LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados:  DRS. INALDO DA COSTA SOUSA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Tributário. Contribuições para o PIS. Prazo de recolhimento estabelecido 
pela Medida Provisória nº 298/91. Ofensa ao princípio da irretroatividade. Acolhimento da 
argüição de inconstitucionalidade do seu art.16. Suspensão do julgamento. Remessa dos 
autos ao egrégio Tribunal Pleno para apreciação da questão constitucional. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
acolher a argüição de inconstitucionalidade, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante. 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
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RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de mandado de segurança que interpôs a 
empresa Cerâmica Bicopeba Ltda., em caráter preventivo, com a finalidade de que Ihe 
fosse autorizado o pagamento das contribuições para o PIS, cujos fatos geradores 
ocorreram no período de junho de 1991 a outubro do mesmo ano, nos prazos 
estabelecidos na Lei nº 7.799/99 modificada pelo art. 5º da Lei nº 8.019/90, ou seja, até o 
dia cinco do terceiro mês subseqüente à ocorrência do fato gerador, ao fundamento de 
que seria inconstitucional a Medida Provisória nº 298, de 30 de julho de 1991, que 
modificara aquele prazo. 
O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco  ao decidir, cassou a 
liminar anteriormente concedida; de ofício, indeferiu a petição inicial por impossibilidade 
jurídica do pedido, com relação aos meses de junho e julho de 1991, e, quanto ao 
restante do pedido, julgou a ação improcedente para denegar a segurança. 
Irresignada com tal decisum é que apela a impetrante para esta Superior Instância, em 
síntese  ao argumento de que a Medida Provisória nº 298/91 violara os art. 195 § 6º, e 
150, caput, inciso III, letra a, da Constituição Federal de 1988 além de conter em si regra 
coercitiva de efeitos concretos, merecendo, por assim dizer, ser concedida a segurança 
pretendida. 
Contra-razões pela Fazenda Nacional às fls. 55, reiterando os fundamentos expendidos 
em parecer exarado às fls. 33 a 38. Subindo os autos, tocou-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Insurge-se a impetrante contra a nova 
sistemática de cobrança do PIS que, através da Medida Provisória nº 298/91, publicada 
no DOU de 30.07.91, modificou os prazos para o recolhimento da mencionada 
contribuição. 
Entende, portanto, que a alteração em referência veio a ferir o disposto no artigo 195, 
parágrafo 6º, da Constituição Federal que estabelece: 
"As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 
noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se 
Ihes aplicando o disposto no art. 150, III, b". 
Invoca, ainda, em seu prol, o princípio da irretroatividade da lei expresso no artigo 150, 
inciso III, alínea a, da Constituição Federal, portanto anteriores a sua publicação. 
MM. Juiz sentenciante, na parte decisória de sua sentença assim entendeu: 
"2. Como bem argumentado no Parecer PFN, que integra as Informações, o caput do art. 
2º da mencionada MP nº 298/91 estabelecia que suas regras só seriam aplicadas aos 
fatos geradores ocorridos a partir de 01 de agosto de 1991, de forma que há 
impossibilidade jurídica do pedido no que diz respeito aos fatos geradores ocorridos em 
junho e julho/91. 
3. Mencionada Medida Provisória transformou-se na Lei nº 8.218, de 29.08.91 (DOU de 
30.08.91), restando estabelecido em seu art. 2º, caput, que suas regras só se aplicariam 
ao pagamento de tributos e contribuições cujos fatos geradores ocorressem a partir de 
01.08.91. E no seu inciso IV, relativamente à contribuição do PIS/PASEP, em debate 
neste feito, determinou que deveria ser recolhida até o quinto dia útil do mês subseqüente 
ao da ocorrência do fato gerador, tendo fixado outros prazos para situações que 
descreveu. 
4. Mencionada legislação não contrariou o prazo de 90 (noventa) dias fixado no parágrafo 
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6º do art. 195 da Constituição Federal, porque não houve instituição ou modificação de 
qualquer das  Contribuições  Sociais previstas naquele dispositivo constitucional. 
Houve mera alteração do prazo para recolhimento da contribuição noticiada na peça 
vestibular. 
5. Outrossim, não houve ferimento ao princípio da irretroatividade das leis, porque a MP 
nº 298/91 foi publicada no DOU de 30.07.91 e, conforme seu art. 2º, caput, só se aplicava 
a fatos geradores ocorridos a partir do dia primeiro de agosto de 1991." (fls. 44 a 45). 
Estou em perfeita consonância com o posicionamento do MM. Juiz sentenciante na parte 
em que entendeu que a Medida Provisória 298/91, convertida na Lei nº 8.218, de 29.08.91 
(DOU de 30.08.91 ), não contrariou o prazo de 90 dias da Constituição Federal. 
Realmente, não houve, na espécie, instituição ou modificação da contribuição social, mas 
simples alteração nos prazos de recolhimento da mencionada exação. 
Com referência, todavia, à alegada infringência ao princípio da irretroatividade da norma 
legal, desde que a Medida Provisória em debate havia alcançado os fatos geradores da 
contribuição para o PIS ocorridos nos meses de junho e julho de 1991, tenho que a razão 
se encontra com o eminente Procurador da República que, no seu parecer, acostado às 
fls. 39 a 41, assim aduziu: "... a única inconstitucionalidade existente na Medida Provisória 
298/91, convertida na Lei nº 8.218/91, refere-se à aplicação da nova sistemática para os 
fato geradores ocorridos em junho/91 (art. 16), considerando que a mesma foi publicada 
no mês de julho/91, o  que impede a retroatividade." (fls. 41 ). 
O MM. Juiz sentenciante acrescentou, contudo, que não procedia a alegação, porquanto 
a Medida Provisória atacada havia estabelecido no seu artigo 2º, caput, que suas regras 
só se aplicariam ao pagamento de tributos e contribuições cujos fatos geradores 
ocorressem a partir de 1.08.91. 
De fato, embora o mencionado dispositivo legal houvesse estabelecido da maneira 
aludida, aconteceu que o art. 16 da mesma Medida Provisória deixou claro que: "O 
pagamento da contribuição para o PIS/PASEP relativa aos fatos geradores ocorridos nos 
meses de maio e junho, de 1991, será efetuado até o dia cinco do mês de agosto do 
mesmo ano". 
Restou evidente, portanto, que esse dispositivo legal afastou-se da norma geral do 
mencionado artigo 2º da Medida Provisória, ferindo, assim, o princípio da irretroatividade, 
insculpido no art. 150, Inciso III, alínea a, da Constituição Federal. 
Adoto, portanto, a conclusão constante do parecer do então Procurador da República, Dr. 
Edvaldo Batista da Silva Júnior, no sentido de considerar inaplicável à espécie o disposto 
no artigo 16 da Medida Provisória nº 298/91, convertida na Lei nº 8.218/91, por 
inconstitucionalidade. 
Em conclusão, voto pela suspensão do presente julgamento e remessa dos autos ao 
egrégio Tribunal Pleno para que se aprecie a questão da inconstitucionalidade do art. 16 
da Medida Provisória nº 298/91, convertida na Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.547 - PE 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelantes: BAISA - BAHIA AGRICULTURA IRRIGADA S/A E OUTROS 
Apeladas: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM E BOLSAS DE VALORES DE 

PERNAMBUCO E DA PARAÍBA 
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTROS (APTES.) E  

MARÍLIA GAMA RODRIGUES CAMACHO E OUTROS E MARCO TÚLIO 
CARACIOLO ALBUQUERQUE E OUTROS (APDAS.) 
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EMENTA 

Administrativo e Processual Civil. Instrução CVM nº 136, de 1990. Contribuição anual 
devida às Bolsas de Valores pelas sociedades beneficiárias de recursos oriundos de  
incentivos fiscais. 
Preço privado. Legalidade da exigência. Preliminares rejeitadas. 
- Configura preço privado e não taxa a contribuição anual de que cuida a Instrução CVM 
nº 136, de 1990, devida pelas sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos 
fiscais às Bolsas de Valores. 
- Legalidade do tabelamento da anuidade como remuneração dos serviços prestados 
pelas Bolsas - associações civis de direito privado - em decorrência da negociação dos 
títulos das sociedades impetrantes. 
- Apelação improvida. Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento à 
apelação, nos termos do relatório e das 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 GERALDO APOLIANO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: BAISA - Bahia Agricultura Irrigada S/A e outros 
impetraram, perante a 7ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco, mandado de 
segurança objetivando eximirem-se do pagamento da contribuição instituída pela 
Instrução CVM nº 136, de 1990, sustentando a inconstitucionalidade da referida exação: 
a) por haver sido instituído mediante simples instrução da CVM; e b) ter por base de 
cálculo o capital das empresas. 
O MM. Juiz a quo denegou a segurança, ao argumento de que a Instrução Normativa 
CVM nº 136/90 não instituiu tributo (taxa), mas sim preço privado. 
Apelam os impetrantes (fls. 211/216), trazendo como razoes do apelo as mesmas da 
exordial. 
Contra-razões das Bolsas de Valores de Pernambuco e Paraíba, às fls. 220/224, e da 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, às fls. 227/234, pugnando pela manutenção da 
sentença apelada. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Basta que se determine a natureza 
jurídica da exigência questionada, e o mérito estará deslindado. 
Importa saber se a anuidade é preço privado, como entendeu a decisão recorrida, ou 
taxa, consoante sustentam as apelantes. 
A doutrina já conseguiu estabelecer critérios científicos que possibilitam ao estudioso do 
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Direito identificar, com segurança, se está na presença de uma taxa ou de um preço. 
Essa distinção, à luz da vigente Carta Política, sintetizou-a Ataliba: 
"Se tratar de atividade pública (art. 175), o correspectivo será taxa (art. 145, II), se tratar 
de exploração de atividade econômica (art. 173), a remuneração far-se-á por preço" (cf. 
"Hipótese de Incidência Tributária", 4ª ed. pág. 172, RT, São Paulo, 1991 ). 
Em função do exercício de que atividade está sendo feita a exigência posta em xeque? 
Apreciando a questão, assim manifestou-se o eminente Juiz Lázaro Guimarães: 
"Toda sociedade que coloca títulos para negociação em Bolsa está sujeita ao atendimento 
das condições estabelecidas inicialmente pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos 
do Decreto-Lei 1.376, art. 17 e seu parágrafo único, e, atualmente, pela Comissão de 
Valores Mobiliários conforme disposto nos arts. 1º e 3º do Decreto-Lei nº 2.298/86. 
Dentro de tais condições, ou, melhor, como elemento da relação negocia entre 
particulares - as sociedades de ações, de um lado, e a Bolsa de Valores, associação civil, 
do outro, está o preço pago como contraprestação pelos serviços de intermediação." 
E, mais adiante, ajunta o eminente Juiz:: 
"Em primeiro lugar, note-se que não se trata de receita pública, porquanto os recursos 
arrecadados integram o patrimônio das Bolsas de Valores e sequer transitam por 
qualquer órgão público. 
A onerosidade das operações em Bolsa não decorre da lei, e sim do contrato entre o 
emitente do título e a entidade que o negocia. Não há necessidade de a lei prever 
expressamente a cobrança do preço, porque não se cuida de obrigação ex lege. Näo 
desnatura tal relação o fato de esse preço ser tabelado. 
Assim acontece, entre muitos outros casos, com os valores cobrados pelas instituições 
financeiras pelos serviços bancários, fixados pelo Banco Central; com os preços dos 
combustíveis, fixados pelo Conselho Nacional de Petróleo, e assim por diante. 
As Bolsas de Valores prestam serviço de utilidade pública, sujeito a fiscalização da 
autoridade pública, mas não serviço público delegado. A atividade econômica está sujeita 
à livre iniciativa - Constituição Federal, art. 170 e seu parágrafo único. Somente a lei 
poderá limitar, quando necessário, tal princípio. No caso, há limitações quanto ao controle 
e fiscalização, mas não ao ponto de se estabelecer a gratuidade do serviço, que, desse 
modo, teria que ser público. 
A prevalecerem os argumentos das impetrantes, ter-se-ia que tolerar o abusivo privilégio 
de empresas que gozam de incentivos fiscais concorrerem no mercado de ações sem 
qualquer custo, em detrimento das despesas operacionais das Bolsas de Valores que, 
repita-se, são sociedades civis" (excertos do voto proferido na AMS 5.675-PE., T.R.F. - 2ª 
T. un.  em 14.04.1992). 
A anuidade, não se a exige pela atividade de disciplina e fiscalização das sociedades 
beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais, competência carregada à CVM; 
exige-se a, isso sim, por decorrência da negociação dos valores mobiliários emitidos por 
essas mesmas sociedades, no mercado secundário - nos pregões das Bolsas -, atividade 
eminentemente privada. 
Ora, em se tratando de atividade privada - retorno à lição de Ataliba -, não há cogitar-se 
de taxa e sim de preço, no caso, preço privado. 
Estabelecido que se cogita  de preço privado, é despiciendo examinar se os requisitos 
constitucionais, cuja observância é indispensável para a válida instituição de uma taxa, 
foram observados. 
É importante que se tenha em mente uma última observação: a taxa de fiscalização da 
CVM instituída pela Lei nº 7.940/89, esta sim, remunera serviço público - o da disciplina e 
fiscalização das sociedades beneficiárias dos recursos oriundos dos incentivos fiscais, e 
cuidou-se de atender, quando de sua instituição, ao disposto no princípio da estrita 
legalidade tributária - ver a propósito a Argüição de Inconstitucionalidade na Apelação em 
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Mandado de Segurança nº 2.367-CE., relatada pelo eminente Juiz Lázaro Guimarães. 
Por essas razões, nego provimento à apelação, mantendo a decisão atacada. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8.448 - SE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada:  FARMÁCIA GALENO LTDA. 
Advogados: DRS. SÍLVlO ROBERTO LIMA BASTOS E OUTRO(APDA.) 
 
EMENTA 

Tributário. Correção monetária. Lei 8177/91. TR. Juros. Inaplicabilidade. 
1. Refletindo a TR as variações de custo primário de captação de depósitos a prazo fixo, e 
não traduzindo o número-índice da perda do valor de troca da moeda, não há como 
caracterizá-lo como indexador inflacionário, concluindo-se pela  sua não aplicação como 
índice de correção monetária doimposto sobre a renda. 
2. Remessa oficial e apelação improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. Decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, negar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Juiz, na forma do 
relatório e notas taquigrafias constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. Recife, 06 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Farmácia Galeno Ltda. propôs ação de 
mandado de segurança contra ato do Delegado da Receita Federal-SE, objetivando 
eximir-se do pagamento da TRD incidente sobre o imposto de renda ano-base 1990 - 
exercício 1991, criada pela Lei 8177/91, que reputa inconstitucional. 
Argúi em sua inicial que a Lei 8177/91, em seu art. 7º, criou a TRD (Taxa Referencial 
Diária) com o objetivo de substituir o BTN fiscal. No entanto, a TR, como remuneração de 
capital que é, e não correção, não pode servir para corrigir desvalorização da moeda. 
Entende inconstitucional a aplicação da mesma, vez que: - significa aumento de tributo no 
mesmo exercício financeiro (art. 150, III, b); atenta aos princípios da anterioridade e não 
retroatividade da lei. 
Salienta que o fato gerador do IR operou-se em 31.12.90, quando vigente a Lei 7.799/89, 
que adotava a correção pelo BTN fiscal e, no caso, a aplicação do disposto na lei em 
comento implica em ofensa ao art. 144 do CTN. A autoridade coatora prestou 
informações, posicionando-se pela legalidade da exigência e esclarecendo que a taxa de 
juros a que se refere a TRD é de juros correspectivos e não, simplesmente, de juros 
moratórios, que são devidos à União pelo contribuinte. 
O Ministério Público opinou pela concessão do writ. 
Na sentença submetida ao duplo grau, o MM. Juiz monocrático concedeu a segurança 
requerida no sentido de que a impetrante pague o IR - ano-base/1990 sem os acréscimos  
da TRD. Firmou sua convicção no sentido de que a Lei 8177/91, tratando de coisas 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

diversas, não ratificou a substituição sugerida e pretendida pelo Poder Executivo. A TR é 
taxa referencial calculada a partir da remuneração mensal média líquida de impostos dos 
depósitos a prazo fixo e o BTN é título obrigacional do Tesouro Nacional, reajustado 
mensalmente pelo índice inflacionário - IPC. A incidência da TR no campo tributário 
somente pode ser admitida a título de encargo de tributo não pago no seu vencimento (ou 
seja, atualização monetária do débito fiscal face à mora) e, nunca, como indexação de 
tributos. 
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pugna pela reforma da sentença e reporta-se ao 
disposto no art. 5º do CTN e 145 da CF/88, que definem - os tributos são impostos, taxas 
e contribuições de melhoria - e conclui que, não revestindo a taxa de juros natureza 
tributária alguma, não se aplica à TRD a vedação contida no art.150, III, a e b, da 
Constituição Federal. E mais, que, no caso em espécie, não se trata de juros moratórios e 
sim de juros correspectivos, incidentes sobre o imposto devido, face à defasagem. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Objetiva-se nesta ação a não 
incidência da TRD sobre o pagamento das parcelas do IR referentes ao ano-base de 
1990. 
A propósito do tema, o Exmo. Sr. Ministro Moreira Alves, na ação direta de 
inconstitucionalidade nó 4930/600, identificou a TR como indexador para o mercado 
financeiro de títulos e valores mobiliários e não como índice de atualização da moeda. 
Destaco do voto: 
"Duas questões, porém, levantadas nas informações e na defesa do Advogado-Geral da 
União, merecem análise mais detida: a primeira, é a de saber se a taxa referencial (TR) é  
ou não, índice de correção monetária e, em caso afirmativo, se as normas que alteram 
índice de correção monetária se aplicam imediatamente, alcançando assim as prestações 
futuras de contratos celebrados no passado; a segunda, é a de verificar-se afronta ou não 
o disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o critério estabelecido no artigo 
24 da Lei nº 8.177/91, inclusive com a fixação de prestação mínima nos contratos 
submetidos ao Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional igual aos juros 
calculados sobre o saldo devedor. 3. A Lei nº 8.177/91, de 1º de março de 1991, em que 
se converteu a Medida Provisória nº 294, de 1º de fevereiro do mesmo ano, "visou a 
estabelecer regras para a desanexação da economia", e, em seu artigo 1º, instituiu a taxa 
referencial (TR), nestes termos: "Art.1º- O Banco Central do Brasil divulgará Taxa 
Referencial - TR, calculada a partir de remuneração mensal média líquida de impostos, 
dos depósitos a prazo fixo captados nos bancos comerciais, bancos de investimentos, 
bancos múltiplos com carteira comercial ou de investimentos, caixas econômicas, 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 
Senado Federal. 
§ 1º - A TR será mensalmente divulgada pelo Banco Central do Brasil, no máximo até o 
oitavo dia útil do mês de referência. § 2º - As instituições que venham a ser utilizadas 
como bancos de referência, dentre elas, necessariamente, as dez maiores do país, 
classificadas pelo volume de depósitos a prazo fixo, estão obrigadas a fornecer as 
informações de que trata este artigo, segundo normas estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional, sujeitando-se a instituição e seus administradores, no caso de 
infração às referidas normas, às penas estabelecidas no artigo 44 da Lei nº 4.595, de 31 
de dezembro de 1964. § 3º - Enquanto não aprovada a metodologia de cálculo de que 
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trata este artigo, o Banco Central do Brasil  fixará a TR." 
Portanto, segundo esse dispositivo legal, a TR pode ser calculada a partir da 
remuneração mensal líquida de impostos, de depósitos fixos captados por bancos 
privados, ou de títulos públicos federais  estaduais ou municipais. Ao regulamentar essa 
metodologia de cálculo da TR, o Conselho Monetário Nacional editou a Resolução nó 
1.805, de 27 de março de 1991 em que das duas alternativas admitidas pelo artigo 1º da 
Lei nº 8.177/91, optou pela segunda, ou seja, a remuneração mensal média líquida de 
depósitos fixos captados por bancos privados, tomando por base os títulos emitidos pelas 
trinta instituições financeiras com maior volume de depósitos a prazo fixo, segundo os 
dados do balanço apresentado em 30.12.90, e determinou a revisão dessa classificação 
em face dos balanços semestrais. 
Estabeleceu, em seguida, que as instituições financeiras classificadas deverão prestar ao 
Banco Central informações sobre o "montante" (em cruzeiros) de certificados e recibos de 
depósito bancário emitidos a taxas prefixadas, representativos da efetiva captação na 
rede de agências da instituição" e sobre as "taxas médias efetivas mensais dos 
mencionados certificados e recibos emitidos, ponderadas pelo montante desses títulos", 
conforme fórmula constante da resolução, taxas essas obtidas a partir desses títulos 
emitidos nos três dias úteis que antecederem o último dia útil do mês anterior ao mês de 
referência e nos três primeiros dias úteis do mês de referência. De posse desses 
elementos, o Banco Central calculará a TR a partir da remuneração mensal média dos 
certificados e recibos de depósito bancário emitidos por vinte das trinta instituições 
classificadas, obedecendo à seguinte metodologia: 
a) por fórmula especificada na Resolução, determinará a taxa média de  remuneração dos 
CDB/RDB dessas instituições, correspondente a cada um dos seis dias considerados; 
b) - atribuirá peso diferenciado a cada um desses dias, calculando, a partir das taxas 
médias de remuneração obtidas pelo cálculo anterior a taxa média ponderada de 
remuneração, conforme fórmula que apresenta; 
c) - calculará, segundo fórmula constada da Resolução, a TR, deduzindo da taxa média 
ponderada de remuneração obtida pelo cálculo exposto acima os efeitos decorrentes da 
tributação e da taxa real histórica de juros de economia representados pela taxa bruta 
mensal de dois por cento. Por fim, a Resolução em causa autoriza o Banco Central a 
baixar as normas e adotar as medidas julgadas necessárias à execução desse sistema, 
podendo, inclusive, alterar a taxa de dois por cento (que representa a taxa real histórica 
de juros da economia), para adequá-la a modificações acaso efetuadas na tributação de 
operações financeiras,  dando conhecimento desse fato ao Conselho Monetário Nacional. 
Em 24 de abril de 1991, o Banco Central expediu a Circular nº 1948, onde, além de arrolar 
as trinta entidades financeiras classificadas, estabeleceu que os CDB/RDB a partir de cuja 
remuneração média nos termos do artigo 3º da Resolução nº 1805, de 27.3.91, será 
calculada a TR são aqueles emitidos com prazo entre 30 a 35 dias, inclusive, exceto os 
vendidos a instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central a empresas ligadas ou 
a investidores institucionais. Como se vê, TR é a taxa que resulta, com a utilização das 
complexas e sucessivas fórmulas contidas na Resolução nó 1085 do Conselho Monetário 
Nacional, do cálculo da taxa média ponderada da remuneração dos CDB/RDB das vinte 
instituições selecionadas, expurgada esta de dois por cento que representam 
genericamente o valor da tributação e da "taxa real histórica de juros da economia" 
embutidas nessa remuneração. Seria a TR índice de correção monetária, e, portanto, 
índice de desvalorização da moeda, se inequivocamente essa taxa média ponderada da 
remuneração dos CDB/RDB, com o expurgo de 2%, fosse constituída apenas do valor 
correspondente à desvalorização esperada da moeda em virtude de inflação. Em se 
tratando, porém, de taxa de remuneração de títulos para efetivo de captação de recursos 
por parte de entidades financeiras, isso não" ocorre por causa dos diversos fatores que 
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influem na fixação do custo do dinheiro a ser captado. Bem o demonstra o Parecer da 
Procuradoria-Geral da República: "A demonstrar que a TR não constitui índice neutro de 
atualização da moeda, basta compará-la com os principais índices de preços do mercado, 
no período de fevereiro a dezembro de 1991. A TR registra índices acentuadamente 
discrepantes em todos os meses, sendo menores até outubro e bastante superiores em 
novembro e dezembro (Anexo 2). Ademais, é inegável que o depósito a prazo fixo, como 
produto do mercado financeiro, enfrenta a concorrência de outras aplicações, de modo 
que, para tornar-se atrativo, procura sinalizar com taxas de captação que garantam a 
reposição da expectativa de inflação no período, além de uma remuneração real, após 
deduzidos os impostos. 
Outros fatores adicionais também concorrem para a formação da taxa nominal bruta. Para 
os investidores pessoas físicas, as taxas da caderneta de poupança funcionam como teto 
mínimo a partir do qual o investidor avalia oportunidade e conveniência de aplicar ou não 
em CDB/RDB  entre 30 e 35 dias. A necessidade de liquidez do banco emitente induz à 
oferta de taxas mais elevadas em relação aos demais bancos; a política de juros que o 
Banco Central esteja praticando no momento da operação é fator importante para a 
fixação do patamar, sendo certo que, no atual quadro recessivo, os juros têm alcançado 
níveis elevados. A TR é um indexador para o mercado financeiro de títulos e valores 
mobiliários, refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo 
fixo, não constituindo, portanto, índice que refletia a variação do poder aquisitivo da 
moeda. Em período de plena estabilidade monetária, um indexador como a TR poderá 
certamente apresentar percentuais relativamente elevados, refletindo taxas de captação 
atrativas no mercado financeiro. A Taxa Referencial reflete com propriedade a dinâmica 
presente no mercado do dinheiro, com as peculiaridades que Ihe são próprias. Embora se 
pretenda convencer de que a remuneração real líquida esteja embutida nos dois por cento 
de dedução, nada assegura que o outro componente incorpore apenas expectativas de 
inflação futura, uma vez que a motivação para a captação de recursos junto ao público 
comporta outras variáveis. A atualização pela TR, em conseqüência, altera não apenas a 
expressão nominal, mas também o valor real das prestações dos contratos celebrados 
anteriormente à vigência da Lei nº 8.177, de 1991" (fls. 298/299). Com efeito, o índice de 
correção monetária é um número-índice que traduz, o mais aproximadamente possível, a 
perda do valor de troca da moeda, mediante a comparação, entre os extremos de 
determinado período, da variação do preço de certos bens (mercadorias, serviços, 
salários, etc.), para a revisão do pagamento das obrigações que deverá ser feito na 
medida dessa variação. Quando essa revisão é convencionada pelas partes temos 
cláusula de escala móvel  também denominada cláusula número-índice, que ARNOLD 
WALD ("A Cláusula de Escala Móvel", pág. 77, nº 45,  Max Limonad, São Paulo, 1956), 
com base na doutrina corrente, define como "aquela que estabelece uma revisão, 
preconvencionada pelas partes, dos pagamentos que deverão ser feitos de acordo com 
as variações do preço de determinadas mercadorias ou serviços ou do índice geral do 
custo de vida ou dos salários". É, pois, um índice que se destina a determinar o valor de 
troca de moeda, e que  por isso mesmo, só pode ser calculado com base em fatores 
econômicos exclusivamente ligados a esse valor. Por isso, é um índice neutro, que não 
admite, para seu cálculo, se levem em consideração fatores outros que não os acima 
referidos. Ora, como bem  demonstra o parecer da Procuradoria-Geral da República não 
é isso o que ocorre com a Taxa Referencial (TR), que não é o índice de determinação do 
valor de troca da moeda, mas, ao contrário, índice que exprime a taxa média ponderada 
do custo da captação da moeda por entidades financeiras para sua posterior aplicação 
por estas. A variação dos valores das taxas desse custo, prefixados por essas entidades, 
decorre de fatores econômicos vários, inclusive peculiares a cada uma delas (assim  suas 
necessidades de liquidez) ou comuns a todas (como, por exemplo, a concorrência com 
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outras fontes de captação de dinheiro, a política de juros adotada pelo Banco Central, a 
maior ou menor oferta de moeda), e fatores esses que nada têm que ver com o valor de 
troca da moeda, mas, sim o que é diverso -, com o custo da captação desta. 
Na formação desse custo, não entra sequer a desvalorização da moeda (sua perda de 
valor de troca), que é a já ocorrida mas - o que é expectativa com os riscos de um 
verdadeiro jogo - a previsão da desvalorização da moeda que poderá ocorrer. É, portanto, 
absolutamente falso dizer-se que, tendo o Conselho Monetário Nacional escolhido, na 
alternativa admitida pela Lei nº 8.177/91  (depósitos a prazo fixo ou títulos públicos 
federais, estaduais ou municipais), a primeira, e havendo ele prefixado uma taxa de 
expurgo único (2% a título de juros - que variam de banco para banco, sem que o 
Conselho tenha elementos para individualizá-lo para efeito desse cálculo - e de tributos), 
que o restante seja apenas decorrente de expectativa de desvalorização da moeda. E 
tanto assim é que, em período de relativa estabilidade monetária, essas taxas aumentam 
ou diminuem, não evidentemente em razão, tão-só, da expectativa de mínima 
desvalorização da moeda, mas, sim, da lei da oferta e da procura, que rege, também, o 
custo da captação de dinheiro. A mudança introduzida pela Lei nº 8.177/91 não foi, 
portanto, de alguns índices de correção monetária calculados com base na variação de 
valores de outros bens que não os levados em conta por aqueles (e variação essa que é 
a única maneira de se saber qual seja o valor de troca da moeda). É, aliás, a própria Lei 
nó 8.177/91 que reconhece o predominante caráter remuneratório da TR, tanto assim 
que, no artigo 12, preceitua: "Art.12. Em cada período de rendimento, os depósitos de 
poupança serão remunerados: I - como remuneração básica, por taxa correspondente à 
acumulação das TRDs no período transcorrido entre o dia do último crédito de 
rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive; Não é, pois, a Taxa 
Referencial índice de atualização monetária, razão por que não há necessidade de se 
examinar a questão de saber se as normas que alteram índice de correção monetária se 
aplicam imediatamente, alcançando, pois, as prestações futuras de contratos celebrados 
no passado." 
Por outro lado, a Lei 8383/91, que instituiu a Unidade Fiscal de Referência - UFIR, 
alterando a legislação do imposto sobre a renda, estabeleceu, em seu art. 80, a 
compensação do valor pago ou recolhido a título de encargo à Taxa Referencial Diária 
acumulada entre a data da ocorrência do fato gerador e a do vencimento dos tributos e 
contribuições federais, inclusive previdenciárias, pagos ou a recolhidos a partir de 
04.02.91. 
Por tais razões, nego provimento à remessa oficial e à apelação. 
É o meu voto. 
 

CARTA TESTEMUNHÁVEL Nº 48 - PE 

Relator: SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Testemunhante: JOSÉ MARIA PEREIRA DE BARROS 
Testemunhada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. UGO MOREIRA MARTINS (TESTEMUNHANTE) 
 
EMENTA 

Processo Penal. Carta Testemunhável. Decisão que não recebeu recurso em sentido 
estrito intempestivo,  interposto contra o não recebimento de apelação deduzida fora do 
prazo. 
Da sentença penal condenatória deve ser intimado não só o defensor constituído, mas, 
também, o réu, pessoalmente. 
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Prazo recursal que corre da última intimação. Interpretação do art. 392, II, do CPP. 
Precedentes. Carta suficientemente instruída. Conhecimento do mérito do recurso em 
sentido estrito (CPP, art. 644). 
Recebimento da apelação. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à Carta Testemunhável e, estando suficientemente instruída, conhecer do 
mérito do recurso em sentido estrito para receber a apelação, nos termos do relatório e 
voto·anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 17 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: José Maria Pereira de Barros propõe Carta 
Testemunhável contra decisão do MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária de 
Pernambuco, que indeferiu o recebimento do recurso em sentido estrito oposto contra 
decisão que não recebeu apelação, nos autos da Ação Criminal nº 10936-3/90, por 
intempestiva. 
Extraído o traslado, foram oferecidas as razões e fls. 124I125, onde se alega que o réu 
não fora intimado de qualquer decisão após a sentença, o que causou prejuízo à defesa, 
por não poder usar dos recursos a que tem direito. Pugna pelo provimento da Carta 
Testemunhável para restaurar o direito de recorrer à segunda instância. 
Na resposta, o MPF pugna pelo improvimento do recurso. 
Mantida a decisão recorrida (fls. 126), subiram os autos, vindo-me conclusos por 
distribuição. Com vista, a PRF emitiu o parecer de fls. 132, no sentido de dar-se 
provimento à Carta Testemunhável, embora condicionando-se o recebimento da apelação 
ao pagamento do preparo. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): José Maria Pereira de Barros, Vilson 
Soares de Oliveira e Gilmar de Paula Fragoso foram denunciados pelo Ministério Público 
Federal  que Ihes imputou a prática do delito previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal, 
por terem guardado e se utilizado de moeda falsa. O segundo denunciado foi acusado 
ainda do crime previsto no art. 334 do CPB, já que, ,utilizando-se da moeda falsa, 
adquirira e fizera ingressar no território nacional mercadoria estrangeira sem o pagamento 
dos tributos devidos. 
Posteriormente, foi aditada a denúncia para incluir, dentre os réus, Ariosvaldo Batista de 
Lima. A primeira sentença proferida nos autos principais restou anulada por esta eg. 
Turma. 
No curso do processo, faleceu o réu Vilson Soares de Oliveira,  que teve a extinção da 
punibilidade declarada. Nova sentença foi proferida, condenando cada um dos acusados 
à pena de 06 (seis) anos de reclusão e multa. Os recursos interpostos por Ariosvaldo 
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Batista de Lima e Gilmar de Paula Fragoso foram recebidos e processados. A apelação 
deduzida por José Maria Pereira de Barros , ora testemunhante, não foi recebida, por 
intempestiva. 
Contra a decisão que negou seguimento à apelação, interpôs o réu recurso em sentido 
estrito, que também não foi recebido, em razão de ter sido deduzido fora do prazo legal. 
Inconformado, requereu fosse extraída a presente Carta Testemunhável. Inicialmente, 
verifico que o presente recurso também não foi formulado no prazo previsto no art. 640 do 
Código de Processo Penal. De acordo com o ciente exarado no mandado de intimação 
que consta das fls. 05, o Dr. Ugo Moreira Martins, advogado do recorrente, tomou 
conhecimento do não recebimento do recurso em sentido estrito em 20.02.92 (quinta-
feira). Somente protocolizou a petição de Carta Testemunhável em 24.02.92, quando já 
ultrapassado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Entretanto, em face dos relevantes 
motivos argüidos pela defesa, já que, segundo a jurisprudência dominante, a falta de 
intimação da sentença ao réu acarreta nulidade do processo, e para evitar, inclusive, 
impetração de habeas corpus, prefiro conhecer do recurso. 
Alega o recorrente que não houve intimação pessoal da sentença ao próprio réu. 
Dispõe o art. 392 do CPP: 
"Art. 392 - A intimação da sentença será feita: 
(...) 
II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto ou, 
sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança." 
Da simples leitura poder-se-ia concluir que basta a intimação ao réu ou ao seu defensor, 
sendo suficiente uma delas. 
Entretanto, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, orientou-se a 
jurisprudência no sentido de que devem ser necessariamente intimados tanto um quanto 
outro, correndo o prazo somente da última intimação. 
Decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal, em acórdão da lavra do eminente Ministro 
Néri da Silveira, assim ementado: 
"Ementa: Habeas Corpus. Nulidade do processo, a partir da sentença condenatória, 
exclusive. Não é válida a intimação do réu, na pessoa de seu defensor (CPP, art. 392, III), 
se o acusado possui endereço certo. No caso, oficial de justiça, da Comarca de São 
Paulo, no cumprimento de Carta Precatória, certificou deixar de cumprir o mandado 
porque a rua onde residia o réu não se localizava na capital, mas, sim, em Osasco. 
Devolvida a Carta Precatória, ao invés de deprecar-se à comarca de Osasco a intimação 
do réu, esta se fez na pessoa do defensor constituído. Nulidade prevista no art. 564, III, 
letra o, do CPP. Deferimento, em parte, do Habeas Corpus, para anular o processo a 
partir da sentença condenatória, exclusive, devendo o réu ser intimado, pessoalmente, da 
decisão, para fins de direito. Quanto ao benefício de apelar em liberdade, não é viável, 
desde logo, assegurá-lo ao paciente, porque, na sentença, nada se explicitou quanto à 
primariedade e bons antecedentes, ressalvando-se, porém, poder o réu requerer ao juiz". 
(Dec. Unân. da 1ª Turma, no HC 5907-RJ, in DJ de '25.06.82, pág. 06227) 
Em sua obra "Curso Completo de Processo Penal", Paulo Lúcio Nogueira  seleciona  
diversos julgados sobre a matéria (págs. 270 e 343): 
"O réu tem direito não apenas à defesa técnica, realizada pelo seu defensor, como à 
defesa pessoal; daí a necessidade de sua intimação, além da de seu defensor, 
constituído ou dativo, para todos os atos processuais." 
(RT, 614:384). 
"Em se tratando de sentença, tanto o réu como o seu defensor devem ser intimados, 
sendo indiferente a ordem em que se as façam, fluindo o prazo recursal a partir da última 
intimação que tenha sido realizada. 
 (RT, 609:439) 
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"O prazo para o recurso conta-se da intimação da sentença ao órgão da acusação (RT, 
607:422), e se réu e defensor forem intimados em datas diversas, flui a partir da última 
intimação" 
(RT, 607:419, 587:360) 
"Se houver vários réus, o prazo conta-se da última intimação da sentença." 
(RT, 622:319; RTJ 89:814, 96:874, 102:606, 113: 384) 
O parecer da Douta Procuradoria Regional Federal, da lavra da Dra. Gilda Pereira de 
Carvalho Berger, concorda inteiramente com os argumentos da defesa. Transcrevo a 
ementa do pronunciamento ministerial 
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. - A intimação do defensor 
constituído não dispensa a do réu em liberdade para que possa fluir o prazo do recurso, 
exegese do art. 392, II, do CPP. 
- Suprida se encontra a falta de intimação do réu se o advogado apresenta recurso, 
mesmo a destempo. 
- Provimento do recurso." (fls. 130). Isto posto, e considerando estar a Carta 
Testemunhável suficientemente instruída (CPP, art. 644), de logo conheço do mérito do 
recurso em sentido estrito, dando provimento a ambos os recursos, para receber a 
apelação e determinar seu regular processamento. 
É como voto. 
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 85 - CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Parte Autora: JUSTIÇA PÚBLICA 
Parte Ré: AGROPECUÁRIA MUNGUBA LTDA. 
Suscitante: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - CE 
Suscitado: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA - CE 
 
EMENTA 

"Processual Penal. Conflito de Competência. Prevenção. Ato de desmembramento de 
inquérito policial. 
- Inexiste prevenção em decorrência  de desmembramento de inquérito policial. O 
apanágio predominante administrativo do despacho que autorizava o desmembramento 
do inquérito policial Ihe exclui a capacidade de indução da prevenção do juízo. 
- Conflito conhecido." 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos  
conhecer do conflito para declarar a competência do Juízo da 7ª Vara Federal do Ceará, 
nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado. 
Recife, 26 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A MM. Juíza Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária 
do Ceará suscitou, com base nos arts. 115 e 116, § 1º, do Código de Processo Penal, o 
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presente conflito negativo de competência. Aduz a MM. Juíza suscitante ser o MM. Juiz 
Federal da 7ª Vara do Ceará o competente para julgar o feito, por entender que o 
desmembramento de um inquérito policial não constitui ato que previna a jurisdição. 
Atuando em 2ª instância, o Representante do Ministério Público Federal emitiu parecer no 
sentido de ser declarado com etente para julgar o feito o MM. Juiz Federal da 7ª Vara da 
Seção Judiciária do Ceará. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A matéria não é estranha a esta Corte. 
Hipótese semelhante foi submetida à apreciação deste Plenário em sessão de 19.08.92. 
O precedente é em tudo similar ao caso ora em exame. Juízos suscitantes e suscitados, 
inclusive, coincidem com os do presente conflito negativo de competência. Outrossim, o 
fator motivador da suscitação foi, nestes como naqueles autos, ato de desmembramento 
de inquérito policial como suposto ensejo de prevenção do juízo autorizador da medida. 
Transcrevo, pois, a ementa do CC 86/CE, Relator o eminente Juiz Ridalvo Costa: 
"PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ATO DE 
DESMEMBRAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL." 
"O ato praticado pela autoridade judicial relativo a processo de sua função, apto a firmar 
prevenção, há de conter certa carga decisória ' (Ministro Flaquer Scartezzini - STJ - CC 
651-SP). Inexistência de prevenção em decorrência da prática do ato predominantemente 
administrativo, determinante de desmembramento de inquérito. 
Conflito procedente." (Julgado em 19.08.92) 
No voto condutor do julgado susomencionado, o ilustre Relator observa "o ato ou medida 
apta a induzir a prevenção do juízo deve ter natureza jurisdicional e conteúdo decisório, o 
que não é o caso do simples despacho que autoriza o desmembramento do inquérito 
policial". 
O entendimento, aliás, é consentâneo com orientação do colendo Superior Tribunal de 
Justiça, em aresto citado por S. Exa., de oportuna leitura, assim então como agora: 
"PROCESSO PENAL - PREVENÇÃO - FIXAÇÃO DIVERSIDADE DE INFRAÇÕES - 
CONEXÃO INEXISTENTE - DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. 
- O ato praticado pela autoridade judicial relativo a processo de sua função, apto a firmar 
prevenção, há que conter certa carga decisória, ou seja, há que ser capaz de demonstrar 
já ter o magistrado conhecimento sobre o fato tido como delituoso. A prática de infrações 
diversas, sem qualquer vínculo, realizadas em condições de lugar e de tempo distintos, 
pelos mesmos acusados, não autoriza a conexão e deverão ser apuradas 
autonomamente. 
- Conflito conhecido." (STJ, 3ª Seção, CC 651-SP, Rel. Ministro Flaquer Scartezzini, DJU, 
Seção I, de 27 de novembro de 1989) 
Filio-me a este modo de pensar. O apanágio predominantemente administrativo do 
despacho que autoriza o desmembramento do inquérito policial Ihe exclui a capacidade 
de indução da prevenção do juízo. Faltam-Ihe o essencial "conteúdo decisório", a 
"natureza jurísdicional" de que fala com precisão o Dr. Ridalvo Costa. 
Pelo exposto, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo da 7ª Vara 
Federal do Ceará para o julgamento do feito. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 19 - PE 
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Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Impetrantes: JOSÉ LAURO MENEZES SILVA E OUTROS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-SE 
Advogado: DR. MANOEL MESSIAS VEIGA (IMPTES.) 
 
EMENTA 

Processual Penal. Habeas Corpus. Medida impetrada simultaneamente com recurso em 
sentido estrito e recurso em habeas corpus que teve curso perante o primeiro grau. 
Impossibilidade. 
1. O habeas corpus originário, quando não se evidencia flagrante ilegalidade cometida 
pela autoridade judiciária, não pode substituir recurso em curso tratando de idêntica 
matéria. 
2. Configurada a hipótese simultânea de habeas corpus e recurso criminal, ambos 
cuidando da mesma situação fática e jurídica, a melhor solução técnica processual é o 
não conhecimento do habeas corpus, salvo se estiver em jogo restrição ao direito de 
liberdade de ir e vir ou flagrante atentado contra a pessoa do paciente. 
3. Na espécie, por existir um recurso em sentido estrito e um recurso em habeas corpus a 
serem apreciados por este Tribunal, através de suas Turmas, o não conhecimento da 
presente ordem se impõe. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos entre partes acima identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, em 
não conhecer do pedido de habeas corpus, nos termos do relatório, voto do relator e 
notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 13 de março de 1990 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: O presente pedido de habeas corpus recebeu fiel 
relato do Exmo. Sr. Procurador Ivaldo Olímpio de Lima, quando, em segundo grau, 
ofereceu o parecer de fls. 102/106. Naquela oportunidade, os fatos e o direito discutidos 
nos autos foram assim expostos: 
"O pedido do presente writ, impetrado contra ato do Dr. Juiz Federal da 3ª Vara em 
Sergipe, referente ao HC nº 13.978/89, visando ao trancamento do IPL nº 013/89, 
liminarmente tem o fito de obter "a suspensividade do indiciamento dos sócios, até que 
seja julgado o mérito do HC, para no final conceder o pedido no sentido de que seja, 
definitivamente, trancado o Inquérito Policial nº 0013/89 pela inexistência de justa causa, 
de crime e de tipicidade legal, e, em pedido alternativo, que, havendo indiciamento, que 
se faça apenas na pessoa do sócio-gerente Laelson Meneses Silva. (fls. 21 ). 
Por derradeiro, é pedida a reforma da decisão da autoridade judicial apontada como 
coatora. 
A exordial se fez acompanhar dos documentos de fls. 23 usque 95. 
Por questões de natureza trabalhista constata-se que envolvendo empregados de duas 
empresas e seus sócios proprietários, ora pacientes (fls. 03), foi instaurado o IPL nº 
0013/89 para apurar os fatos penalmente previstos no art. 203, c/c o art.14, inciso II, todos 
do CPB (fls. 04), cujo crime é doloso. 
As informações acostadas aos autos às fls. 98-99 guardam conformidade com as peças 
que instruíram a peça vestibular. 
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É que, quanto ao HC nº 13.978/89, as informações e a sentença se vêem 
respectivamente às fls. 45-47 e 48-58. No atinente ao HC nº 14.037/89, a exordial (fls. 79-
84) e, bem assim, as informações (fls. 86-89) e a sentença (fls. 90-95) encontram-se 
acostadas ao autos. 
Por derradeiro  o recurso em sentido estrito, de que fala a autoridade, ora apontada como 
coatora (fls. 99), é o que se vê xerocopiado às fls. 59-73. 
O objeto do pedido supratranscrito, que tocou à 2ª T. do egrégio TRF, não cogita de 
matéria elencada no art. 584 do CPP. 
Portanto, contra a mesma autoridade policial foram impetrados dois HC. O de nº 
13.978/89 tem os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos do pedido de trancamento do 
IPL nº 0013/89, quando cotejados os argumentos relatados na sentença (fls. 51) com os 
trazidos à peça vestibular (fls. 21). 
O HC nº 14.037/89 cujo pedido (fls. 84) ensejaria o pedido alternativo (fls. 21), silenciou 
quanto ao tranca mento do IPL e ateve-se à suspensão do indiciamento dos sócios, ora 
pacientes, até o julgamento dos recursos na Instância Superior "e que mesmo assim se 
restrinja, no caso de ouvida do representante legal das empresas, chamamento na 
pessoa de seu sócio-gerente, Laelson Menezes da Silva, inclusive o único conhecedor 
dos fatos." (fls. 84). 
Na 2ª feira, 19 de junho próximo findo (fls. 59v.), recorreram em sentido estrito, quando 
renovaram todos os argumentos (fls. 61-73), já expungidos nas sentenças de fls. 58 e 95. 
Em suma, os pacientes reiteradamente pedem o exame das provas do IPL nº 0013/89, 
entre cujas peças elegeram as de fls. 24 usque 44 como supedâneo para a alegada 
ausência de justa causa, de crime e de tipicidade legal." 
Após a apresentação do referido parecer, que concluiu pela denegação da ordem, por 
meio de diligência que determinei, obtive os seguintes dados: 
a) os impetrantes apresentaram recurso contra a decisão de primeiro grau que Ihes 
denegou, em habeas corpus, o pedido de trancamento do inquérito policial; 
b) o eminente relator do recurso acima assinalado, que nesta Casa tomou número 016-
SE, informou que o assunto nele tratado é o mesmo enfocado pelo habeas corpus que se 
analisa; 
c) os impetrantes, por seus advogados, não obstante intimados para se pronunciarem 
sobre a cumulação existente, isto é, os mesmos fatos serem motivo de apreciação em 
recurso e em habeas corpus originário, não se pronunciaram. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Após apreciar a complexidade dos fatos 
processuais que se inserem na presente ordem de habeas corpus, a solução denegatória 
defendida pelo Exmo. Sr. Procurador da República, Dr. Ivaldo Olímpio de Lima, em seu 
parecer no segundo grau, não me parece ser a melhor. 
Na verdade, creio que, tecnicamente, o caminho correto será o do não conhecimento da 
ordem, em face da existência de um recurso em sentido estrito e de um recurso em 
habeas corpus onde a mesma matéria é tratada. 
Qualquer que seja o pronunciamento desta Turma quanto ao mérito, pode ensejar 
decisão conflitante com a que será tomada nos recursos já assinalados. 
Para melhor esclarecer a controvérsia, registro o conteúdo das informações prestadas 
pela autoridade apontada como coatora, onde a simultaneidade de recursos e de habeas 
corpus interpostos está comprovada. Explicita a digna autoridade: 
"Em resposta ao Ofício nº 002/89 - GP, hoje recebido, cabe-me informar que: 
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a) os impetrantes ajuizaram duas medidas de habeas corpus, uma na 3ª Vara (Proc. 
13.978/89) e outra na 2ª Vara (Proc. 14.037/89), ambas julgadas pelo signatário, e 
denegadas; 
b) o presente writ se atém ao processo 13.978/89, sentenciado, ora em grau de recurso, 
remetido a esse ínclito Pretório em 26.06.89, malote nº 14.091. 
A autoridade policial informou: "Nunca houve intenção nossa de identificar criminalmente 
os intimados, tanto assim é que nas intimações expedidas foram sublinhadas as palavras 
devendo trazer documento de identidade." (fIs.027) Indeferi o pedido de efeito suspensivo 
ao recurso em sentido estrito, pois que tal só ocorreria nos casos elencados no art. 584, 
do CPP. Destarte, pretendendo reformar a decisão denegatória do habeas corpus, há 
nesse Pretório um recurso em sentido estrito. 
Agora, este habeas corpus também pede o trancamento do inquérito, objetivando reforma 
da decisão deste juízo. 
Proferida a sentença, cumpri o dever de meu ministério judicante, com a fundamentação 
lá expendida. Interposto o recurso, esse Pretório saberá iluminar o feito com o saber 
jurídico de que são dotados os seus componentes." 
Por tais fundamentos, não conheço da presente ordem de habeas corpus. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 38 - CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Impetrantes: DRS. GERARDO DE MAGELA MELO FORTES E OUTROS 
Impetrado: JUÍZO DA 5ª VARA - CE 
Paciente: JOSÉ CARLOS SCHWARTZ 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Justa causa. Inépcia da denúncia. Denegação. 
1. - Denúncia firmada por dois procuradores. Fato inusitado, porém incapaz de ser 
elevado ao patamar de vício determinador de nulidade. A legitimação processual para 
propor a ação penal pública não pertence ao indivíduo que ocupa o cargo integrante da 
instituição Ministério Público. Ela é da própria instituição que tem, por finalidade 
especifica, seus interesses voltados para a persecução dos delitos públicos. Em 
decorrência de tal característica, a assinatura de uma só denúncia por dois integrantes do 
Ministério Público é acontecimento meramente formal, sem repercussão para elidir a 
existência, a validade e a eficácia da referida peça. 
2. - Não se considera inepta a denúncia que registra os pormenores dos fatos apontados, 
descrevendo-os com conteúdo razoável e sem se vincular a simples suposições, além de 
ter sido oferecida com base em fortes indícios e apoiada em ocorrências previamente 
averiguadas, possibilitando ao acusado se defender amplamente de referências certas e 
inequívocas 
3. - O princípio da indivisibilidade da ação penal não se aplica quando o delito apontado é 
apurado, de ofício, pelo Ministério Público. O referido princípio é privativo da ação penal 
privada. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e então egrégio Tribunal Federal de 
Recursos. 
4. - Alegação de imputação dúbia, erro de identificação da estrutura do tipo e de que há 
absorção do delito de gestão temerária pelo de gestão fraudulenta não suportam exame 
aprofundado em habeas corpus por ser matéria vinculada à prova. 
5. - Não há inconstitucionalidade do tipo previsto no parágrafo único do art. 4º da Lei 
7.492I86. Embora criticável a técnica seguida pelo legislador, há clareza na definição do 
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delito, não dando margem a dúvidas, nem  se constata abuso de conceitos gerais e 
vazios. 
6. - A Justiça Federal é a competente para processar e julgar os crimes contra o Sistema 
Financeiro Nacional (art. 109, inc. VI, CF). 
7. - Habeas Corpus denegado. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, examinados e discutidos os presentes autos entre as partes acima intensificadas, 
resolve a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de 
votos, denegar a ordem, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam integrando o presente julgado. Vencido o Juiz Lázaro Guimarães. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de dezembro de 1989 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de 
José Castro Schwartz, que se encontra respondendo a ação penal, na 5ª Vara da Seção 
Judiciária do Estado do Ceará, por ter sido denunciado como incurso nas penas do artigo 
4ª e do parágrafo único da Lei nº 7.492/86 (Crime contra o Sistema Financeiro Nacional). 
Os impetrantes alegam ser inepta a denúncia e que há ausência de justa causa para a 
ação penal. 
A impetração busca a decretação da nulidade da denúncia, com base nos seguintes 
fundamentos: 
a) a denúncia foi firmada por dois Procuradores da República; 
b) haver falta de descrição da conduta incriminada, impossibilitando o conhecimento da 
imputação e o exercício da defesa, o que torna inepta a peça acusatória vestibular; 
c) por não ter sido obedecido o princípio da indivisibilidade da ação penal, em face de 
terem sido excluídos da imputação outros autores e partícipes conhecidos e nomeados; 
d) ser dúbia a imputação, por ter a acusação vacilado entre o que constitui fraude ou mero 
ato temerário; 
e) haver erro de identificação da estrutura do tipo, por haver confundido gestão 
fraudulenta com gestão temerária; 
f) por haver absorção da gestão temerária pela gestão fraudulenta, não ser possível, por 
uma única conduta, a gestão ou administração, se responder por dois resultados, a título 
de dolo e a simultâneos; 
g) ser inconstitucional o tipo previsto no parágrafo único do art. 4º da Lei 7.492/86; 
h) haver ofensa ao princípio da anterioridade da lei penal, por a denúncia tratar de fatos 
ocorridos na vigência da lei anterior mais benéfica, porém, capitulando-os nos termos da 
lei nova; 
i) ser incompetente a Justiça Federal, por não se aplicar a Lei 7.492/86 aos fatos; 
j) existir falta de justa causa para a ação penal, no que se refere ao empréstimo feito à 
SOCIPESCA, pois o paciente não tinha poderes para evitar a transação. 
A respeito dó primeiro fundamento  ou seja, de ser nula a denúncia porque assinada por 
dois procuradores, disse o impetrante o que passo a ler - fls. 05. 
A alegada falta de descrição da conduta incriminada, impossibilitando o conhecimento da  
imputação e o exercício da defesa, foi exposta com base nas razões de fls. 05/07, cuja 
leitura faço agora. 
A nulidade de ação penal, por desobediência ao princípio da indivisibilidade da ação está 
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defendida com as afirmações de que "no entanto, na peça vestibular, além de, em vários 
casos, omitir os signatários e beneficiários dos contratos e atos tidos como fraudulentos, 
permitiu-se o órgão do MP, duplamente exercido, excluir da imutação, expressa e 
tacitamente, outros autores e partícipes conhecidos e nomeados, ao simples pretexto de 
"reconhecida idoneidade". Mais adiante, às fls. 10 e 11, argumentam os impetrantes com 
o que transmito a esta Turma, fazendo a leitura dos trechos respectivos. 
 No tocante à mencionada  circunstância de ser dúbia a imputação, a peça inaugural do 
presente habeas corpus afirmou o contido nos parágrafos que a seguir registro (fls. 11). 
O erro de identificação da estrutura do foi alegado com base no pronunciamento de fls. 
12, onde se conclui afirmando que é "ilegítima e absurda, com a devida licença, a 
confusão da denúncia com o intuito de tentar justificar o injustificável: a violação do 
princípio número um do Direito Penal, o da anterioridade da lei" (fls. 13). 
O itens 2.5 e 2.6 da petição inicial cuidam em demonstrar haver absorção da gestão 
temerária pela gestão fraudulenta e ser inconstitucional o tipo previsto no parágrafo único 
do art. 4º da Lei nº 7.492I86. Os impetrantes, a respeito, sustentam as suas posições com 
o dissertar de fls. 13/16. 
O entendimento de ter havido ofensa ao princípio da anterioridade da lei penal está 
desenvolvido nos termos postos às fls. 17/21. A alegada falta de justa causa está 
justificada com os dizeres de fls. 22/25. 
A defesa da incompetência da Justiça Federal se sustenta, na afirmação de que, na 
espécie, não é a Lei 7.492/86 que deve ser aplicada. 
A autoridade apontada como coatora, em suas informações, justificou o recebimento da 
denúncia, com as alegações que transcrevo: 
- "imputa-se ao paciente, vice-presidente operacional da 'BEC' - Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S/A., ocupando igual cargo no Banco do Estado do Ceará S/A., 
responsabilidade por haver firmado autorização para captação de depósito a prazo de 
24.02.86, em operação com o 'Banco Rural S/A". (doc. nº 1); 
- diz-se na denúncia que assim Fernando Antônio dos Santos Terra como o paciente 
arquitetaram (no caso "Banco Rural") fraude que favoreceu tanto o Banco Rural como os 
co-réus (fls. 11 da denúncia  -15 dos autos); 
- idêntica responsabilidade é imputada ao paciente na operação realizada entre a 'BEC 
DTVM' e a 'Rural Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada', datada de 
14.03.86, da qual teria advindo prejuízo de Cr$ 2.833.958, 54 (fls.14 da denúncia -18 dos 
autos); o paciente, juntamente com Fernando Antônio dos Santos Terra, figuram como 
emitentes da 'Nota de Negociação de Títulos nº 51914' - fls. 478 dos autos); 
- diz-se, ainda, ser o paciente responsável por empréstimo concedido à firma  
SOCIPESCA - Sociedade de Pesca do Nordeste S/A., em data de 21.11.85, e, por um 
outro, concedido em 29.11.86 (não honrado), muito embora a devedora já estivesse com 
falência requerida desde 27.06.85, não tivesse comprovado perante o 'BEC' a situação 
jurídica e patrimonial que ostentava e já estivesse a dever cifra pouco inferior ao próprio 
capital do Banco; 
- diz-se, também, que à firma AMAZÔNICA - Indústria e Comércio de Pesca S/A. foi 
concedida, em 06.11.86, abertura de crédito, nada obstante cuidar-se de empresa com 
atraso no pagamento dos compromissos assumidos, títulos protestados, e suportando 
execução patrimonial, afora 'experiência desfavorável em outros bancos' (fls. 24 da 
denúncia - 28 dos autos); a responsabilidade por tal decisão foi imputada ao paciente e 
aos co-réus Fernando Antônio dos Santos Terra e Fernando Nazareth Dias Machado; 
 - assim sendo, pelo menos os fatos relacionados aos empréstimos concedidos à 
'SOCIPESCA' e à 'AMAZÔNICA', havidos por ruinosos para  os interesses do 'BEC', 
ocorreram em datas posteriores à da edição da Lei nº 7.492, de 1986; como, em tese, 
configuram crime (gestão temerária) previsto na lei mencionada, recebi a denúncia 
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oferecida contra o paciente e os co-réus já citados em outro ponto destas informações. 
 À inteira disposição de Vossa Excelência para oferecimento de informações adicionais, 
se julgadas necessárias, renovo-Ihe protestos de muito digna consideração e de apreço o 
mais respeitoso." 
O Ministério Público Federal, em bem elaborado parecer, opinou ela denegação da 
ordem. Ao assim concluir, sustenta que não houve a alegada omissão da denúncia em 
descrever a ação delituosa de cada paciente; que não se configura atuação com abuso de 
poder; que inexiste a inépcia alegada e que há justa causa para a ação penal. 
Leio as razões do órgão ministerial (fls. 158/176). 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Aprecio os fundamentos da impetração na 
ordem em que foram apresentados. 
Não acolho em análise primeira, a afirmação de ser nula a peça vestibular por ter sido 
elaborada e firmada por dois procuradores. 0 fato, embora inusitado não o eleva ao 
patamar de carregar o vício da nulidade. Estou certo de que o princípio da independência 
funcional do Ministério Público não foi violado, bem como que a técnica adotada, embora 
não costumeira nas lides forenses, nenhum prejuízo ou, vantagem acarreta para a ação 
penal. A legitimação para propor a ação penal não pertence ao indivíduo que ocupa o 
cargo integrante da instituição. Ela é da própria instituição que tem, por finalidade, seus 
interesses voltados para a persecução de delitos públicos. A acusação é feita, assim, por 
órgão estatal, para tanto estruturado por permissibilidade constitucional. Ao denunciar, o 
Ministério Público está exercendo uma das suas funções institucionais, que é a de  
romover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei (C. F.p art. 129, I), o que 
faz protegido pelo princípio da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. A 
assinatura da denúncia por dois integrantes do Ministério Público é acontecimento 
meramente formal  sem repercussão para elidir a existência, a validade e a eficácia da 
referida peça. Outrossim, tenha-se, também, em consideração que a propositura da ação 
penal e o seu curso, em nenhum instante, estão vinculados ao princípio da identidade 
física. 
A seguir, dizem os impetrantes que a denúncia é inepta por se ressentir da falta de 
descrição da conduta incriminada, impossibilitando o conhecimento da imputação e o 
exercício da defesa por parte do paciente. 
Não é o que revela a peça atacada. Ela não se apresenta omissa a pormenores, 
descrevendo com conteúdo razoável os fatos apontados e sem se vincular a simples 
suposições. Foi oferecida com base em fortes indícios e apoiou-se em fatos previamente 
averigua dos, possibilitando ao acusado se defender amplamente de referências certas e 
inequívocas. 
Ao comprovar a posição agora e aqui exposta, transcrevo os trechos da denúncia que se 
referem ao paciente: 
"No período de 28 de abril de 1983 a 25 de fevereiro de 1987, o réu FERNANDO 
ANTONIO DOS SANTOS TERRA dirigiu o BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S.A - BEC 
como Presidente do seu Conselho de Administração e de sua Diretoria, tendo sido 
auxiliado nesta gestão, pelos réus FERNANDO NAZARETH DIAS MACHADO e JOSÉ 
CASTRO SCHWARTZ, o primeiro, na qualidade de Diretor de Crédito Geral até 10 de 
outubro de 1985, e daí até 25 de fevereiro de 1987, na qualidade de Vice-Presidente 
Administrativo-Financeiro, e o segundo, na qualidade de Vice-Presidente Operacional, de 
10 de outubro de 1985 até 25 de fevereiro de 1987 (Composição da Administração 
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extraída do vol. IX do Inquérito Administrativo do Banco Central, anexo, fls. 2302 a 2309)." 
"Em 24 de fevereiro de 1986, a BEC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA. efetuou depósito a prazo no BANCO RURAL S/A, no valor de Cr$ 
74.450.035.180,00,  mediante a compra dos Certificados de Depósito Bancário - CDBs 
nºs 15691 /1e 15692/0, emitidos por esse banco, conforme Recibo de Custódia nº 4567, 
Recibo Provisório nº 1699 e Nota de Negociação de Títulos nó 48149, de fls. 473, 474 e 
475, respectivamente. 
Referidos CDBs, emitidos em 24 de fevereiro de 1986, tinham vencimento fixado para 24 
de dezembro de 1986, com juros pactuados à taxa de 20% a.a., além de correção 
monetária com base na variação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - 
ORTNs. 
Os réus FERNANDO ANTÔNIO DOS SANTOS TERRA e JOSÉ CASTRO SCHWARTZ, 
Presidente e Vice-Presidente Operacional, respectivamente, da BEC DTVM, tiveram 
participação direta e imediata na citada operação, tanto que assinaram, o primeiro, a 
correspondente nota de negociação nº 48149 série E, igualmente emitida em 24 de 
fevereiro de 1986 (fls. 475), e, o segundo, a respectiva autorização para captação de 
depósito a prazo, da mesma data (Doc. nº 2, anexo). 
Entrementes, naquela mesma data de 24 de fevereiro de 1986, O ESTADO DO CEARÁ 
celebrou, com o mesmo BANCO RURAL, Contrato de Mútuo por antecipação de receita 
orçamentaria, no valor de Cr$ 69.818.182.000,00, com vencimento estipulado para 24 de 
dezembro de 1986, vale dizer, a mesma data de vencimento dos CDBs comprados pela 
BEC DTVM ao BANCO RURAL (fls. 460 a 466)." 
"Na verdade as duas operações foram montadas para permitirem, fraudulentamente, que 
o BANCO RURAL auferisse um lucro decorrente da diferença de encargos entre a 
captação dos recursos da BEC DTVM e seu empréstimo ao Estado do Ceará. 
Evidentemente  os réus FERNANDO TERRA e JOSÉ CASTRO SCHWARTZ arquitetaram 
a fraude para favorecer não só o Banco Rural, mas, também, como é curial a si próprios, 
mediante alguma divisão do produto da fraude. 
Pois outra finalidade não visavam ditas operações atingir. Primeiro, porque o Estado do 
Ceará poderia ter obtido os recursos tomados de empréstimo ao Banco Rural, na própria 
BEC DTVM ou mesmo no Banco do Estado do Ceará, nas modalidades, já mencionadas 
acima, de captação via RDB ou CDB, operações da então Resolução 366 (hoje 
Resolução 1088) do BACEN, ou, ainda, através de mútuo por antecipação de receita 
orçamentaria, que aliás, foi a modalidade acertada com o Banco Rural (fls. 691/692, itens 
b e c)." 
Ocorre que o interesse e o propósito dos réus FERNANDO TERRA e JOSÉ CASTRO 
SCHWARTZ era exatamente tirar vantagens pessoais, o que possivelmente Ihes seria 
impossível ou, no mínimo, arriscado, se tentadas, as operações, perante um banco local. 
Seria mais cômodo com um banco de outra terra, Minas Gerais, onde nasceu 
FERNANDO TERRA. 
Mas o aspecto que mais revela a intenção e o objetivo das citadas operações foi o de que 
o Estado do Ceará, tendo recebido daquele Banco a quantia de Cr$ 59.132.649.000,00, 
aplicou, na BEC DTVM, o valor de Cr$ 55.401.361.598,00, na mesma data de 24 de 
fevereiro de 1986, mediante a compra de um dos CDBs que a BEC DTVM havia adquirido 
do mesmo BANCO RURAL, com vencimento igualmente para 24 de dezembro de 1986, 
conforme Nota de Negociação de Títulos nº 48246, Série A, da BEC DTVM, de fls. 476. 
Referida Nota de Negociação de Títulos foi rubricada pelo Vice-Presidente da BEC 
DTVM, réu FERNANDO DE NAZARETH DIAS MACHADO. 
É indiscutível, pois, o ardil, o artifício, a fraude empregada pelos réus FERNANDO 
TERRA, JOSÉ CASTRO SCHWARTZ e FERNANDO MACHADO para, através de uma 
operação triangular envolvendo a BEC DTVM, o Estado do Ceará e o BANCO RURAL, 
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propiciarem a esta última instituição financeira um lucro indevido, do qual, sem dúvida, 
participaram. 
Aparentemente, seriam operações normais, se consideradas isoladamente umas das 
outras. 
Em 14 de março de 1986, a BEC DTVM vendeu à RURAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA., empresa coligada ao BANCO RURAL S/A, o 
Certificado de Depósito Bancário - CDB nº 012.348 (fls. 477), que ela havia comprado do 
BANCO DO ESTADO DO CEARÁ, em 12 de novembro de 1985, pelo preço de Cr$ 
10.000.000.000,00, para resgate em 12 de maio de 1986, pelo valor decorrente da 
correção monetária dos índices das ORTNs mais juros de 9% (nove por cento) ao ano. De 
conformidade com os encargos ajustados para resgate do título, seu valor, em 14 de 
março de 1986 (data em que foi renegociado com a RURAL DTVM), era de Cz$ de 
16.448.958,95. Contudo, ele foi vendido, pela BEC DTVM à RURAL DTVM, pelo preço de 
Cz$ 13.615.000,00, consoante Nota de Negociação de Títulos nº 51.914, Série A, da BEC 
DTVM, de fls. 478, determinando, para a vendedora, um prejuízo de Cz$ 2.833.958,54, 
representando, assim, tal operação uma transferência indevida de recursos de uma 
instituição financeira para outra. 
Citada operação, com o prejuízo dela advindo, constitui ato de gestão temerária de 
instituição financeira, punido pela Lei nº 7.492/86, art. 4º, parágrafo único, em cuja pena 
deverão ser incursos os réus FERNANDO R.T: 382)." 
TERRA e JOSÉ CASTRO SCHWARTZ, emitentes da Nota de Negociação de Títulos nº 
51.914, de fls. 478." 
Por último, a denúncia, ao tratar dos alegados prejuízos sofridos pelo Banco, por 
concentrar recursos nas mãos de empresas inadimplentes,  referiu-se expressamente ao 
paciente,  após detalhar minuciosamente a operação, acusando-o de ter concedido a 
autorização. Eis os trechos respectivos: 
"Mesmo assim, o Banco permaneceu concedendo-Ihe crédito, como fez em 21 de 
novembro de 1986 e em 06 de fevereiro de 1987 o primeiro autorizado pelo réu JOSÉ 
CASTRO SCHWARTZ (fls. 821 do vol. III destes autos) e o segundo pelo réu FERNANDO 
TERRA (fls. 849 destes autos e 1954 do Inquérito BACEN). 
Esses últimos dois empréstimos permanecem em débito, juntamente com um terceiro 
concedido em 29 de agosto de 1986, totalizando, os três, em abril de 1989, a dívida total 
de Cz$ 2.742.745.133,00 (fls. 712/13 do vol. III destes autos)." certo que  da reunião da 
Diretoria do BEC, de 17.10.85, que aprovou a mencionada abertura de crédito, 
participaram, além dos réus FERNANDO TERRA, JOSÉ CASTRO SCHWARTZ E 
FERNANDO DE NAZARETH DIAS MACHADO, os diretores JOSÉ ARNALDO CRUZ 
BEZERRA DE MENEZES, PAULO FERREIRA STUDART ANTÔNIO SIEBRA LIMA, 
ELIOMAR DE ABREU BRAGA e JEOVÁ COSTA LIMA. 
Todavia, não é por isso que se deva imputar a esses diretores a prática do mesmo crime 
de Administração Temerária. 
Com efeito, sabe-se que o poder de decisão nas administrações de instituições oficiais, 
inclusive e especialmente nas financeiras, repousa e se exerce nas mãos da sua 
presidência." Os impetrantes pretendem que a denúncia seja considerada nula, ainda, por 
não haver obedecido ao princípio da indivisibilidade da ação penal, por ter excluído outras 
pessoas que deviam estar envolvidas. 
A referida alegação de há muito vem .sendo entendida como só sendo aplicável à ação 
privada, em face da possibilidade de ser renunciável o direito de queixa. A respeito, 
Damásio de Jesus, em sua obra 'Código Penal Anotado", Saraiva, pág. 240, registra: 
"Ação penal pública. A ela não se aplica o princípio da indivisibilidade da ação penal 
privada (J.T.A. Crime - SP 83: 507 e 73; R.T.J.,112: 479, 95:1389 e 94:141; R.T.: 382)." 
Por ser tema consagrado de modo preponderante hoje, na jurisprudência e na doutrina, 
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reservo-me a esses parcos fundamentos para rejeitá-lo. 
Os aspectos de imputação dúbia, erro de identificação da estrutura do tipo e absorção da 
gestão temerária pela gestão fraudulenta, todos eles enfocados na peça vestibular, não 
suportam examinais aprofundado em termos necessários para a concessão ou 
denegação da ordem. É matéria a ser examinada em sede de fundamentação de 
sentença definitiva, se vacilação for encontrada pelo juiz entre o que se afirma ser fraude 
ou mero ato temerário, ou se erro existir na identificação da estrutura do tipo ou se 
entendimento for posto de que há absorção de gestão a decisão. São aspectos de 
natureza subjetiva e de interpretação do direito que, por si só, são temerária pela gestão 
fraudulenta. Tudo será resolvido no curso da ação penal ou no prolatar a decisão. São 
aspectos de natureza subjetiva e de interpretação do direito que, por si só, são 
insuficientes para a determinação de que uma denúncia é inepta ou se há justa causa 
para a ação penal por prática da infração do art. 4º da Lei nº 7.492. 
O círculo abrangido pela discussão dos temas acima enfocados, como postos na peça 
vestibular, é de natureza, apenas, influenciadora para a concepção dos delitos 
denunciados. 
Não me parece ser inconstitucional o tipo previsto no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 
7.492/86. Não vejo ferimento, na sua construção infraconstitucional, ao disposto no inciso 
XXXIX, do art. 5º, da C.F., ao dispor que "não há crime sem lei anterior que o defina, nem 
pena sem prévia cominação legal". 
A redação do parágrafo único do art. 4º, da Lei nº 7.492/86, embora não se apresente 
com elogiável técnica, é clara na definição do tipo, não dando margem a dúvidas, nem 
abusando de conceitos gerais ou vazios. Não há possibilidade, ao ser interpretada e 
aplicada, conduzir a uma incerteza a respeito da esfera da LICITUDE e do 
comportamento do agente. Pode ensejar dificuldade de interpretação, como assinala 
Manoel Pedro Pimentel (in seu "Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional", fls.45) e 
ser considerado um tipo anormal, pelo que haverá necessidade "de se estabelecer, de 
modo adequado, se encontra presente o elemento normativo, requisitado pela figura 
típica, para que o delito se caracterize". 
Há, contudo, a descrição de um fato tipificado, que é a gestão temerária, já conceituada 
pela doutrina, ao considerá-la por ocasião dos crimes contra a economia popular, como a 
exercida com conduta abusiva, que ultrapassa os limites da prudência, caracterizando, 
em síntese, um comportamento afoito, arriscado e que põe em risco a instituição. Pelo 
visto, o tipo não é aberto, impreciso e vago. 
O fundamento seguinte da impetração é o de que, ao ser oferecida a denúncia, houve 
ofensa ao princípio da anterioridade da lei penal, por os fatos apontados terem ocorrido 
na vigência da lei anterior mais benéfica, e, mesmo assim, terem sido capitulados nos 
termos da lei nova. 
A respeito acompanho o posicionamento posto no parecer do digno representante do 
Ministério Público Federal, quando sustentou: 
"Indemonstrada a inépcia da inicial, inclusive pelo juízo impetrado (fls. 152-153 do HC ns 
17-CE.), bem como a inexistência de justa causa, cumpre considerar que os fatos, 
ocorridos entre 1983 e 1987, são descritos na denúncia e capitulados no parágrafo único 
do art. 4º da Lei 7.492, de 16.07.86. 
De logo importa lembrar que Heleno Cláudio Fragoso, em seu livro Jurisprudência 
Criminal, v.l, ed. 1973, pág. 102, nº 89, já escrevia que os fatos descritos na denúncia 
prevalecem sobre a classificação. Para tanto, anotava decisão unânime do extinto TFR no 
CJ nº 797, cujo Acórdão é da lavra do Min. Antônio Nader. 
Despiciendo insistir que o intérprete deve se ater ao crime descrito e não ao capitulado na 
denúncia, vez que se trata de jurisprudência assente nos tribunais. 
Daí ser de somenos importância a excessiva valoração dada pelos impetrantes ao tipo 
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penal contido no art. 4º § único da Lei 7.492/86. 
Um conhecimento mais aprofundado dos fatos descritos na denúncia é fornecido pela 
instrução criminal, cuja análise da prova pode ensejar, em tese, tanto uma absolvição 
como uma condenação, a priori, inafastada uma desclassificação. 
É, pois, matéria de prova a ocorrência de crime continuado, segundo o caput do art. 71 do 
CPB. 
In casu se vier a ser admitido o entendimento acolhido por um dos impetrantes, segundo 
o qual não se cogita de crime continuado (fls. 12 do HC nº 38-CE e, em) conseqüência, 
não se Ihe aplicando lei posterior mais severa, cumpre salientar que para tal hipótese a lei 
anterior já previa uma pena de detenção de 2 a 10 anos. É o estabelecido pelo art. 3º, 
item IX da Lei nº1.521/51. 
Assim sendo, a teor do art. 109 do CPB, o crime não está prescrito. 
Por outro lado, na hipótese de se tratar de crime continuado, seria aplicável a lei nova. É o 
que escreve Damásio de Jesus em seu livro "Código Penal Anotado", ed.1989, pág.12, 
segundo as RTs que menciona. 
Em  tal hipótese, a pena cominada pelo art. 4s da Lei nº 7.492/86 é de 3 a 12 anos de 
reclusão e, em consonância com o art. 109 do CPB, insofismavelmente está afastado o 
decurso do prazo prescricional. 
Portanto, quer se trate ou não de crime continuado, quer, ao caso vertente, venha a ser 
aplicada ou näo a lei mais benigna, pela prescrição a punibilidade não está extinta. 
Impetrante: Vale ressaltar, além disso, que intocável permanece o princípio da reserva 
legal, tanto quanto o da anterioridade da lei penal, em relação aos fatos descritos 
suficientemente na denúncia. 
Não há ofensa a tais princípios se, em benefício dos denunciados, a fictio juris do art. 71 
do CPB vier a incidir em decorrência de comprovadas condições semelhantes às de 
tempo, lugar e modo de execução, hipótese em que seria aplicável a lei nova. 
Incólumes permanecem tais princípios se vier a incidir a Lei nº 1.521/51 para os fatos 
ocorridos entre 1983 e 1987.'" 
Por último, resta examinar o pedido à luz da alegada justa causa para a ação penal, no 
tocante ao ato isolado do empréstimo feito à SOCIPESCA.. 
Impossível, em sede de habeas corpus, aprofundar a prova no sentido de se afirmar, a 
priori, que por esse fato não há justa causa para a ação intentada. De início, tem-se que o 
empréstimo, concedido em 21.11.86, na vigência da Lei nº 7.492, de 16.06.86, foi 
assinado pelo paciente. Este, por sua vez, na condição de vice-presidente, assumiu 
responsabilidades compartilhadas com o presidente nos atos de gestão executados. A 
circunstância, por si só, de o art. 13, II, do Estatuto do Banco, registrar que ao vice-
presidente cabe seguir as determinações do presidente, não faz com que se considere, 
desde logo, inexistir justa causa para a denúncia pelo acontecimento em exame. É lógico 
que a obediência apregoada pelo Estatuto do Banco está vinculada a um padrão de 
legalidade. O fato apontado existiu e, por ter acarretado prejuízo ao Banco, apresenta-se, 
em tese, com tipicidade capaz de configurar o delito de gestão temerária. Só o exame da 
prova é quem vai elucidar a questão, impossível de se fazerem habeas corpus. 
A mencionada incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito não 
resiste ao determinado no art. 109, inc. VI, da C.F. atual. 
Isto posto, por tais fundamentos, denego a ordem. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 155 - CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
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Impetrante: DR. GUILHERME BASSILA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - CE 
Paciente: JOSÉ ADAUTO SALES 
 
EMENTA 

 Habeas Corpus. Peculato-desvio. Quando ocorre. Trancamento de ação penal. Falta de 
justa causa. 
 - O peculato na modalidade desvio só se configura quando o objeto material (dinheiro ou 
valor) é empregado em fim diverso daquele a que era destinado. 
 - O fato ou a circunstância de o funcionário receber, mediante autorização, gratificações 
inerentes à função para a qual fora designado não caracteriza ilícito penal. 
- Não há relação de causa e efeito para caracterização do ilícito, o ato de o funcionário 
receber vantagens inerentes à função e a conduta da chefia quando autoriza o seu 
pagamento. 
- Induvidosa a inexistência do ilícito penal. Habeas corpus concedido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 155 - CE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, 
conceder o habeas corpus, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 7 de novembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Em favor de José Adapto Sales, identificado na 
inicial impetrou o advogado Guilherme Bassila, com base nos arts. 5º, LXVIII, e 108, I, d, 
da Constituição Federal, 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, o presente habeas 
corpus, objetivam do o trancamento, por falta de justa causa, da ação penal que a Justiça 
Pública move contra José Adauto Sales, pela prática do crime tipificado no art. 312 caput, 
do Código Penal, em co-autoria com José Armando Pontes Dias. 
Alega que a suposta conduta criminal do paciente consistira em haver percebido 
irregularmente diárias e gratificações pagas pela direção do DNER, cuja concessão 
irregular e graciosa se enquadra no tipo previsto no art. 312, caput, do Código Penal. Ao 
longo da sua petição, fls. 02/20, argumenta que a conduta tal como descrita na ação 
penal, cujas principais peças translada para os autos do habeas corpus, não constitui 
crime, muito menos o de peculato-desvio. Primeiro, porque em rigorosa inspeção 
ordinária levada a efeito pelo Tribunal de Contas  em 06 de outubro de 1988, junto ao 3º 
DRF - CE, nenhuma irregularidade foi constatada, como nada de irregular foi constatado 
na sindicância instaurada para apuração de possíveis irregularidades no 3º Distrito 
Rodoviário Federal pela Portaria nº 2298, de 02.06.89. E a falta de decisão administrativa 
condenatória na Primeira Instância obstaculiza a instauração da ação penal. Segundo, 
porque o ato de recebimento das vantagens não constitui delito algum, muito menos o 
tipificado peculato-desvio. O paciente não desviara dinheiro ou valores públicos, posto 
que deles não tinha a posse, em razão da função, tão-só recebeu parcelas componentes 
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do seu salário, devidamente autorizadas. 
Alega, por fim, que a conduta, tal como definida, não tipifica ilícito penal, sendo o habeas 
corpus a via idônea para cessar a coação com o trancamento da ação penal, pela falta de 
justa causa para sua instauração. 
Juntou os documentos de fls. 21 a 118. 
A autoridade apontada como coatora prestou informações com o ofício de fls.123/127, 
onde destaca que a concessão e recebimento irregular das vantagens (diárias e 
gratificações) "pode enquadrar-se no tipo penal previsto no art. 312, caput, do Código 
Penal, sob a modalidade de peculato-desvio. 
A Douta Procuradoria da República opinou pela denegação da ordem por dependerem, os 
fatos alegados, de dilação probatória. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator) : o fato atribuído ao paciente José 
Adauto Sales, como delito previsto no art. 312, do Código Penal - peculato-desvio, 
consistiu, como foi visto, em haver o paciente percebido irregularmente diárias e 
gratificações como pagamento autorizado pelo Dr. José Armando Ponte Dias. 
No Habeas Corpus ns 150 - CE, por mim relatado, onde se discute matéria idêntica, isto 
é, concessão irregular de diárias e gratificações a engenheiros do 3º Distrito Rodoviário 
Federal, sediado em Fortaleza-Ceará, mediante autorização da chefia (o mesmo 
engenheiro José Armando Ponte Dias é quem autoriza), onde as peças trasladadas são 
repetidas, apenas em número menor, os fundamentos, a causa de pedir e o pedido são 
comuns, manifestei no voto que a conduta do paciente da qual se originou a ação penal 
malsinada não tipifica nenhum ilícito penal e deve ser resolvida pela via administrativa ou 
civil. 
O fato aqui é o mesmo e idênticas também são as circunstâncias em que teria ele (o fato) 
ocorrido. Naquele, não enxerguei a necessidade de explorar a dilação probatória, como 
neste também não a vejo. 
Não tenho razão, portanto, para modificar o voto que aqui reproduzo e o tenho como 
razão de decidir o presente caso. 
O peculato-desvio tem como ponto central ou fundamental o desvio, isto é, dar o 
funcionário público ao objeto - dinheiro ou valor - que Ihe foi confiado, em razão do seu 
cargo, destinação diferente da que Ihe estava reservada, pouco importando se em 
proveito próprio ou de terceiro. 
No caso, o dinheiro não veio para a posse do paciente com outra destinação, senão como 
pagamento de parcela componente dos seus vencimentos. Essa prova, sobejamente, 
trazem-na os autos. 
Inexiste o crime por falta desses elementos = "posse em razão da função e destinação 
diversa da que estava reservada." 
Na verdade, o peculato, na modalidade desvio, só se configura quando o objeto material 
(dinheiro ou valor) é empregado em fim diverso daquele a que era destinado. O fato ou a 
circunstância de o funcionário permanecer por recomendação da chefia na antiga sede e 
perceber, com autorização da mesma, as gratificações e diárias inerentes à função, em 
caso de deslocamento da sua sede, desconfigura o ilícito penal mesmo porque não há 
relação de causa e efeito na idealização do ilícito penal entre o ato do funcionário 
perceber as vantagens inerentes à função e a conduta da chefia autorizando o , 
pagamento das mesmas, a não ser por presunção. I 
Uma coisa é receber da Administração valores parcelas de salário, em razão do exercício 
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de função, e outra, bem diferente, é o funcionário ter guarda de valores, em razão da 
função, e desviá-los em proveito próprio ou alheio. 
Pune-se este o funcionário, que, em razão da função desvia a "res mobilis" dando, 
conscientemente, emprego diverso daquele a que era destinado - dolo específico. Não 
aquele que da Administração recebe valores como pagamento de vantagens inerentes à 
função. O dinheiro estava reservado ao pagamento que foi autorizado. A posse ' dele 
(dinheiro), quem a tinha era a Administração. O paciente apenas , recebeu o que Ihe foi 
consignado. A sua conduta, tal como registra a ação penal instaurada e as provas já 
produzidas, não tipifica o ilícito penal conceituado no art. 312, segunda parte, do Código 
Penal, nem qualquer outra infração penal. Conceitualmente, a posse deve operar-se em 
razäo do cargo, fazendo-se mister, para configuração do ilícito penal, uma estreita relação 
de causa e efeito entre o cargo e a posse de valores; relação esta que inexiste, pois é 
inconcebível que se estabeleça relação de causa e efeito entre a percepção de 
gratificações, pelo paciente, e a conduta de José Armando Dias, ou mesmo entre a 
conduta do paciente e a fonte pagadora que era quem tinha a posse dos valores e de 
quem o paciente recebeu as vantagens. De qualquer modo, inexiste a falta de sintonia 
entre a posse e a destinação do valor recebido. 
A meu ver, o caso encontra sua solução pela via administrativa ou civil. 
Ante o aduzido, concedo o habeas corpus para trancamento da açäo penal instaurada 
contra o paciente José Adauto Sales. 
É o meu voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 207 - PE 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Impetrante: DR. ELIOMAR TEIXEIRA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 9ª VARA - PE 
Pacientes: JOSÉ ANAÍLTON GOMES MARIANO E JOSÉ TADEU DE SOUZA ARRUDA 

(RÉUS PRESOS) 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Prisão preventiva decretada com fundamento na conveniência da 
instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal. Legalidade. 
 - Não estando a instrução criminal encerrada, persistem os motivos de conveniência da 
instrução criminal, mormente não tendo havido alegação de excesso de prazo. 
 
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, 
denegar a ordem, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que integram o presente julgado . 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Bel. 
Eliomar Teixeira em favor de José Anaílton Gomes Mariano e José Tadeu de Souza 
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Arruda alegando o impetrante a inexistência dos motivos elencados pelo MM. Juiz a quo 
para fundamentar o decreto de prisão preventiva dos dois pacientes acima referidos, 
envolvidos em assalto ao Banco Central, ocorrido em 15 de dezembro de 1991, e presos 
desde 08 de janeiro do ano em curso. 
Instruiu a inicial com os documentos de fls. 05/12. 
Informações prestadas às fls. 29, onde a autoridade coatora afirma persistirem os 
fundamentos do decreto de prisão preventiva, quais sejam, a conveniência da instrução 
criminal e assegurar a a licação da lei penal. Quanto ao primeiro fundamento, diz não ter 
ai da instrução criminal. Quanto ao segundo, diz que, em face da confessa da 
participação dos pacientes no evento delituoso, plausível é imaginar-se que, em sendo 
revogada a custódia provisória, possam os mesmos evadir-se do distrito da culpa. Dá 
conhecimento ainda que o aciente José Anaílton Gomes Mariano facilitou documentação 
falsa em nome de Magnum Alcântara Porto Júnior  um dos denunciados pelo assalto, cujo 
nome verdadeiro é Ricardo Azevedo Castro. 
Instruiu as informações com os documentos de fls. 31 a 76. 
Opina o Ministério Público Federal fls. 78/79, pela denegação da ordem, ao argumento de 
que primariedade e bons antecedentes, por si sós, não autorizam a suspensão de uma 
custódia provisória, acrescentando ainda que a privação da liberdade dos pacientes está 
obedecendo ao devido processo legal, não havendo coação ilegal. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): A prisão preventiva dos acientes foi 
decretada com fundamento na conveniência da instrução criminal e na garantia da 
aplicação da lei penal. 
Argumenta o impetrante que tais motivos não persistem. 
Entendo que não assiste razão ao impetrante. 
A prisão foi decretada, através de decisão devidamente fundamentada, onde estão 
demonstrados todos os pressuposto legais para tal medida. 
O impetrante não alega a ocorrência de qualquer excesso de prazo. Por outro lado, não 
se encontram superados os motivos que autorizam a prisão. 
Conforme informou o eminente Juiz impetrado, a instrução criminal ainda não está 
encerrada. Persiste, portanto, o motivo de conveniência da instrução criminal. 
Os pacientes estão denunciados por participação em um assalto à Agência do Banco 
Central de onde foi subtraída a vultosa quantia de Cr$ 5.735.500.000,00. 
Existe a possibilidade de que, em liberdade, os pacientes procurem subtrair-se à ação da 
Justiça. 
Permanece necessária a prisão para garantia da aplicação. 
Em face do exposto, denego a ordem de habeas corpus. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 214 - PE 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Impetrantes: DRS. JOSÉ AUGUSTO MEDEIROS DE SENA E TÁRCIO MEDEIROS DE 

SENA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 9ª VARA - PE 
Pacientes: JOSÉ AUGUSTO MEDEIROS DE SENA E TÁRCIO MEDEIROS DE SENA 
EMENTA 
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Processual Penal. Habeas Corpus. Limitação de direitos de presos em custódia 
preventiva. Constrangimento ilegal inexistente. 
 - A limitação do direito de visita e de banhos de sol de presos em custódia preventiva não 
caracteriza constrangimento ilegal, e sim medida acautelatória, justificável face à 
periculosidade dos custodiados. 
 Ordem de Habeas Corpus denegada. 
 
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, denegar a ordem de  
habeas corpus, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 14 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de pedido de habeas corpus visando 
à cessação de isolamento celular e restauração do direito de visitas dos 
impetrantes/pacientes, que se encontram recolhidos no Centro de Reeducação da PM-
PE, face a custódia preventiva decretada pelo MM. Juiz Federal da 9ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco. 
Em suas informações, a autoridade impetrada ressalta que, em consideração ao grau de 
periculosidade dos pacientes, quando da decretação da custódia preventiva dos mesmos, 
foram recomendadas algumas providências à Direção do Presídio que abrigou os presos, 
como o recebimento de visita somente das esposas e dos parentes pessoas 
credenciadas, bem como dos advogados e por aquele juízo. 
Aduz ainda a autoridade impetrada que o direito ao lazer e a banhos de sol não foi 
cerceado, mas tão-somente limitado ao período máximo de duas horas, a ser definido 
pela administração do Presídio. 
Aditou o MM. Juiz suas informações às fls. 12, juntando cópia do despacho que decretou 
a custódia preventiva dos pacientes (fls. 13/14) e o ofício com as determinações acima 
elencadas (fls. 15). 
A douta representante do Ministério Público lançou parecer às fls.18/21, entendendo que 
as restrições à comunicabilidade de acusados em custódia preventiva justificam-se face 
ao crime ainda se apenado que cumpre execução da pena. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Os pacientes afirmam no remédio 
heróico que estão sofrendo coação ilegal, por estarem em total isolamento celular, sem 
amplo direito a visitas e com limitações de banho de sol. 
Segundo Fernando da Costa Tourinho Filho, o constrangimento é ilegal "quando não 
houver justa causa. E o que se entende por justa causa? Aquela que é conforme o direito. 
Se o ato de que se queixa o cidadão não tem sanção da lei, ou não satisfaz os seus 
requisitos, não há justa causa, diz Bento de Faria (cf. Código, cit.,1942, V. 2, pg. 243)" 
(in PROCESSO PENAL,12ª edição,1990, Saraiva, vol. 4, pg. 423). 
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In casu, a autoridade impetrada justifica a limitação das visitas e banhos de sol dos 
pacientes, tendo em vista o grau de periculosidade dos mesmos, como partícipes do 
maior assalto de Banco já praticado neste País e que ambos têm antecedentes criminais, 
sendo inclusive o paciente Tárcio Medeiros de Sena foragido da Penitenciária de Natal-
RN, onde cumpria condenação por duplo homicídio. 
O direito de visitas aos pacientes não Ihes foi negado. Limitou-as a autoridade impetrada, 
é certo, aos pais, irmãos, esposas ou companheiras e filhos, além dos advogados. Porém, 
permitiu a visita de outras pessoas que não se enquadrassem nessas categorias, deste 
que previamente credenciadas pelo juízo da decretação da custódia preventiva. Tal 
prática revela uma medida acautelatória e não coativa já que existe uma justa causa - a 
periculosidade dos pacientes. 
Os banhos de sol também foram limitados ao período máximo de duas horas, mas não foi 
igualmente negado esse direito aos pacientes. E, como bem ressaltou a Dra. Armanda 
Soares Figueirêdo, ilustre Procuradora da República, em seu irreprochável parecer, "não 
se pode confundir a situação de um apenado com a de um detento sob custódia 
preventiva. Nessa segunda hipótese, não se aplicam os dispositivos legais invocados 
pelos pacientes. Como bem está explicado nas informações os cuidados tomados em 
relação aos pacientes visam à aplicação da lei penal e se constituem em prevenção de 
uma possível evasão, o que já ocorreu em relação a Tárcio Medeiros de Sena, que já 
logrou fugir da Penitenciária de Natal-RN, onde cumpria pena por duplo homicídio." (fls. 
21 ). 
Assim, entendo que não há constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem 
pleiteada, razão pela qual denego-a. 
É como voto. 
 

INQUÉRITO Nº 43 - CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Autora: JUSTIÇA PÚBLICA 
Indiciado: JOÃO ANTÔNIO DESIDÉRIO DE OLIVEIRA 
 
EMENTA 

Processual Penal. Inquérito policial destinado a apurar fatos imputados a Procurador da 
República. Pedido de arquivamento deferido. 
Acolhimento de parecer do Chefe do Ministério Público Federal opinando pelo 
arquivamento do inquérito em relação ao Procurador da República no Ceará (art. 28 do 
CPP) e devolução dos mesmos autos à Polícia Federal do Ceará para as providências 
cabíveis com relação ao outro indiciado. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
deferir o pedido de arquivamento, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 09 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de inquérito policial destinado a apurar 
responsabilidade do então Delegado de Polícia Federal, hoje Procurador da República, 
João Antônio Desidério de Oliveira, lotado na Procuradoria Regional do Ceará. 
O Ministério Público Federal, atuando em segunda instância, opinou pelo arquivamento 
do presente inquérito, com base no artigo 28 de Código de Processo Penal. 
O Pleno deste Tribunal, em acórdão proferido em sessão de 22 de maio de 1991, decidiu, 
por maioria de votos, rejeitar o pedido de arquivamento e remeter os autos ao Procurador-
Geral da República, o qual emitiu parecer pelo arquivamento do feito em relação ao Dr. 
João Antônio Desidério de Oliveira e pela remessa dos autos à Polícia Federal no Ceará a 
fim de serem tomadas as providências cabíveis com relação ao Sr. Cristóvão da Costa 
Prazeres. 
Distribuídos, vierem-me os autos conclusos . 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Ao apreciar o pedido de arquivamento deste inquérito policial, esta Corte decidiu. Por maioria de votos determinar a remessa dos autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, em ACÓRDÃO assim ementado: 

"PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL CONTRA PROCURADOR DA 
REPÚBLICA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. NÃO CABIMENTO. 
1 - Submetidos os autos do inquérito policial em que figura como indiciado Procurador da 
República, ex-delegado da Polícia Federal, ao representante do Parquet, para apreciação 
e opino delicti, foi requerido o seu arquivamento. 
2. - Segundo a Lei Orgânica do Ministério Público (Lei Complementar nó 40), em casos 
que tais, deve-se obter a manifestação do Procurador-Geral da República, acaso 
indiciado Procurador da República ou do Procurador-Geral da Justiça, acaso indiciado 
Promotor 
Público. 
3 - Na hipótese que se examina, pura e simplesmente, foi requerido o arquivamento, o 
que vai de encontro ao art. 20, parágrafo único, da Lei Complementar nº 40. 
4. - Pedido de arquivamento rejeitado e remessa dos autos ao Exmo. Sr. Procurador-
Geral da República." 
O parecer aprovado pelo ilustre Chefe do Ministério Público Federal é pelo arquivamento 
dos autos em relação ao Dr. João Antônio Desidério de Oliveira, M.D. Procurador da 
República no Estado do Ceará, com devolução dos autos à Polícia Federal no Ceará para 
as providências cabíveis com relação ao indiciado Cristóvão da Costa Prazeres. 
Acolho o parecer com fundamento no art. 28 do C.P.P., remetendo-se os autos ao Depto. 
de Polícia Federal - S.R. do Ceará para as providências cabíveis em relação ao Sr. 
Cristóvão da Costa Prazeres, considerando o inquérito arquivado em relação ao Dr. João 
Antônio Desidério de Oliveira. 
Concluída a investigação, sejam os autos remetidos à Seção Judiciária do Ceará. 
É meu voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 3.598 - CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - CE 
Lit. Passivo: IGUAUTO PEÇAS E VEÍCULOS 
Advogados: DRS. SAMIA SOARES BULCÃO DOMINGUES E OUTROS (IMPTE.) E  

MARIA DO SOCORRO FEITOSA LEMOS DIAS (LIT. PASSIVO) 
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EMENTA 

Mandado de Segurança. Constitucional e Processual Civil. 
Não se deve conceder liminar satisfativa, capaz de criar situação desfavorável à parte 
adversa, que a sentença não possa desconstituir. 
 - Mandado de Segurança concedido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
conceder a segurança, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 26 de agosto de 1992 ( data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de mandado de segurança com finalidade 
de dar efeito suspensivo a agravo de instrumento. 
Iguauto Peças e Vendas impetrou o MS 91.0006835-7 para compelir a Caixa Econômica 
Federal ao pagamento da correção monetária resultante de deflator incidente sobre sua 
aplicação financeira na modalidade RDB - Recibo de Depósito Bancário. Agravo de 
instrumento foi interposto pela Caixa Econômica Federal atacando a liminar concedida, ao 
fundamento de que o mandado de segurança não é via adequada para cobrança de 
valores contratuais. Alega, ainda, que não restou caracterizado o alegado periculum in 
mora. Por fim, que o mandamus não observou o art. 1º, da Lei nº 1533/51, a ilegitimidade 
Passiva e sua carência de ação. 
A liminar foi concedida às fls. 33/34 e a autoridade impetrada informou às fls. 61/62. 
O litisconsorte passivo se manifestou às fls. pela denegação 
da segurança pleiteada. 
O Ministério Público Federal, oficiando no feito, opinou pela concessão da segurança. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A decisão concessiva da liminar é 
padronizada e está singelamente fundamentada nestes termos: 
"São relevantes os fundamentos aduzidos pelo (s) impetrante (s) e, do ato impugnado, 
poderá resultar prejuízo durante a tramitação do feito. 
Assim, suspendo o ato que deu motivo ao pedido e concedo-Ihe(s) a liminar nos termos 
requeridos na inicial. 
Desta decisão, dê-se ciência à(s) autoridade(s) impetrada(s) para que a cumpra(m) 
imediata e integralmente e, ao mesmo tempo, notifique(m), no prazo de 10 (dez) dias, as 
informações de praxe." 
(fls. 11 ) 
Como se vê, a r. decisão em nenhum momento demonstra em que consistiria o prejuízo 
que sofreria o impetrante durante a tramitação do feito. Trata-se, em verdade, de decisão 
despida de fundamento e que impõe à instituição financeira, ora impetrante, o dever de 
imediatamente pagar integralmente a correção monetária em aplicação financeira na 
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modalidade de RDB-Recibo de Depósito Bancário, contra expressa determinação da Lei 
nº 8.177/91, que instituiu os índices de deflação ("tablita"), cuja legalidade já foi 
proclamada por esta Corte. 
Impetrante: Repito aqui as palavras do em. Juiz Hugo Machado, ao determinar a 
cassação da liminar concedida em primeira instância: 'Não se deve conceder liminar 
satisfativa, capaz de criar situação desfavorável à parte adversa, que a sentença não 
possa desconstituir. 
Realmente, se a execução da medida liminar implica situação irreversível, lesiva  de 
direito, a decisão de mérito restará inútil, e assim restará excluída da apreciação do 
Judiciário aquela lesão, pois a apreciação consubstanciada na decisão de mérito não terá 
valia. É o caso de que se cuida. A liminar foi concedida para que o ali impetrante possa 
levantar os valores por ele aplicados, sem qualquer fator de deflação. E se decisão de 
mérito denegar a segurança, não poderá a parte vencedora ver restituídos, nos mesmos 
autos, os valores já levantados, por força de liminar. 
Acrescente-se, ainda, que a questão não diz respeito a crédito de natureza alimentar, 
nem se discute o valor total do depósito, mas sim a diferença encontrada entre os valores 
deflacionados e os valores não deflacionados. 
De forma que, se ao final vencedora a autora daquela ação mandamental, poderá 
levantar o seu crédito, sem qualquer transtorno, mesmo porque não se pôs em dúvida a 
idoneidade financeira da ora impetrante." (fls. 33) 
Nada tenho a acrescentar a esses judiciosos fundamentos, salvo para ressaltar que a 
ação mandamental em tramitação aparentemente está sendo usada como sucedânea de 
ação de cobrança, além de sustentar-se que o ato do dirigente de instituição bancária em 
uma relação contratual assume a natureza de ato de autoridade. 
Com essas considerações, concedo a segurança para que os valores monetários 
questionados não sejam pagos ao litisconsorte até o julgamento final do mandamus. 
É o meu voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 3.773 - PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Impetrante: BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 8ª VARA - PE 
Lit. Passiva: CLÁUDIA MACHADO DUARTE MALZAC 
Advogados: DRS. DJAIR DE SOUZA FARIAS E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança contra ato judicial. Não interposição do recurso 
cabível. 
O mandado de segurança não pode ser utilizado indiscriminadamente como substituto 
recursal. 
Segurança de que não se conhece. 
Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 3773 - PE, em 
que são artes as acima mencionadas. 
Acorda o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, não conhecer 
da segurança, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
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fìcam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O Banco Central do Brasil, identificado nos 
autos, impetra mandado de segurança, com pedido liminar, contra decisão do MM. Juiz 
Federal da 8ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco que, em medida cautelar 
requerida por Cláudia Machado Duarte Malzac, concedeu liminar e determinou execução 
da o desbloqueio de cruzados novos (indisponíveis em razão da Lei nº 8.024/90) e sua 
conversão em cruzeiros. 
Aduz que o ato judicial ora impugnado fere o disposto na Lei nº 8.076/90, que veda a 
concessão de liminares em processos desse tipo. 
Juntou os documentos de fls. 05 a 10. 
Deferi a liminar, ordenei a citação da litisconsorte necessária passiva e solicitei as 
informações de praxe. 
Com vista, a ilustrada Dra. Procuradoria da República emitiu o parecer de fls. 25/27. 
Peço inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Trata-se de mandado de segurança 
contra liminar  deferida em ação cautelar inominada para liberação de cruzados novos 
tornados indisponíveis pela Lei nº 8.024/90. 
Observo que o ato judicial atacado via mandamental possui a natureza de decisão 
interlocutória, passível de ser impugnado através de agravo de instrumento. 
O mandado de segurança não pode ser utilizado indiscriminadamente como substituto 
recursal. Deveria o impetrante ter interposto o agravo e, só então, ajuizado a presente 
segurança para emprestar efeito suspensivo ao recurso. 
Diante do exposto, à falta da interposição do agravo de instrumento, não conheço da 
segurança. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.346 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Impetrante: EPAMINONDAS ALVES DE SOUZA 
Impetrados: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ARCOVERDE - PE E 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. SAULO FREIRE E OUTROS (IMPTE.) E  

ARIANE TORRES VERAS DE SOUZA E OUTROS (IMPDO.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Mandado de Segurança. 
Impossibilidade de utilização da ação mandamental como substituta da execução de 
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sentença. 
Proferida a sentença condenatória e não satisfazendo o condenado, voluntariamente, o 
mandamento condenatório, pode o autor da ação requerer a execução da sentença, não 
se prestando o mandado de segurança para tal fim. 
Extinção da segurança por incabimento. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, unanimidade de votos, não 
conhecer do mandado de segurança, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 02 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de mandado de segurança que impetra 
Epaminondas Alves de Souza contra ato que diz omissivo emanado do MM. Juiz de 
Direito da Comarca de Arco-verde, em Pernambuco, e do Superintendente Regional do 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sob a alegação de que promovera contra a 
autarquia previdenciária ação de benefício, logrando êxito, sendo que, trânsita em julgado 
a sentença e determinadas à parte vencida as providências viabilizantes do seu 
cumprimento, sucederam-se evasivas por parte do INSS e despachos do Juízo impetrado, 
sem qualquer resultado positivo, situação que perdura há praticamente um ano. 
Assim, por entender omisso o Juízo de 1º Grau por não determinar os atos necessários à 
execução do decisum, bem como o INSS, por desobediência à ordem judicial, é que pede 
liminar e final concessão da segurança para a correção das alegadas omissões que 
aponta. 
Deneguei a liminar por não vislumbrar presente o fumus boni juris. se evasiva: 
Nova petição do impetrante renovando o pedido de liminar, às fls. 42 a 51 dos autos, 
novamente indeferido. 
A autoridade judicial apontada como coatora prestou informações, dando conta de que a 
sentença havia transitado em julgado desde 31 de outubro de 1990, mas que a parte 
autora, embora intimada para tanto, não cumprira as disposições dos arts. 603 e 
seguintes do CPC. 
INSS prestou informações às fls. 60 a 63, argüindo, em preliminar, carência de ação por 
ilegitimidade passiva ad causam e a impossibilidade jurídica do pedido em face da 
nulidade da sentença exeqüenda, à vista de não ter havido no processo originário citação 
válida da autarquia previdenciária. 
Nova petição do impetrante às fls. 65 a 68 dos autos, em réplica às informações da 
autoridade judicial. 
Parecer da Procuradoria Regional da República (fls. 79 e 80) pelo não conhecimento do 
writ. 
É o relató

 
rio. 

VOTO 

 
SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Na inicial da impetração expõe o impetrante 
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as causas que ensejaram a presente postulação, afirmando: 
"2.1. O impetrante moveu ação ordinária de benefício por invalidez do autor, cabia contra 
o INSS, chamando de logo ao feito, como litisconsorte, a Companhia Pernambucana de 
Saneamento- COMPESA (v. doc. anexo - 2). Devidamente citados ambos os 
litisconsortes (v. docs. anexos - 3 a 5), foram revéis (v. doc. anexo - 6). Em seguida, 
proferiu sentença o Juízo da ação, condenando o INSS a pagar ao ora impetrante - (doc. 
anexo - 7): 
"com os acréscimos legais, todas as prestações de auxílio-doença a ele devidas de 24 de 
dezembro de 1984 a 7 de outubro de 1988, bem como a considerá-lo aposentado por 
invalidez definitiva a partir de OS de outubro de 1988, e pagar-Ihe, com idênticos 
acréscimos legais, todas as prestações pertinentes vencidas e vincendas, devendo 
cumprir tudo isso no prazo de 15(...) dias do trânsito em julgado, por se tratar de 
prestações de natureza alimentícia" 
2.2 Intimado devidamente da sentença (docs. anexos 8 e 9), não recorreu o INSS, o que 
ensejou ao Juízo, em 05 de novembro de 1990, deteminar ao vencido as providências 
viabilizantes do cumprimento (docs. anexos -10 e 11). Daí em diante (até 15.04.91), 
seguiram-se  evasivas  do  INSS,  petições  do  impetrante  e despachos do Juízo (v. 
docs. anexos 12 a 21) - sem qualquer resultado positivo." (fls. 03). 
Desta forma entendeu o impetrante que, tendo sido julgada procedente a ação, com a 
condenação do INSS a aposentar o autor por invalidez, bem assim a efetuar o pagamento 
das prestações previdenciárias vencidas e vincendas, só Ihe restou a via do presente writ 
para assegurar o seu direito, em face da omissão da autarquia em cumprir sponte sua o 
que fora determinado no Juízo monocrático. 
Perante esta Corte, o impetrante, inconformado com a decisão deste Relator que 
denegou a liminar pleiteada, insistiu no seu deferimento, argüindo os seguintes 
fundamentos: 
"Na verdade, cabe insistir - e aqui, decerto, sob vênia de v. Exa., a insistência não denota 
importunância nem veicula impertinência: como distinguiu o impetrante no requerimento 
anterior  a sentença cuja execução se pretende CONTÉM UMA PARTE QUE 
INDEPENDE DE LIQUIDAÇÃO PARA SER CUMPRIDA: precisamente aquela (parte) em 
que o Juízo de primeiro grau tem o impetrante como aposentado e determina que em 15 
dias do trânsito em julgado o INSS inicie o pagamento mensal dessa aposentadoria." (fls. 
49). 
Como se deduz, entende o impetrante que, havendo uma parte líquida da sentença, isto 
é, o reconhecimento da aposentadoria por invalidez do autor  cabia ao INSS reconhecer o 
direito do autor, passando, a partir da data da implantação, a efetuar o pagamento da 
pensão que seria devida. Como, na espécie, a autarquia promovida vem-se recusando a 
cumprir essa parte da sentença, outra solução não se apresentou ao autor, ora 
impetrante, senão valer-se do presente mandado de segurança. 
Tenho que não assiste razão ao impetrante. Com efeito, se o executado, tomando 
conhecimento da sentença, não cumpre a obrigação que esta Ihe impôs, cabe ao credor 
promover a execução, quando, então, o executado poderá alegar as razões por que 
deixou de cumprir a imposição constante do decisum. 
A solução, portanto ao caso do impetrante, está perfeitamente prevista no artigo 580 do 
Código de Processo Civil, quando dispõe: 
Verificado o  inadimplemento do devedor, cabe ao credor promover a execução. 
Parágrafo único. Considera-se inadimplente o devedor, que não satisfaz 
espontaneamente o direito reconhecido pela sentença, ou a obrigaçäo, a que a lei atribuir 
a eficácia de título executivo". O sempre lembrado Moacyr Amaral Santos ensina, com a 
sua costumeira clareza e precisão, que: "Proferida a sentença condenatória e não 
satisfazendo o condenado, voluntariamente, o mandamento condenatório, o vencedor , 
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isto é, o credor, poderá requerer a execução, que se configura como a realização da 
sanção formulada na sentença. Confere-se o mesmo direito ao credor por título 
extrajudicial, a que a lei atribua eficácia executiva (Cód. Proc. Civil, arts. 580, 583). 
Requerendo-a, está o credor a reclamar do Estado, ao seu órgão jurisdicional, o emprego 
de medidas coativas que efetivem e realizem a sanção inerente ao título executivo judicial 
ou extrajudicial. Significa isso que o credor, para satisfação do seu direito, provoca o 
órgão jurisdicional a realizar os atos tendentes a assegurar a eficácia prática do título 
executivo." (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil," Saraiva, 8ª ed., 3ª  volume, p. 
211). 
Cabia, portanto, ao autor mover a competente execução objetivando, assim, o 
cumprimento da sentença que Ihe foi favorável, consoante as normas estabelecidas no 
Código de Processo Civil. 
Na verdade, o mandado de segurança não é, assim, meio idôneo para substituir a 
execução de sentença. 
Pelo incabimento, pois, da presente segurança, é como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.483 - CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: BANCO ITAÚ S/A 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - CE 
Lit. Passivo: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Advogados: DRS. JOSÉ CARLOS CAVALCANTI ARAÚJO 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, 07 de outubro 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 
Banco Itaú S.A. 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: "a) a descentralização do atendimento aos 
beneficiários, no prazo de trinta dias, para que fique atendida a exigência do domicílio 
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bancário; b) a adoção do sistema on line, possibilitando-se o saque do valor dos 
benefícios em qualquer agência, também no prazo de trinta dias; c) concessão de 
tratamento privilegiado e preferencial aos benefíciários da Previdência Social, quando no 
pagamento dos seus benefícios, em razão de sua avançada idade." 
Dessa decisão o Banco Itaú S.A. interpôs agravo de instrumento, requerendo que Ihe 
fosse dado efeito suspensivo. 
Fundamenta o seu pedido alegando a inconstitucionalidade e ilegalidade da liminar ora 
recorrida, além de violar a gestão de negócios do impetrante, com conseqüências 
jurídicas e patrimoniais grave. 
A liminar foi concedida às fls. 56/59, ao fundamento da existência do fumus boni juris e do 
periculum in mora. 
Indeferi o ingresso do Banco Meridional do Brasil S.A., por já ter havido a notificação da 
autoridade impetrada e citação do litisconsorte passivo (fls. 87). 
A autoridade apontada como coatora prestou informações, reportando-se aos 
fundamentos do despacho concessivo da liminar (fls. 95/96). 
O Ministério Público Federal, oficiando no feito, opinou pela concessäo da segurança. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O presente mandado de segurança foi 
impetrado pelo BANCO ITAÚ S.A 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 do impetrante, que fossem adotadas providências para o 
atendimento dos segurados e beneficiários do INSS, acolhendo pedido formulado pelo 
Ministério Público Federal. 
Ao conceder a liminar postulada, assim a fundamentei: 
"Que a descentralizaçäo do atendimento aos beneficiá-los da Previdência Social depende 
de precedente cadastramento,  de  acordo  com  seus  respectivos endereços, medida a 
cargo do órgäo do INSS. A determinação, em caráter de provisoriedade, para que o 
impetrante implante o sistema on line para pagamento de benefícios previdenciários, sem 
a correspondente cobertura das despesas necessárias, pode configurar e grave ofensa 
patrimonial, se tal obrigatoriedade não for reconhecida em caráter definitivo, já que não se 
apresenta claro como o impetrante poderia ser ressarcido das despesas efetuadas. A 
concessão de tratamento privilegiado e preferencial aos beneficiários de avançada idade, 
além de ser determinação de contornos imprecisos e indefinidos, ressente-se de qualquer 
amparo  legal  e  adota  providências  que  a  Lei  nº 4.595I64 reserva ao Conselho 
Monetário Nacional (art. 4º, VIII)." 
É mansa e pacífica a utilização do mandado de segurança para emprestar efeito 
suspensivo a recurso que não o tem, exigindo se, para tanto, os requisitos do dano 
irreparável ou de difícil reparação e da plausibilidade do direito. 
Na espécie, a impetração se acha suficientemente fundamentada de modo a reconhecer-
se presente o requisito do fumus boni juris. É de atentar-se que a ordem judicial cria para 
o impetrante despesas operacionais sem respaldo legal ou de impossível execução. Além 
disso, a disciplina do funcionamento de estabelecimentos de crédito é matéria que se 
acha insculpida na competência do Banco Central do Brasil. 
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 
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realizando gastos para a implantação do sistema imaginado. 
Nessa linha de pensamento, manifesta-se a ilustrada Procuradoria Regional Federal, Drª 
Dalva Bezerra de Almeida, em seu parecer, do qual destaco o seguinte passo: 
"No caso, embora simpática e sedutora a idéia de se acabar pelos meios judiciais com as 
filas dos segura dos da Previdência Social, aliás, idéia que sempre acode como o canto 
da sereia aos bem-intencionados na solução rápida de problemas estruturais, por 
exemplo, eliminar a inflação através de medidas provisórias, parece-nos, data venia, que 
a concessão da liminar em ação civil pública para que o impetrante, Banco Itaú S.A., 
adotasse medidas que refogem às suas atribuições, está prenhe de ilegalidade por 
afrontar expressamente o art. 4ó, VIII, da Lei 4.595, de 31.12.64, verbis: 'art. 4º. Compete 
privativamente ao Conselho Monetário Nacional: 
 VIII - regular a constituição funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades 
subordinadas a esta lei, bem como a aplicação das penalidades previstas'." 
Com essas considerações  entendendo presentes os requisitos legais, concedo a ordem a 
fim de dar efeito suspensivo ao recurso interposto tempestivamente pelo impetrante. 
É o voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.614 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Impetrante: PERMOL - PERNAMBUCO MOTORES LTDA. 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - PE 
Advogados: DRS. GILBERTO FLÁVIO DE AZEVEDO LIMA E OUTRO (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Mandado de Segurança. Ato praticado. Ausentes pressupostos de 
admissibilidade. Renovação de pedido anteriormente formulado em ação idêntica. 
Impossibilidade. 
1 - É necessário à impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial o 
atendimento aos pressupostos  de  admissibilidade, quais sejam: 
a)decisão recorrível sem efeito suspensivo; 
b) interposição do recurso cabível; 
c) ilegalidade do ato ferindo direito líquido e certo. 
2 - Não é possível usar-se a via mandamental, em 2º grau, como sede de renovação de 
pedido já formulado anteriormente em ação idêntica, no 1º grau. 
3 - Mandado de Segurança de que não se conhece. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal .da 5ª Região , à unanimidade, não 
conhecer do mandado de segurança, conforme o voto do Juiz Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de março de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Permol-Pernambuco Motores Ltda. impetrou 
mandado de segurança com pedido de concessão de liminar no sentido de se ressarcir 
nas futuras  parcelas de imposto de renda das antecipações realizadas nas 1ª  2ª e 3ª 
cotas, pagas conforme o estabelecido pelas Leis nós 7799/89 e 8177/91, que instituíram o 
BTNF e, posteriormente, a TRD como indexadores de tributos  serem pagos à Fazenda 
Nacional. 
Fundamentou o seu pedido aduzindo que, com a nova redação dada pelo art. 30 da Lei 
8218/91 ao art. 9º da Lei 8177/91, tornou-se legal a correção pela TRD dos impostos 
pagos no vencimento. 
A impetrante afirma que não houve apreciação da liminar pleiteada e que o eminente Juiz 
de 1a grau exarou despacho facultando à impetrante o depósito judicial da quantia a ser 
deduzida da parcelado imposto de renda, com vencimento para esta data. 
Inconformada com a não concessão da medida liminar, a impetrante pretende obter, via 
mandamus, perante este Tribunal, concessão da liminar que foi negada no juízo a quo. 
Embasou o presente writ em conformidade com as razões aduzidas na peça exordial do 
primeiro mandamus. 
Pede a concessão da liminar para suspensão do crédito tributário em discussão, 
afirmando a liquidez e a certeza do seu direito, assim como a ocorrência de dano de difícil 
reparação, caso não seja esta concedida, e, alfim, a concessão da segurança para ter 
assegurado o ressarcimento no imposto de renda dos valores pagos a título de encargo 
da TRD nas 1ª, 2ª e 3ª cotas do supracitado imposto. 
Denegada liminar. 
Intimada, a autoridade apontada como(coatora prestou informações às fls. 22. 
A douta Procuradoria emitiu parecer pelo não conhecimento do mandamus. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O mandado de segurança é instituto 
processual que tem por fim o resguardo de direito líquido e certo que sofreu ou se 
encontra prestes a sofrer lesão pela prática de ato abusivo e ilegal de autoridade pública 
ou de quem se ache investido do munus publico. 
No caso sub exame, a impetrante ingressou neste juízo compedido de concessão de 
liminar em mandado de segurança contra ato do Juiz da 3ª Vara da Seção Judiciária de 
Pernambuco, porque este  "desconheceu" pedido de liminar em mandado de segurança 
impetrado perante aquele Juízo para que ela, a impetrante, viesse a se ressarcir nas 
futuras cotas de imposto de renda das antecipações realizadas nas 1, 2 e 3 parcelas 
pagas em consonância com o estatuído nas Leis 7799/89 e 8177/91. 
São pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança: a) decisão recorrível 
sem efeito suspensivo; b) interposição do recurso cabível; c) ilegalidade do ato ferindo 
direito líquido e certo. 
A impetrante alega "desconhecimento" por parte do Juiz monocrático no que concerne à 
medida liminar requerida sem, contudo, fazer prova pré-constituída nos autos a tal 
respeito, apenas juntou aos autos certidão do despacho que facultou o depósito em juízo 
da exação fiscal sobre a qual litiga. 
Na verdade, pelo demonstrado nos autos, não houve no presente mandamus impugnaçäo 
ao ato que se reputa ilegal, porém verdadeira renovação de pedido. A impetrante deseja 
que o juízo ad quem se pronuncie a respeito da matéria suscitada no mandamus primitivo, 
concedendo a segurança para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário 
sobre o qual versam as Leis nós 7799/89 e 8177/91. 
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Não vejo como pode prosperar a pretensão da impetrante. Não houve prova da omissão 
ou prática de ato ilegal pela autoridade apontada como coatora, nem tampouco, da 
existência de direito líquido e certo que seria aquele que resulta de fato certo, capaz de 
ser comprovado de plano, por documento inequívoco, e que ensejaria a concessão da 
segurança. 
O douto magistrado a quo facultou o depósito em juízo das quantias ditas indevidas pela 
impetrante. O que o Sr. Juiz de 1º grau não poderia fazer era, de pronto, reconhecer a 
legalidade ou ilegalidade da exação fiscal em litígio, concedendo liminar com verdadeiro 
cunho satisfativo. Como se sabe, a medida liminar está vinculada, para fins de 
deferimento, aos requisitos da relevância do direito e do perigo da mora, o que não 
ocorreu no presente caso. 
Se a impetrante desejava ver invalidado ato ilegal e abusivo ou que o douto Juiz 
monocrático se pronunciasse a propósito da medida liminar, deveria provar  seu direito 
líquido e certo perante a prática ou omissão deste ato e não pedir a este juízo que se 
manifestasse a respeito de matéria de mérito objeto do writ impetrado no juízo a quo. 
Outrossim, é de se recordar também que o instituto do mandado de segurança não pode 
servir de sede para, em 2º grau, renovar-se pedido formulado em mandado de segurança 
anterior, em curso no 1º grau. 
Assim, não estando presentes os pressupostos para admissão do mandado de 
segurança, não conheço do presente mandamus. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.091 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Impetrante: ASPAN - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE DEFESA DA NATUREZA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 9ª VARA - PE 
Advogados: DRS. LUIZ DÁRIO DA SILVA (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Ação civil pública. Dano ao meio ambiente. Ausência de 
interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de empresas públicas federais. 
Competência. 
I - A competência para processar e julgar a ação civil pública para proteção do meio 
ambiente é do Juízo Estadual da Comarca onde ocorreu ou está a ocorrer o dano, 
somente se deslocando para a Justiça Federal se tal dano desborda para além de um 
Estado ou quando efetivamente caracterizado o interesse da União, de suas autarquias 
ou de empresas públicas federais. 
II - Segurança que se denega. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de votos, denegar 
a segurança, 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, 02 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
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RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de mandado de segurança que impetra a 
Associação Pernambucana de Defesa da Natureza - ASPAN contra ato emanado do MM. 
Juiz Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que nos autos de ação civil 
pública, declinou da competência da Justiça Federal determinando a remessa dos autos à 
Comarca do Município do Cabo, em virtude da, alegação de danos em bens situados 
naquela cidade. 
Tendo sido o processo inicialmente distribuído ao eminente Juiz José Delgado, hoje 
Presidente da Corte, este denegou a liminar requerida ao fundamento de que inexistiam 
os requisitos que autorizassem o seu deferimento. 
A autoridade impetrada prestou informações no sentido de que firmara a sua 
incompetência para o processamento da causa com base em precedente do Superior 
Tribunal de Justiça. 
Parecer do Ministério Público pela denegação da segurança, ainda que tenha sido 
interposto agravo de instrumento contra a decisão atacada, em virtude do que preceitua o 
art. 26, Inciso I, da Carta Política de 1988. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz Federal da 9ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco, Dr. Petrônio Maranhão Gomes de Sá, na decisão que declinou 
da sua competência para conhecer da ação civil pública proposta pela ora impetrante, 
afirmou o seguinte: 
"... a competência da Justiça Federal está condicionada à presença da União Federal, de 
entidade autárquica ou empresa pública federal como interessada na condição de autora, 
ré, assistente ou oponente. 
Na espécie dos autos, inexiste essa presença. Sequer o chamamento incidental. E, ainda 
que houvesse, em se tratando de proteção ao patrimônio público e ao meio ambiente, a 
regra competencial é a do artigo 2  da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, ou seja, do 
juízo do foro do local onde ocorrer o dano. Ainda recentemente, o Superior Tribunal de 
Justiça, apreciando o Conflito de Competência nº 2.230-RO, tendo como Relator o 
Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, assim decidiu, verbis: 
"Ementa:Competência. Conflito. Ação civil pública. Proteção ao patrimônio público e ao 
meio ambiente. 
Exploração das jazidas de cassiterita, situadas em Ariquemes-RO. 
I - Compete à Justiça Estadual em primeiro grau processar e julgar ação civil pública, 
visando à proteção ao patrimônio público e ao meio ambiente, mesmo no caso de 
comprovado interesse da União no seu deslinde. Compatibilidade, no caso, do art. 2ó da 
Lei nº 7.347, de 24.7.85, com o art.109, §§ 2º e 3 º da Constituição. 
II - Extravasa o âmbito de competência decidir sobre a legitimaçäo do Ministério Público 
para a causa. 
III - Conflito de que se conhece, a fim de declarar-se a competência do Juízo Estadual, 
isto é, da Vara Cível de Ariquemes-RO."' (fls. 71 a 72). 
Contra essa decisão é que interpôs a impetrante agravo de instrumento, pretendendo, 
agora, que Ihe seja dado efeito suspensivo. 
Penso que a razão está com o douto Juiz, prolator da decisão atacada, que fundamentou 
o seu decisum em precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que 
a competência, em caso semelhante ao que se discute na ação civil pública mencionada, 
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é da Justiça local, onde ocorreu o alegado dano, a teor do que dispõe o artigo 2º, da Lei 
nº 7.347, de 24.7.85. 
O entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, acoIhido pelo prolator da decisão 
em comento, encontra respaldo nos ensinamentos de autores de prestígio que têm 
analisado a matéria referente à ação civil pública. 
Com efeito, o professor Rodolfo de Camargo Mancuso, em estudo sobre a Ação Civil 
Pública, analisando a questão do foro competente para essas ações, leciona: 
"A questão, a nosso ver, envolve dois aspectos básicos: a) os interesses de que cuida a 
Lei 7.347/85 não são interesses públicos, stricto sensu, e, sim, interesses difusos, valendo 
a distinção para concluir-se que a matéria não pode ser resolvida em termos de 
'titularidade do interesse', isto é, a nível de exclusividade, já que ele pertine a um número 
indeterminado de pesas. Assim, o interesse da União  suas empresas públicas e 
autarquias há que ser visto com os temperamentos impostos pela natureza mesma 
dessas ações coletivas; b) jurisprudência sumulada do TFR e do STF torna evidente que 
o 'interesse da União...' a que se referia o art. 125, I, da EC 1/69 (e hoje está no art. 109, 
I, da Carta Magna), não se confunde com o mero interesse; nem, simplesmente, o 
'ingresso' da União no feito é condição necessária e suficiente para o deslocamento da 
competência para a Justiça Federal: consultem-se,  v.g.,  as  Súmulas  do TFR fixando a 
competência da Justiça Estadual nas cobranças de contribuições sindicais (n. 87); nas 
causas entre Sindicatos e seus associados (n. 114); nas causas envolvendo alvará de 
pesquisa mineral (n. 24); nas causas de natureza previdenciária, envolvendo direito de 
família (n. 54). E isso porque conforme o entendimento do STF, em voto do Min. Vítor 
Nunes Leal, citado por Roberto Rosas, 'o interesse da União deve traduzir-se numa 
posição processual definida, e não apenas na simples alegação de interesse (RTJ 
51/242), num interesse jurídico, e, em outro aresto, relator o Min. Soares Muñoz: 'Não 
basta a mera afirmação de interesse da União para deslocar a competência. Ela deve ser 
expressa' (RJT 75/945)." ("Ação Civil Pública." 2ª ed., RT, pp. 49 e 50). 
Ainda, o autor citado traz à colação notícia dada por Hugo Nigro Mazzilli, Camargo Ferraz 
e Édis Millaré, fazendo a seguinte transcrição: 
Na verdade, todas as ações até agora propostas com fulcro no art. 14, §  1º, da Lei 
6.938/81 e na Lei 7.347l85 que atribuem legitimidade concorrente ao Ministério Público 
Federal e Estadual, o foram por este; último, perante a Justiça local, porque os danos e 
suas conseqüências diretas se circunscreviam a um só Estado (vistoria ad perpetuam rei 
memoriam relativa ao derramamento de óleo nos manguezais e praias de Bertioga; ações 
cautelar e principal referentes ao  lançamento de restilo no ribeirão Três Pontes, em Novo 
Horizonte; ação cautelar antecipatória de prova no acidente com a barcaça Gisela, no 
terminal marítimo de Alemoa, em Santos; ação indenizatória por danos causados à fauna 
no caso conhecido como 'passarinhada do Embu'; açäo cautelar relacionada com o 
acidente do navio grego Marina, no terminal marítimo Almirante Barroso, em São 
Sebastião; ação de indenização no caso da mortandade de peixes provocada pelo 
lançamento de dejetos industriais no Rio Sorocaba etc.) No caso da cautelar tendente a 
impedir a pulverização de agrotóxicos  contra o  inseto  vulgarmente  conhecido como 
'bicudo', ajuizada na comarca de Campinas, entretanto, a ação foi remetida para a Justiça 
Federal, não só porque a referida pulverização deveria ser feita em território de mais de 
um Estado da Federação, como, também - e principalmente -, por nela ser interessada a 
União (pelo Ministério da Agricultura)." (obr. cit., p. 53). 
Como se observa, não se encontra demonstrado o interesse específico da União, 
entidade autárquica ou empresa pública federal. Por outro lado, não são estas autoras, 
rés, assistentes ou oponentes, na ação civil pública proposta pela entidade impetrante. 
Com estas considerações, em consonância com o entendimento esposado pela eminente 
Procuradora da República, Dra. Dalva Bezerra de Almeida, denego a segurança. 
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É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.109 - PB 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Impetrante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - PB 
Advogados: DRS. OTÁVIO GARIBALDI PINTO E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. 
Cabimento contra ato judicial impugnado no seu aspecto processual. Legitimidade do 
Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais 
homogêneos. Liminar satisfativa. A antecipação de tutela  não pode esgotar o objeto do 
litígio. Entendimento adotado mesmo antes da Lei 8.437/92. Decisão que determina a 
implantação de benefício previdenciário com reajuste de 147% não implica, por si só, em 
esgotamento do objeto da ação. Excepcionalidade do direito de natureza alimentar, que 
autoriza a manutenção da política de reajustamento  que alivie  os efeitos da inflação 
sobre os benefícios previdenciários. Segurança denegada. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, rejeitar a preliminar de 
ilegitimidade do MPF e, quanto ao mérito, por unanimidade, denegar a segurança, nos 
termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o 
presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: O Instituto Nacional do Seguro Social impetra 
mandado de segurança contra ato do MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Paraíba, 
consistente na concessão de liminar, em ação civil pública, determinando que a autarquia 
procedes-se à imediata revisão dos valores das aposentadorias e  pensões em vigor, 
aplicando-Ihes o mesmo índice de reajuste do salário mínimo, ou seja, de 147%. Alega, 
em resumo, a impropriedade da via escolhida, a ilegitimidade do MPF e a validade do 
cálculo de reajustamento dos benefícios. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao 
agravo interposto. 
A liminar foi denegada pelo então Presidente deste Tribunal, eminente Juiz Hugo 
Machado, por não vislumbrar perigo de ineficácia da decisão final. 
O MM. Juiz Federal então no exercício da 2ª Vara, Dr. João Bosco Medeiros de Souza, 
prestou informações sobre o andamento do feito. 
A douta P

 
rocuradoria Regional Federal, em parecer da Dra. Dalva Almeida, manifestou-se pelo deferimento. 

VOTO 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O Ministério Público Federal tem 
legitimidade para propor ação civil pública em defesa não somente de interesses 
coletivos, como de direitos individuais homogêneos, conforme expresso no art. 92 CDC. 
Sobre o assunto, discordando da eminente magistrada e professora Germana de Oliveira 
Morais, afirmei, em trabalho recente: 
"É possível ainda a utilização desse instrumento para defesa de interesses individuais 
homogêneos do consumidor, nos termos do art. 91 e seguintes da Lei 8.078, inclusive 
pelo Ministério Público." 
Há quem objete que essa instituição só teria atribuição para atuar o direito indisponível, 
dada a regra do art.127, CF. Ocorre que prevalece, no caso, a conotação social do 
interesse do consumidor, e a legitimação do MP está expressa no art. 92, CDC. 
Estão, portando, legitimados para propor a ação civil pública o Ministério Público, a União, 
os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e respectivas entidades da administração 
pública direta ou indireta e as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano 
e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses perseguidos. A 
legitimação será ordinária, quando o autor atuar interesse próprio (ex. a União na defesa 
de bens do seu patrimônio, de valor artístico, estético ou histórico), ou extraordinária, 
quando a entidade estiver autorizada a agir em nome próprio na defesa de direito alheio, 
situação que será habitual, em função da norma do art. 5º, da Lei 7.347" (Guimarães: 
1992). 
O ato impugnado determina a implantação do pagamento do reajuste de 147%, corrigindo 
ilegalidade consistente em desviar-se da política de correção dos benefícios 
previdenciários em bases reais e o de que também pagasse as diferenças apuradas 
desde setembro de 1991. 
Não vejo na decisão caráter plenamente satisfativo, porque o São Paulo, 1984, pág. 112 
seu cumprimento pela autarquia não implica em esgotar o objeto da ação. Trata-se 
apenas, do reconhecimento do direito à aplicação do índice de 147% de reajuste dos 
proventos da requerente. O INSS continua discutindo o índice aplicável e, se  obtiver 
ganho de causa, poderá modificar o valor do benefício". 
Quanto ao cabimento da liminar para assegurar o pagamento dos 147% dos 
aposentados, reporto-me ao voto que proferi no AG 1862-AL: 
"Em princípio, a ação cautelar não tem caráter satisfativo, até porque é da sua natureza o 
escopo de assegurar o resultado útil de um outro processo (Calmon, 1984). É o eminente 
processualista quem admite, entretanto, a excepcional antecipação da tutela jurisdicional, 
advertindo: "Indaga-se, entretanto, como fazer, se para resguardar o resultado do 
processo outro expediente inexiste fora da antecipação da própria tutela, ainda que em 
caráter provisório? Nessas circunstâncias, responde-se, a antecipação (liminar) é a 
própria cautela, identificando-se ambas. E, assim, a antecipação estaria autorizada, por 
força de sua função cautelar. Realmente, se em alguma situação concreta se configurar 
tal inelutabilidade, temos que a necessidade da cautela se sobrepõe e a antecipação da 
tutela se justifica". 
No caso sob exame, impõe-se a liminar, porque o benefício previdenciário tem finalidade 
nitidamente alimentar. O processo inflacionário acelerado retira rapidamente o poder 
aquisitivo dos valores das prestações continuadas. Se não houver a correção na forma da 
lei, o beneficiário vê diluir-se a vantagem destinada à sua subsistência. Por isso, 
prevenindo-se a ocorrência de lesão grave, justifica-se a proteção do requerente-
agravado até o deslinde da ação principal..." 
Por essas razões, denego a segurança. 
Calmon de Passos, José Joaquim - Comentários, vol. X, t. I.  Revista dos Tribunais, São 
Paulo, 1984, pág. 112, 
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.537 - CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Impetrante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - CE 
Lit. Passivo: JOSÉ CHAGAS FILHO 
Advogados: DRS. SOLANGE MARIA DO C. CAVALCANTE E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Impetração contra ato judicial que concedeu liminar em ação 
mandamental determinando o reajuste de proventos de aposentadoria no percentual de 
147, 06a/o. Pedido de efeito supensivo para agravo de instrumento. Ausência de 
ilegalidade no ato atacado que encontra amparo em precedentes do Superior Tribunal de 
Justiça e do Tcibunal Regional Federal da 5ª Região. 
Denegação da ordem. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região à unanimidade, denegar a 
segurança, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficase constantes dos autos que ficam fazendo parte integrante do presente. 
Recife, 02 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de mandado de segurança que impetra o 
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, com pedido de liminar, contra ato emanado do 
MM.  Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que, nos autos do mandado 
de segurança impetrado por José Chagas Filho, concedeu liminar para liminar para 
determinar o reajustamento dos seus proventos no índice de 147,06%,  utilizado para 
atualização do salário mínimo. 
Assim é que pugna pela concessão da ordem para que se de efeito suspensivo ao agravo 
de instrumento que interpôs contra aquela decisão. 
Concedi a liminar vislumbrando  presentes o fumus boni juris e o periculum in mora (fls. 
31 /32). 
A autoridade apontada como coatora, embora notificada, não prestou as informações 
solicitadas, assim como também não se pronunciou José Chagas Filho, citado para 
integrar o pólo passivo da relação processual, na qualidade de litisconsorte. 
O Ministério Público Federal, instado a oferecer parecer, pronunciou-se às fls. 42 a 44 dos 
autos pela concessão da ordem, ante a natureza satisfativa da liminar cuja suspensão se 
pretende e as disposições da Lei nº 8.213/91. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz Federal Auxiliar da 2ª Vara da 
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Seção Judiciária do Ceará, Dr. Napoleão Nunes Maia Filho, nos autos de mandado de 
segurança que impetrou José Chagas Filho, concedeu medida liminar para deteminar, 
incontinenti, o reajuste dos proventos do impetrante no índice de 147,06 /o, ao 
fundamento de que naquele mesmo juízo já fora concedida liminar no mesmo sentido em 
ação civil pública intentada pelo Ministério Público, e que não fora suspensa pela 
Presidência deste Tribunal, e, ainda, ante a natureza alimentar dos proventos de 
aposentadoria, de forma que a sua redução ocasionaria prejuízos e danos imediatos e 
evidentes ao impetrante. 
Contra essa decisão liminar é que a autarquia previdenciária interpôs agravo de 
instrumento e, concomitantemente, impetrou o presente mandado de segurança, 
pugnando por efeito suspensivo para o mencionado recurso. 
Filio-me à corrente que aceita o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra as 
decisões liminares em ação mandamental. Desta forma, cabível também a impetração 
que visa a emprestar-Ihe o efeito suspensivo do qual é desprovido. 
Concedi o provimento cautelar requestado por entender razoável o entendimento 
esposado pelo INSS de que o critério de atualização dos benefícios de prestação 
continuada, previsto no art. 58 do ADCT não mais se aplica após a edição da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, que dispôs sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. 
Entretanto, sobre a questão  o egrégio Superior Tribunal de Justiça ao enfrentar o 
Mandado de Segurança nº 1233 - DF, Rel. Min. Garcia ,Vieira (ac. maj. pub. no DJU de 
17.02.92) decidiu, verbis: 
"PREVIDENCIÁRIO.  REAJUSTE  DE  BENEFÍCIO. 
PROPORÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA." 
- Os atos impugnados são atos do Senhor Ministro do Trabalho e da Previdência Social, 
portanto rejeita-se a preliminar. 
- Os planos de custeio e benefícios só foram implantados a partir de 09.12.91; até esta 
data, prevaleceu critério estabelecido pelo art. 58 do ADCT. 
- O salário de contribuição é reajustado na mesma época e com os mesmos índices do 
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. 
- Reajustados os salários de contribuição em 147,06% para a competência de setembro 
de 1991, tal índice tem, forçosamente, de ser aplicado no reajuste dos benefícios do 
mesmo mês e ano. 
- Não se justifica o reajustamento das contribuições e só de alguns benefícios com o 
índice de 147% e os demais com 54,60%. Este aumento díferenciado viola os 
mandamentos constitucionais e os arts. 28, § 5º, da Lei 8.212/91 e 134, da Lei nº 
8.213/91. 
- Segurança concedida para determinar o reajustamento de 147,06% dos proventos de 
aposentadoria dos aposentados representados pelo Sindicato Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo 
Por outro lado, a questão do reajuste dos benefícios em função do mês de sua 
concessão, de que cuida o art. 41, inciso II, da nº 8.213/91  não vem sendo acolhida por 
aquela alta Corte de Justiça, percepção como se pode observar da ementa do acórdão da 
lavra do Min. Américo Luz Relator do Mandado de Segurança nº 1.270-DF, publicada 
STF) 
no DJU de 17.02.92, verbis: 
"PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA. REDUÇÃO  DE BENEFÍCIO. 
INCONSTITUCIONALIDADE. REAJUSTE DE 147,06%. DIREITO ADQUIRIDO. 
- A discriminação concretizada nos índices e critérios adotados é injusta, porque reduz o 
valor dos benefícios de aposentadorias, e ilegal, porque contraria o art. 201, § 2ª, da 
Constituição Federal, que determina a preservação, em caráter permanente, do valor real 
dos benefícios.- Segurança concedida." 
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Esta Corte Regional, por ambas as suas Turmas, vem acoIhendo o entendimento do 
egrégio Superior Tribunal de Justiça. 
Assim, não creio caracterizado o fumus boni iuris à concessão da segurança pretendida, 
porquanto não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão judicial que determinou o 
pagamento do reajuste dentro dos critérios estabelecidos nos precedentes mencionados, 
observada  a natureza alimentar dos proventos de aposentadoria. judicial do Juízo 
Federal d 
Isto posto, denego a segurança e revogo, em conseqüência, a liminar por mim deferida às 
fls. 31/32 dos autos. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 6.073 - PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: MARCOS ANTONIO GAMBOA DA SILVA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - PE 
Lit. Passivos: CONDOM(NIOS DOS EDIF(CIOS IGNEZ ANDREAZZA E DO CONJUNTO 

RESIDENCIAL IGNEZ ANDREAZZA 
Advogados: DRS. MARCOS ANT6NIO GAMBOA DA SILVA (IMPTE.) E  

JOSÉ CARLOS NOBRE PESSOA E OUTRO (L.P.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Honorários advocatícios. Súmula 269 do STF. 
 - Mandado de segurança não é meio idôneo para a percepção de honorários 
advocatícios, pois não é substitutivo de ação de cobrança. (Súmula 269 do STF) 
 - Inexistência de lide. 
 - Mandado de segurança não conhecido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
não conhecer da ação mandamental, 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: Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 
Marcos Antônio Gamboa da Silva contra ato judicial do Juízo Federal da 2ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco que Ihe negou o pedido de pagamento de honorários 
advocatícios, previamente contratados com o Condomínio do Conjunto Residencial Ignez  
Andreazza, com vistas a promover a dissolução da Seção "O" da Cooperativa 
Habitacional Santa Luzia. 
Aduz o impetrante que, na qualidade de advogado do condomínio, requereu a dissolução 
da seccional da cooperativa habitacional a que pertencia sem a aplicação do princípio da 
sucumbência, tendo em vista a existência de contrato de honorários advocatícios, no que 
foi atendido. 
Concluído o seu trabalho jurídico, só restava ao impetrante a percepção dos seus 
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honorários previamente contratados. A autoridade indicada como coatora indeferiu o 
pleito. Inconformado com a decisão, pediu reconsideração ou fosse o requerimento 
recebido como agravo. 
O MM. Juiz impetrado negou a interposição do recurso por entender faltar-Ihe legitimidade 
para tal. 
Em liminar, requer a concessão da segurança para ser determinado o pagamento da 
verba honorária devida. 
A liminar foi deferida às fls. 60/61, sob o fundamento da existência da plausibilidade do 
direito e do periculum in mora. 
A autoridade apontada como coatora apresentou as informações de praxe às fls. 66/67, 
alegando que o impetrante não é parte legítima nos autos e que o mesmo deveria usar a 
ação própria para receber os seus honorários. 
O condomínio do Conjunto Residencial Ignez Andreazza, devidamente citado como 
litisconsorte passivo, compareceu aos autos, manifestando-se favoravelmente ao pleito do 
pedido. 
A Procuradoria Regional Federal, oficiando no feito, opinou pelo não conhecimento do writ 
sob o fundamento de não ser o mandado de segurança meio idôneo para cobrança de 
honorários advocatícios. 
Pauta sem revisão nos termos regimentais. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O impetrante, na qualidade de advogado de 
um condomínio residencial, requereu a dissolução da seccional da cooperativa 
habitacional a que pertencia sem aplicação do princípio da sucumbência, tendo em vista a 
existência de contrato de honorários profissionais, no que foi atendido. 
Promovida a liquidação, pretendeu o impetrante receber os honorários previamente 
contratados, o que foi indeferido pelo MM. Juiz impetrado. Entendeu S. Exa. que o 
impetrante não é parte na causa e que deveria o advogado usar a ação própria para 
percepção dos seus honorários. Além disso, a parte agravada fora vencedora na ação 
principal. 
O Condomínio, citado como litisconsorte passivo necessário, veio aos autos para 
manifestar sua total concordância com o pleito do seu ilustre causídico. 
Não conheço do presente mandamus pelos dois fundamentos já lembrados no parecer da 
ilustrada Procuradora Regional Federal, Dra. Dalva Almeida: primeiro, porque o mandado 
de segurança não é meio idôneo para a percepção de honorários advocatícios, pois não é 
substitutivo de ação de cobrança, conforme está proclamado na Súmula nº 269 do eg. 
STF; depois, porque não há lide, eis que o litisconsorte não se opõe a pagar o que o seu 
advogado quer receber. 
Além disso, a impetração, se deferida, teria o condão de substituir o recurso cabível 
contra o expresso enunciado da Súmula nº 267 do eg. STF, em hipótese na qual não se 
pode cogitar de decisão teratológica. 
Isto posto, não conheço da ação mandamental. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 6.288 - SE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
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Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1á VARA - SE 
Lit. Passiva: JOSEFA ERUNDINA SANTOS 
Advogados: DRS. JOSÉ FRANCISCO COSTA E OUTROS (IMPTE.) 
 
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 atribuir-se efeito suspensivo a recurso que não o tem, 
desde que evidenciado pela manifesta ilegalidade da decisão recorrida, 
aliada à demonstraçäo 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 evidãncia de violação de regras processuais com manifesto 
prejuizo para o impetrante, ã 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, 26 de agosto de 1992 (data do j

te 
ulgamento). 

JUIZ JOS
JUIZ CAS

 
É DELGADO - Presiden
TRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social impetra mandado 
de segurança objetivando emprestar efeito suspensivo a agravo de instrumento que interpôs nos 
autos da Ação Cautelar nó 92.8873-2 em tramitação na 1ª Vara da Seçäo Judiciária de Sergipe. 
O ato impugnado consistiu no deferimento de liminar pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara de Sergipe 
que determinou o reajustamento dos proventos de Josefa Erundina Santos com o mesmo índice de 
reajuste que serviu de base ao salário mínimo nacional, bem como as diferenças a que faz jus, a 
partir de setembro do ano de 1991, com aplicação do índice de 147%. 
Em liminar, o impetrante requer a suspensäo da executoriedade da liminar até julgamento final do 
agravo de instrumento. 
A liminar foi deferida sob o fundamento da presença do fumus bonis juris e do periculum in mora. 
A autoridade apontada como coatora prestou informações às fls. 47. 
O litisconsorte se pronuncia às fls. 53/54. 
A Procuradoria Regional Federal, oficiando no feito, opinou pela concessäo da segurança 
requerida. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: (Relator): O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS impetra 
mandado de segurança contraato do MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de 
Sergipe,que, na Ação Cautelar nº 92.8873-2, promovida por Josefa Erundina antos, objetivando o 
pagamento da diferença de 147,06%, deferiu iminar determinando que o ora impetrante 
mantivesse a política da revídência Social prevista na Constituição e pagasse à autora os seus 
proventos com o mesmo índice de reajuste que servir de base para o salário mínimo, bem como as 
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diferenças, a partir de setembro de 1991, com aplicação do índice de 147%. 
Inconformado, o impetrante agravou de instrumento, requerendo a atribuiçäo do efeito suspensivo 
ao recurso extraído de ação cautelar concessiva de liminar de natureza satisfativa. 
É entendimento desta Corte admitir a utilização do mandamus contra ato judicial para atribuir-se 
efeito suspensivo a recurso que não o tem, desde que evidenciado pela manifesta ilegalidade da 
decisão recorrida,  aliada  à  demonstraçäo de dano irreparável para o recorrente. 
Somente em casos excepcionais é possível sustar os efeitos da 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 decidido 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, näo 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 pelo 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 
execuçäo de valores atrasados independentemente da regular apuração desses valores, inclusive 
para aferir-se se é o caso de expedição de precatório. 
Para esse efeito, entendo ser o caso de deferir-se a ordem, ante a evidência de que há violação 
das regras processuais em manifesto prejuizo para o impetrante. 
Com essas consideraçöes, defiro parcialmente a ordem, para suspender a execuçäo da liminar até 
o julgamento do agravo de instrumento interposto, no que se refere às parcelas vencidas. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.115 - PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: UNIÃO FEDERAL 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA - PE 
Lit. Passivo: EVALDO VALENÇA MARANHÃO 
Advogado: DR. TAUMATURGO DE ALMEIDA BONFIM (LIT. PASSIVO) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Administrativo. 
Processual Civil. (fls. 28I30). 
- Não cabe mandado de segurança em situações em que há inexatidões na impetração. 
 - É inidônea a via mandamental quando se faz ne- cessária a dilação probatória. 
 - Mandado de segurança não conhecido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Fedeal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
não conhecer do presente mandamus, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 26 de agosto de 1992 (data do julgamento) 
JUIZ JOS
JUIZ CAS

 
É DELGADO - Presiden
TRO MEIRA - Relator 

te 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A Uniåo Federal, por sua Procuradoria Regional 
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Federal, impetra mandado de segurança contraato do Exmo. Sr. Juiz Federal da 6ª Vara 
da Seção Judiciária de Pernambuco. 
Diz a impetrante que Evaldo Valença Maranhão, 2º Sargento da Aeronáutica, impetrou 
mandado de segurança contra ato do Sr. Diretor da Diretoria de Administraçâo de 
Pessoal, com sede no Rio de Janeiro, e do Comandante do Segundo Comando Aéreo 
Regional, objetivando a suspensão do seu licenciamento das fileiras da Força Aérea 
Brasileira; que a concessão da liminar fere princípios de direito entre eles o princípio da 
competência ratione personae; que a autoridade indicada como coatora por entender o 
impetrante portador de estabilidade, ao conceder a Iiminar, contrariou o art. 42, § 9º, da 
Constituição Federal, e a Lei nº 6.880, de 09.12.80, em seu art. 50, letra a, item IV; que o 
impetrado aplicou inadequadamente a Lei nº 2.116/53, contando em dobro o tempo de 
serviço prestado no Territór;o de Fernando de Noronha, além da incorreta aplicação do 
art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Pediu, liminarmente, fosse tornado sem efeito o ato de suspensão do licenciamento do 
militar referido. O pedido de mérito é idêntico ao que foi requerido em liminar. 
liminar foi negada às fls. 22. 
A informaçäo foi prestada às fls. 26. 
O litisconsorte, devidamente citado, apresentou resposta às fls. 28/30. 
O Ministério Público Federal, oficiando no feito, opinou pela denegação da segurança. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Evaldo Valença Maranhäo, 2º Sargento da 
Aeronáutica, invocando o art. 1º da Lei nº 2.852, de 25.08.56, impetrou mandado de 
segurança, com pedido de liminar, a fim de que Ihe fosse reconhecida estabilidade no 
serviço 
ativo da Aeronáutica. 
Contra o deferimento da liminar impetra a União Federal o presente  mandamus, 
postulando a suspensão do ato atacado, mantendo-se o licenciamento do litisconsorte. 
Indeferi a liminar aqui pleiteada por entender inexistente o dano de difícil reparação. 
A regra na jurisprudéncia tem sido pelo incabimento de mandado de segurança impetrado 
contra liminar em outro mandado de segurança. Nesse sentido, posicionou-se o ex-TFR 
no MS nó 113.656-RS, Relator designado Min. José Dantas, que assim decidiu: 
Art. 5º: 10. "Por intolerável a superposição de sentenças mandamentais, via de regra não 
se conhece de mpetração contra decisão concessiva do mandado de segurança em 
primeiro grau" (Código de Proc. Civil e Legisl. Processual em Vigor", Theotonio Negrão, p. 
1.059, 22a ed.). 
Excepciona-se, apenas, as hipóteses verdadeiramente teratológicas. Mas näo é o caso. A 
inicial do mandado de segurança originário relata situaçäo fática em que é possível achar-
se o militar icenciado ao abrigo da norma legal por ele invocada. 
Além disso, a ora impetrante incidiu em alguns equívocos estacados na manifestação do 
litisconsorte, ao atribuir o ato impugnado ao Ministério da Aeronáutica, quando seu autor 
foi o Diretor de Administração de Pessoal da Aeronáutica, e ao afirmar que o militar teria 
servido em Fernando de Noronha e atribuir-Ihe a condicão militar temporário, quando o 
litisconsorte prestou seus serviço Roraima e é militar de carreira. 
Como é cediço, o mandado de  segurança é incabível em situações como esta em que há 
evidente insegurança do impetrante quanto aos fatos descritos na inicial. 
Procuradora da República, Dra. Armanda Figueirêdo: "Cotejando-se o contido no petítório 
do litisconsorte com o teor da peça vestibular do Mandado de Segurança 92.910-7 (fls. 
10/17) vê-se que assiste-Ihe razäo quando aponta as inexatidões da impetração. E como 
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o rito expedito do mandado de segurança não se compadece com a dilação probatória, 
que seria necessária para se apurar os fatos controvertidos, resulta que näo há condição 
de ser deferido o pedido inicial." 
Isto posto, näo conheço do presente mandamus. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.139 - PB 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrante: UNIDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 
Impetrado: JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SJ - PB 
Advogado: DR. ROBSON DE PAULA MAIA (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Licitação. Critérios de desempate. Observância dos princípios do 
julgamento objetivo e da igualdade dos licitantes. Legalidade do edital. 
A capacidade técnica específica dos licitantes pode e deve ser aferida com base no seu 
desempenho anterior. Não viola o princípio da  igualdade dos licitantes a cláusula 
editalícia que considerar a capacidade técnica específica como critério de desempate. 
Não constitui qualquer ilegalidade a exigéncia de apresentação do último  balanço da 
empresa, com detalhado demonstrativo de perdas e lucros. A idoneidade financeira  dos  
licitantes é comprovada, dentre outros elementos, através de balanço. 
O julgamento objetivo, princípio inafastável de todo procedimento licitatório, näo espanca 
por completo o subjetivismo no julgamento das propostas, restando à Comissäo de 
Licitaçäo estreita faixa de discricionariedade, dentro dos  limites indicados no instrumento 
convocatório. 
Inexistência de qualquer ilegalidade no edital do certame. Incabível a anulaçäo de todo o 
procedimento. 
Segurança denegada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide o Tribunal Regional Federal da 5a Região, por unanimidade, denegar a 
segurança, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente 
julgamento. 
Recife, 09 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: UNITEC - Unidade Técnica de Engenharia e 
Construção Ltda. impetra mandado de segurança contra ato do MM. Juiz Federal Diretor 
do Foro da Seção Judiciária da Paraíba, que indeferiu pedido de anulação do 
procedimento licitatório destinado à construçäo do novo prédio-sede daquela Seção. 
Sustenta a impetrante a existência de falhas no edital que favoreceriam as grandes 
construtoras em detrimento das empresas de menor porte, além de subordinar a escolha 
da proposta vencedora à apreciaçäo puramente subjetiva da CEL; e que Ihe fora violado o 
direito líquido e certo à anulação indeferida. 
Requereu, liminarmente, a suspensão da contrataçäo da empresa vencedora até o 
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julgamento do writ e, ao final, a concessão da segurança para anular o procedimento 
licitatório. 
Indeferi a liminar. 
Nas informações prestadas, aduz o MM. Juiz impetrado que os questionamentos da 
impetrante já teriam ficado sobejamente esclarecidos, quando do julgamento do recurso 
administrativo por ela interposto, e que a CEL, considerando ser a licitação um 
procedimento vinculado e não discricionário, "abraçou o princípio do julgamento objetivo 
vez que estabeleceu previamente critérios para o julgamento conferindo peso às 
propostas, tornando o julgamento puramente matemático, consoante se vé no subitem 
14.4, do ato convocatório". 
Acrescenta que o DL 2.300/86 (art. 36, V) confere, ainda, estreita faixa de subjetividade à 
CEL na avaliação das propostas. 
No bem fundamentado parecer de fls. 61/64, opina o MPF pela denegação da segurança. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Pretende a impetrante a anulação de 
licitação por falha no edital. Argumenta que, por tratar-se de licitação de preço base, onde 
geralmente há empate no preço, a colocação dos itens 10.2 (Proposta Técnica) e 10.3 
(Proposta Financeira) como critérios de desempate, na forma como foram dispostos no 
edital, contrariariam os princípios da "igualdade dos licitantes" e do "julgamento objetivo", 
expressamente p evistos no Decreto-Lei nº 7 2.300I86. 
Sem razão. 
Dispõe a norma editalícia no item 14.4: "14.4. Como critério para julgamento das 
propostas serão consideradas a proposta de preço, proposta técnica e proposta 
financeira. 
Ao preço será o peso 03 (três), à proposta técnica o peso 02 (dois) e à proposta financeira 
o peso 02 (dois)." 
O item 14.7, por sua vez, estatui: "14.7. Para efeito de julgamento da proposta técnica 
será considerado o exigido no subitem 10.2.4 e para o julgamento da proposta financeira 
será considerado o exigido no item 10.3 deste edital." 
O item relativo à proposta técnica, apontado como ensejador de favorecimento às 
grandes construtoras em detrimento das empresas de pequeno porte, estabelece 
expressamente: 
"10.2. A 'PROPOSTA TÉCNICA' deverá ser apresentada em papel timbrado, em 
envelope(s) fechado(s), com o título 'PROPOSTA TÉCNICA', preenchendo os seguintes 
requisitos: 
10.2.4. Conter curriculum técnico da LICITANTE constando a relação das obras de igual 
ou maior complexidade executadas, atestado pelo CREA, que devem ser apresentadas 
cronologicamente, com as respectivas Certidões de Conclusão da obra, emitidas pelos 
órgãos ou entidades que contrataram as obras." 
Aduz a impetrante que  ao levar em consideração o montante de obras construídas pelos 
licitantes, como critério para o julgamento das propostas, a CEL estaria, naturalmente, 
favorecendo as empresas maiores. 
O argumento não me parece defensável, mesmo porque näo está estabelecido nos 
dispositivos acima transcritos que a mera especificação numérica das obras executadas 
pelos licitantes seja critério de julgamento, como bem informou a douta autoridade 
impetrada (fls. 57): 
"No tocante à proposta técnica, disse a impetrante que  a Comissão Especial de Licitação 
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levou em consideração o total de obras executadas pelas licitantes. Ora, em nenhum 
momento ficou demonstrado que aquela comissão valeu-se do montante de obras 
construídas; muito pelo contrário, considerou apenas obras com características  
semelhantes  à  obra  licitada, em área construída e grau de complexidade. 
Evidentemente näo poderia ter a mesma pontuação uma empresa que construiu um 
estádio de futebol e uma que construiu um edifício com 05(cinco) pavimentos ou mais, 
com ar condicionado central, com elevadores, etc. Percebe se, de logo, que a natureza da 
obra executada pela primeira é completamente distinta da que se pretende contratar, eis 
que atende a outra finalidade, ao passo que a da segunda assemelha-se perfeitamente ao 
objeto aqui pretendido. Daí a razäo precípua da análise da proposta técnica." 
Ademais, a capacidade técnica dos licitantes pode e deve ser aferida com base no seu 
desempenho anterior: 
"Comprova-se a capacidade técnica genérica pelo registro profissional; a específica, por 
atestado de desempenho anterior e pela existéncia de aparelhagem e pessoal adequados 
para a execução do objeto da licitação; e a operativa pela demonstração da 
disponibilidade desses recursos materiais e humanos adequados, necessários à 
execução." 
(Hely Lopes Meirelles, in "Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores,17ª Edição, 
p.271). 
Com relação à proposta financeira, cuja utilizaçäo como critério de desempate seria ilegal, 
no entender da impetrante, verifico que o edital do certame consagra o "princípio do 
julgamento objetivo", amplamente consagrado na doutrina pátria: 
"Julgamento objetivo: julgamento objetivo é o que se baseia no critério indicado no edital e 
nos termos específicos das propostas. É princípio de toda licitaçäo que seu julgamento se 
apóie em fatores concretos pedidos pela Administraçäo, em confronto com o ofertado 
pelos proponentes dentro do permitido no edital ou convite. Visa a afastar o 
discricionarismo na escolha das propostas, obrigando os julgadores a aterem-se ao 
critério prefixado pela Administração, com o que se reduz e se delimita a margem de 
valoração subjetiva, sempre presente em qualquer julgamento (Estatuto, art. 37)" 
(Op. cit., p. 250) 
"O julgamento objetivo é, pois, princípio normativo inafastável do procedimento licitatório, 
e sua concretizaçäo viabiliza-se mediante a especificação, no edital, de critérios e fatores 
que se coadunem com o tipo de licitação mais adequado a seu objeto. Esta especificação 
será tanto mais útil se houver empate entre as propostas." 
(Carlos Pinto Coelho Motta  in "Licitação e Contrato 
Administrativo", Ed. Lê, 1990, p. 79) 
É esse o princípio consagrado no item 10.3 do Edital: 
"10.3. 'PROPOSTA FINANCEIRA': 10.3.1. Os comprovantes da 'PROPOSTA 
FINANCEIRA' deverão ser apresentados em papel timbrado, em envelope(s) fechado(s) 
com o título 'PROPOSTA FINANCEIRA', preenchendo os seguintes requisitos: 10.3.2. 
Apresentar o último balanço detalhado, inclusive com o demonstrativo de lucros e perdas, 
correspondente ao exercício financeiro de 1990, elaborado de acordo com a Lei nº 
6404/76, registrado, devidamente ublicado quando for o caso certificado por contabilista 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, mencionando expressamente o 
número de Livro Diário e folhas em que o balanço se acha transcrito, sob a pena de 
invalidade, com os requisitos a seguir comprovados através de apresentaçäo dos cálculos 
correspondentes extraídos do bal como sejam..." 
(Seguem-se as fórmulas para o cálculo do referido balanço, aspecto puramente 
matemático, que deixo de transcrever)  
"10.3.3.Qualquer alteração nas fórmulas descritas que compõem a proposta financeira 
acarretará a desclassificação da LICITANTE." 
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Ao comentar a questão da capacidade financeira como critério de julgamento da licitação, 
pontifica o já citado Hely Lopes Meirelles: 
"Comprova-se a idoneidade financeira, geralmente, pelo capital realizado da empresa e 
pela demonstração da sua real situaçäo econômico-financeira  diante dos compromissos 
assumidos e dos créditos e débitos existentes. 
Comumente, a Administração fixa o capital mínimo para os interessados participarem  da 
licitação, mas isso não impede que no edital se peçam outros elementos comprobatórios 
da  capacidade financeira,  tais como o balanço, a demonstração da conta de lucros e 
perdas, o faturamento do último exercício, além de atestados de idoneidade de 
estabelecimentos bancários com os quais a empresa transacione." 
(Op. cit., pP· 271/272) 
A esfera de subjetividade da CEL encontra-se reduzida ao mínimo possível, como 
aconselha a melhor doutrina. Nesse sentido assevera o supracitado administrativista, 
trazido à colação pela douta autoridade impetrada, na peça informativa-fls. 58: 
"... é aconselhável que se adotem fórmulas precisas ara a valoraçäo das propostas  de 
modo a reduzir ao mínimo possível  a  subjetividade  dos julgadores. O ideal é que a 
aferição das ofertas se realize através dequantificação matemática das vantagens  
oferecidas, 
com atribuição de pesos aos fatores a serem considerados, propiciando a exata 
classificaçäo das propostas e a imparcial indicação do vencedor, dentro dos parâmetros 
estabelecidos." 
(edição ip 142) Contratos Administrativos , Ed. RT, 9ª edição, p. 142) 
Descabida, portanto, a alegação de que o edital subordinaria a escolha da proposta 
vencedora à apreciação puramente subjetiva 
Demais disso, o próprio DL 2.300/86 confere à comissão de licitação uma certa esfera de 
subjetividade no julgamento das propostas: "Art. 36. Nos julgamentos das propostas, a 
Comissäo levará em consideração os seguintes fatores: 
I - qualidade; 
II - rendimento; 
III - preço; 
IV - prazo; 
V - outros previstos no edital ou em convite. 
Nesse sentido, comenta Hely Lopes Meirelles: 
"Por certo não se poderá afastar todo o subjetivismo do julgamento, restando sempre uma 
faixa de opção dos julgadores na avaliação das propostas, em função dos fatores 
indicados no instrumento convocatório. O que não se admite é que se afastem do critério 
preestabelecido ou que, ao seu alvedrio, releguem ou substituam por outros os fatores de 
julgamento, ainda que relevantes para a Administração." 
(in "Licitação e Contrato Administrativo", Ed. RT, 9ª edição, p. 142) 
Sobre o tema, já decidiu o ex-TFR: "Licitação - Discricionariedade da comissão julgadora- 
Limites. 'A Administraçäo não pode descumprir as normas e condições do edital, mas tem 
a liberdade de exigir um mínimo de requisitos, condições ou vantagens, deixando outras a 
critério dos proponentes, para a competição própria da licitação e o que é facultado 
diversificar nas propostas,  nos aspectos técnicos e econômicos', segundo a lição de Hely 
Lopes Meirelles ("Licitação e Contrato Administrativo", 5ª edição). 
Dentro desses requisitos ou condições deixadas para a competição, lícito é a 
Administração dar o exato sentido das proposiçöes e dos valores constantes do edital." 
"O resultado do julgamento, pela Comissão, é imutável. 
O que vale dizer, a autoridade superior não pode mudá-lo ao seu talante. 
Subindo a decisäo da Comissão, a autoridade superior pode revogar ou anular o 
julgamento, mas nunca alterar o que foi decidido, quanto à classificaçäo das propostas." 
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(AMS nó 100.308 - TFR) 
Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade no Edital da Licitação, tampouco contrariedade 
aos princípios da igualdade dos licitantes e do julgamento objetivo. 
Isto posto, por não vislumbrar violação a direito líquido e certo da impetrante, denego a 
segurança. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8.646 - PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrantes: EMIS - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. E OUTRAS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA - PE 
Advogados: DRS. MARA REGINA SIQUEIRA DE LIMA E OUTROS (IMPTES.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. 
Efeito suspensivo a Agravo de Instrumento. Despacho que determinou conversäo do 
depósito em renda diante da desistência da açäo. Concessäo. 
 Há que se emprestar efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra 
despacho do juiz que determinou a conversåo de depósito em renda diante da desistência 
da açäo. 
É que o julgamento do referido agravo se tornará nócuo, caso reconheça o direito das 
impetrantes eaverem as quantias depositadas, se o despacho atacado já foi cumprido 
nesse intervalo. 
Segurança concedida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide o Pleno do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Regiäo, por unanimidade, conceder a segurança na 
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: A presente segurança visa a dar efeito suspensivo 
a agravo de instrumento interposto contra despacho do Juiz Federal da 6ª Vara-PE. 
As impetrantes ingressaram com mandado de segurança preventivo no juízo singular para 
se eximirem do pagamento da contribuição social referida na Lei nº 7.797/99, requerendo 
liminarmente que a Fazenda se abstivesse de proceder a qualquer cobrança relativa à 
referida contribuição. 
O Juiz Federal da 6ª Vara de Pernambuco, todavia, indeferiu de plano a petição inicial. 
As requerentes resolveram, então, desistir da demanda (fls. 26), tendo sido homologada a 
desistência (fls. 27). 
Em conseqüência de tal ato, as impetrantes solicitaram a devoluçäo dos depósitos 
efetuados, tendo sido indeferida a súplica, por entender o juiz que os depósitos na 
realidade representavam uma caução, e que "com a desistência, reverteu-se em crédito 
da parte adversa. As requerentes só fariam jus ao levantamento se a açäo houvesse sido 
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julgada procedente" (fls. 28). 
Alegam as impetrantes que como não houve condenação no mandado de segurança, 
mas tão-somente homologaçäo de desistência da açäo, têm as mesmas direito líquido e 
certo de verem restituídas as quantias depositadas em juízo. 
Contra esse despacho as impetrantes interpuseram agravo de instrumento, cujo efeito 
suspensivo é requerido no presente mandado de segurança, para que o depósito em 
discussão näo se reverta de logo em favor do INSS, até o julgamento do agravo por este 
Tribunal. 
Foi requerida liminar, que mereceu a concessão por parte do Juiz Geraldo Apoliano, que 
me substituiu durante meu afastamento em virtude de férias (fls. 33/34). 
A Caixa Econômica Federal peticionou às fls. 41, informando da impossibilidade de 
cumprimento da liminar em relação às impetrantes 
EMIS COM. E REP. LTDA. e DROGAJATO - DIST. DE PRODUTOS)." 
QU(MICOS E FARMACEUTICOS LTDA., eis que a ordem judicial emanada do juízo 
singular já havia sido cumprida quando oórgão foi intimado para cumprir a liminar 
proferida neste mandado dssegurança. 
O então Juiz Relator determinou às fls. 47 a verificação da conversão ou não em renda 
dos depósitos efetuados, o que foi atendido pela Secretaria da 6ª Vara Federal de 
Pernambuco, informando que dos oito depósitos existentes, três já tinham sido 
convertidos (fls. 60). 
Informações prestadas às fls. 47/48, onde se procedeu à juntada do despacho que 
indeferiu a inicial (fls. 26/27) e demais despachos cujas cópias já foram anexadas pelas 
impetrantes. 
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da segurança, sob os seguintes 
argumentos: a) ilegitimidade das impetrantes, que não são mais partes no processo, pois 
já havia transitado em julgado a sentença homologatória da desistência da ação; b) não 
restou demonstrada a aparência do bom direito, pois não apelaram as impetrantes do 
despacho do juiz que indeferiu a inicial. 
Vieram-me, após, os autos, conclusos para julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O cabimento de mandado de segurança 
contra ato judicial já é ponto praticamente uníssono na jurisprudência pátria. Nesse 
sentido, até o próprio Supremo Tribunal Federal vem deixando de aplicar a Súmula 267, 
desde que comprovada pela parte a possibilidade de o ato atacado causar dano de difícil 
reparaçäo (RTJ 70/504, 72/743, 81/87, 84/1.071, 99/159, 91/181, 94/274, 95/335, 97/916, 
103/215, 111/1.376). 
E quando o mandado de segurança näo ataca diretamente o ato judicial, mas busca dar 
efeito suspensivo a recurso contra ele interposto, há verdadeiro consenso em admitir tal 
hipótese, conforme anota Theotonio Negrão: "apesar da Súmula 267, cujo rigor foi 
abrandado pelo próprio STF, pode-se hoje considerar pacífica a admissibilidade do 
mandado de segurança contra decisäo judicial, com a finalidade de assegurar efeito 
suspensivo a recurso que normalmente não o tem. Exige-se, porém, a demonstração do 
fumus boni juris e do dano irreparável ou de difícil reparação (RTFR  69/135, 111/353, 
113/421 150/411 156/395, RT 497/49, 499/66, 504/70 510/59 510/127, 511/58, 511/230, 
512/91 513/72 513/75 514/86, 517/54, 520/75, 523/128  523/130  524/59 528/57, 531/68, 
531/71, 533/54. 535/72 591/87, 614/152, RF 259/165, 269/287, RJTJESP 48/225, 49/216, 
50/276, JTA 50/69, 63/245, 89/275, 94/100, Bol. AASP  984/31, 1.056/53, 1.521/31)." 
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(In Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 21ª ed., São Paulo, RT, 
19g1, pg. 943). 
Assim, há que se verificar a existência de uma aparëncia do bom direito, além da 
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, a ensejar a concessão da 
segurança. 
O depósito para garantia do juízo pode ser feito mediante simples petiçäo nos autos, 
independentemente de autorização judicial. 
Tal providência tem o condão de impedir a cobrança judicial da dívida (art. 151, II, do 
CTN), até que se declare, em juízo, se a mesma é devida ou näo. Essa a nossa posiçäo 
já reiteradas vezes firmada em julgados neste Tribunal (AG 211 PE, AG 352 PE). 
No presente caso, o depósito tinha essa finalidade. Todavià, diante do indeferimento da 
inicial, as impetrantes resolveram desistir da açäo. 
O pedido de desistência foi homologado pelo juízo singular, mas foi negada a liberação da 
verba depositada pelas im etrantes, por entender o magistrado que deveria a mesma ser 
convertida em 
renda para o INSS. 
Ora, se houve desistência da ação, a parte autora não mais necessita garantir, via 
depósito, o débito, para evitar cobrança por parte da autoridade administrativa. 
Conseqüentemente, assim como não deve haver maiores formalidades para o depósito 
da garantia, no caso de desistência da ação não há que encontrar a parte entraves para a 
liberação da quantia 
Ressalte-se que, ao desistir da ação, as impetrantes não renunciaram ao direito que se 
iria discutir na demanda. E nem reconheceram a legalidade da cobrança da contribuiçäo 
de que buscaram se eximir. 
Assim, não é razoável admitir que o juízo converta em renda os depósitos, quando näo 
foram as impetrantes vencidas na ação, e nem renunciaram aos seus pretendidos 
direitos. 
Não prospera o argumento do Ministério Público de que as impetrantes näo são mais 
partes no presente mandado, pois já havia transitado em julgado a sentença 
homologatória da desistência. 
Não se discute no presente mandado a sentença homologatória, e sim o despacho que 
indeferiu a liberação do depósito, que aliás foi atacado através de agravo de instrumento. 
Desse modo, a discussão gira em torno desse despacho, cujo agravo será examinado por 
este Tribunal, de modo que as impetrantes não deixaram precluir o direito de questionar a 
referida decisäo. 
Igualmente, não me parece razoável o argumento do Ministério Público de que nâo há 
aparência do bom direito das impetrantes, pois as mesmas nâo apelaram da decisão do 
juiz que indeferiu a inicial. 
Ora, à parte é facultado o direito de desistir do mandado de segurança, em qualquer 
época, independentemente de aquiescência do impetrado, já assentou a melhor 
jurisprudência  (TRJ 88/290, 114/552, RT 639/72, TFR-4ª Turma, AG 58.500-AL, rel. Min. 
Ilmar Galvão, j. 15.2.89, v.u., DJU 25.4.89, p. 6.060, 1a col. em.). 
Não se pode, assim, negar esse direito da parte, nem obrigá-la a apelar de sentença 
indeferitória da inicial. O aspecto da conveniência de se recorrer, ou não, cabe à parte, 
que arca inclusive com o õnus dessa desistência, como a perda das custas 
desembolsadas na inicial. 
Só que, diante dessa atitude das impetrantes, não se pode converter o depósito em 
renda, pois não foi a parte autora vencida na ação. 
Há, portanto, uma aparëncia do bom direito, que naturalmente será analisada com maior 
profundidade no agravo de instrumento. 
Presentemente, resta examinar se é aconselhável dar efeito suspensivo a este agravo. 
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É lógico que se o referido recurso for julgado em favor das impetrantes, mas sem que 
tenha sido emprestado ao mesmo efeito suspensivo, este se tornará inócuo, pois todos os 
depósitos já teräo sido convertidos em renda, e somente através de açäo de repetição de 
indébito poderá a parte resgatar as referidas quantias há informação nos autos de que 
três dos oito depósitos já foram convertidos em favor do INSS, acarretando prejuízo para 
as três impetrantes. Essa a demonstração patente da necessidade de se dar efeito 
suspensivo ao agravo. 
O prejuízo só não se consumou por inteiro, graças ao deferimento da liminar através de 
despacho da lavra do eminente Juiz Geraldo Apoliano, quando me substituiu. 
Por todo o exposto, mantenho a liminar, para conceder a segurança, dando-se efeito 
suspensivo ao agravo de instrumento em menção. 
É como voto. 
 

RECURSO CRIMINAL Nº 16 - CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
 Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA 
 Recorridos: MARIA LETÍCIA LEITE PEREIRA E OUTROS 
 Advogado: DR. PAULO ROMERO LACERDA SAMPAIO (RECDOS.) 
 
EMENTA 

Penal. Recurso em Sentido Estrito. Certidão de óbito. Assentamento posterior ao enterro. 
Recebimento de denúncia pela perfeiçäo do tipo penal do  caput  do art. 319 do CPB. 
1. A exigência constante do art. 513 do CPPB em relaçäo à instruçäo da queixa ou da 
denúncia nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, diz respeito aos 
elementos objetivos do crime - autoria e resultado - e não aos elementos subjetivos - dolo 
ou culpa  stricto sensu". 
2. Presente no Inquérito Policial documento onde irmão do suposto falecido, com duas 
testemunhas, assevere encontre-se o mesmo vivo e, de quando do assentamento do 
óbito, não se observando a exigência do art. 83 da Lei do Registro Civil  independente de 
tal ocorrer após o óbito e sem atesta do médico, não há como, sob o fundamento de não 
ter a ré agido com dolo - matéria a ser conhecida na sentença de mérito, - não se receber 
a denúncia. 
3. 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 Regiäo, à unanimidade, dar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo partes integrante do presente 
julgado. 
Recife, 16 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Ministério Público Federal, nos autos da 
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Ação Criminal 202/88, onde constam como indiciados Maria das Graças Pereira, José 
Augustinho de Freitas, Francisco de Assis Vanderlei e Marília Matos Mendonça, interpõs 
recurso em sentido estrito da decisão do MM. Juiz que näo recebeua denúncia contra 
Maria Letícia Leite Pereira (que fora denunciada como incursa nas penas do art. 319 do 
CPB), invocando para tal o art. 513 do CPPB, após cumprir a cautela legal do art. 514. 
Consta do despacho recorrido: "Nos crimes de responsabilidade dos funcionários 
públicos, e é o caso, a 'denúncia' será instruída com documentos ou justificação que 
façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da 
impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas (CPPB art 513). Imputando-
se à sra. Maria Letícia Leite Pereira, Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais de 
Juazeiro do Norte, o cometimento do crime de prevaricação (CPB, art. 319) a efetivação 
do assento de óbito de Pedro Alves de Souza 'em patente desrespeito às formalidades 
legais consubstanciadas no art. 71 c/c o artigo 83 da Lei dos Registros Públicos mostrava-
se imprescindível que o inquérito policial, base para a delação, já o trouxesse bem 
delineado, exibindo-Ihe, mui claros, os elementos material e moral. Não se vislumbra, 
porém, em qualquer peça dele, o dolo da indiciada, o seu deliberado propósito de praticar 
o ato contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal'. 
E erro, negligência, preguiça ou falta disciplinar, nada disso configura o delito em causa, 
exìgindo-se sempre conduta dolosa do agente. Rejeito, assim a denúncia contra Maria 
Letícia Leite Pereira". 
Argúi em suas razöes que ofereceu denúncia contra cinco acusados envolvidos em 
fraudes à Previdência Social (área rural), figurando a denunciada Maria Letícia Leite 
Pereira, Oficial de Registro 
Civil de Juazeiro do Norte-CE, como incursa nas penas do art. 319 do CPB, por ter 
praticado ato do seu ofício contra expressa disposiçäo de lei, registrando o óbito 
extemporãneo de Pedro Alves de Souza, ex-cönjuge da também acusada Maria das 
Graças Pereira sem a cautela legal prevista no art. 77 c/c o art. 83 da Lei dos Registros 
Públicos (L. 6.015I72), ou seja, sem ouvir duas testemunhas que tivessem assistido ao 
falecimento ou ao funeral do mesmo. Esclarece que constam do inquérito policial, que deu 
suporte à denúncia, elementos bastantss da conduta da denunciada, inclusive 
depoimento da própria, no sentido de que desconhecia as testemunhas que firmaram o 
Registro de Óbito. Diz que após diligências outras, não foi possível localizar ou identificar 
as referidas testemunhas. Entende assim que o ato comissivo da denunciada não 
caracteriza erro, preguiça, negligência ou falta disciplinar, mas um ato positivo de forjar 
testemunhas, inserindo um falsum (assinaturas) no assentamento e, desta forma, 
perfazendo o dolo específico de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, pois, 
conforme disse a acusada em sua defesa preliminar "as testemunhas dos registros são 
pessoas trazidas pela parte declarante". Transcreve jurisprudëncia favorável ao seu 
entendimento e pugna pela reforma do despacho, vez que inexiste segurança na 
afirmação de "inexistência do delito" ou de "improcedência da acusação". 
Procedido o traslado das peças requeridas. 
Em contra-razões, Maria Letícia Leite Pereira diz em sua defesa que os fatos narrados 
nas razões de recurso não guardam a menor semelhança com a real ocorrência, isto 
porque näo conhece a ré Maria das Graças Pereira nem as testemunhas por ela trazidas 
ao Cartório e que, em tal condição, assinaram o termo de óbito de Pedro Alves de Souza. 
Diz, ainda, que o Cartório de Registro Civil de Juazeiro do Norte processa, mensalmente, 
a lavratura de centenas de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, com zelo 
funcional e idoneidade asseverada, inclusive, por militantes do foro local, juízes e 
desembargadores. Não merecem crédito, portanto, as declarações da mencionada ré, 
haja visto ter declarado a morte de pessoa comprovadamente viva, objetivando obscuros 
interesses financeiros. Diz ainda inexistir no inquérito policial qualquer indício ou prova de 
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dolo de sua parte, ou mesmo que tenha praticado ato de ofício contra expressa 
disposição de lei para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Por fim, diz que inexiste 
prova documental qualquer que seja a denúncia, o que contraria o art. 513 do Código de 
Processo. 
Mantido o despacho recorrido, permanecendo o MM. Juiz no posicionamento de não 
vislumbrar tipificada no inquérito a prevaricação imputada à denunciada e, 
conseqüentemente, ausente a resunção da ocorrência do ílicito penal, que é 
imprescindível para o recebimento da acusação nos crimes de responsabilidade dos 
funcionários públicos. Não configurado, igualmente, o dolo, ou seja, o deliberado 
propósito de praticar o ato contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal  e erro, negligência, preguiça ou falta disciplinar não configuram 
conduta dolosa. 
Autos distribuídos neste Tribunal em 10.10.89, cabendo-me por redistribuição em 
07.05.92. 
O parecer do Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, ao entendimento de 
que a denúncia, sob argumento de inexistência de crime ou improcedéncia da acusaçäo, 
constitui cerceamento ao exercício da atividade ministerial e estímulo à impunidade. 
Entende, também  que para averiguação de ocorrência do crime necessária se faz a fase 
probatória. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Estabelece o art. 513 do CPPB que, 
nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, a queixa ou a denúncia será 
instruída com documento ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com 
declaração fundamentada da impossibilidade de apresentaçäo de qualquer dessas 
provas. 
Verifica-se, assim, que tal dispositivo diz respeito à própria existência do ato em termos 
de sua existéncia e de sua autoria. 
No caso em exame, conforme se verifica do documento presente às fls. 106  contra o 
contido na Certidão de Óbito nz 11758, presente às fls. 1,05 e da lavra da Oficiala do 
Registro Maria Letícia Leite Pereira, Antônia Alves de Sousa, com a presença de duas 
testemunhas, declara que o seu irmão Pedro Alves de Souza, cuja morte se certifica em 
referido registro com a ocorrëncia em 09.06.84 e registro levado a efeito aos 14 daquele 
més, está vivo, encontrando-se no Estado do Pará. Tal declaração foi firmada em 
01.09.87, quase 3 anos após a lavratura de seu óbito. 
Igualmente se verifica de tal certidão de óbito que apesar da mesma ter tido seu assento 
osterior ao enterro, no caso 5 dias após, ao menos em termos ali constantes, e sem 
atestado médico, näo se encontra em tal registro a presença de duas testemunhas que 
tivessem assistido ao falecimento ou ao funeral e pudessem atestar, por conhecimento 
próprio ou por informação que tivessem colhido, a identidade do cadáver, tudo nos termos 
exigidos expressamente no art. 83 da Lei dos Registros Públicos 6.015/73. 
Tais fatos se apresentam como imperativos à oferta da denúncia e, diante dos mesmos, 
ininteligível resta deixar de acolher-se tal peça acusatória, com base no art. 513 do CPPB  
máxime quando sob tal comando legal se adentrou, como o fez o MM. Juiz a quo, não no 
exame dos elementos objetivos da ação, mas nos elementos subjetivos, deixando de 
receber a denúncia por entender não haver prova de ter a denunciada agido com dolo. 
Importa observar qua tal exame há de ser feito necessariamente pelo juiz, contudo, 
oportuno tempore, ou seja, de quando da sentença do mérito e näo como exame de 
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condição de recebimento da denúncia, pois assim fora e sem sentido restaria o diposto no 
art. 386 e seus incisos, tudo da Lei Processual Penal, onde säo enumeradas as várias 
hipóteses que autorizam a absolvição do réu - absolvição e näo rejeição da denúncia. 
Diante do exposto, dou provimento ao presente recurso para, modificando o despacho 
recorrido, receber a denúncia ofertada contra Maria Letícia Leite Pereira e, assim, nos 
termos da referida peça acusatória, restar a mesma incursa nas penas do art. 319 do 
CPPB. 
É o meu voto. 
 

RECURSO DE HABEAS  CORPUS Nº 0070 - CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Parte Autora: JUSTIÇA PÚBLICA 
Parte Ré: FERNANDO NAZARETH DIAS MACHADO 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - CE 
 
EMENTA 

Penal. Habeas Corpus de ofício pelo próprio juiz que recebeu a denúncia. 
Inadmissibilidade. 
1 - O juiz que recebe a denúncia, por, em tese, reconhecer a existência de justa causa 
para a ação penal, não pode, logo após a defesa do acusado, conceder habeas corpus de 
ofício para trancar a ação penal. 
2 - Nenhum juiz pode conceder habeas corpus contra ato do próprio juiz. O julgamento do 
habeas corpus obedece ao princípio da hierarquização das instâncias. 
3 - O acusado se defende dos fatos e não do enquadramento feito pelo denúncia. 
4 - Recurso de ofício provido para que tenha curso a ação penal. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à remessa oficial para cassar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto 
do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que passam 
a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 08 de agosto de 1990 (data do julgamento) 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: O Ministério Público em data de 20.04.89, denunciou 
de Fernando Nazareth Dias Machado como incurso nas penas do art. 4º, caput, da Lei nó 
7.498/86, por entender que o mesmo havia atuado, em co-participação, em operaçöes 
que redundaram em prejuízos para o Banco do Estado do Ceará. 
Após a apresentaçäo da defesa preliminar, o Ministério Público, em pronunciamento, 
afirmou que houve equívoco da denúncia, pelo que pediu a absolvição do acusado. 
O ilustre Juiz Presidente do feito, em apreciando esse pronunciamento, decidiu por 
conceder habeas corpus de ofício a favor do acusado para trancar a ação penal ora em 
curso. 
É o relatório 
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VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Os fundamentos da decisão estão assim 
desenvolvidos: 
"Segundo a peça pórtico, Fernando Nazareth Dias Machado rubricou na condiçäo de vice-
presidente da 'BEC-DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS'(BEC-
DTVM), a nota de negociaçäo de títulos nó 48246, Série A (fls. 476) - fls. 16. A ele 
também se imputa a circunstância de ter ciência da ruinosa situação da firma 
SOCIPESCA - Sociedade de Pesca do Nordeste S/A., firma que, na tentatíva de operar 
com o Banco do Estado do Ceará, havia apresentado certidões negativas de protestos 
apócrifas e, mesmo assim, firmou contrato de abertura de crédito até julho/85, honrando 
sempre com atraso os compromissos assumidos (fls. 27); diz-se ainda que o acusado 
participou da reunião da diretoria do BEC que, em 17.10.85, aprovou abertura de crédito 
em favor da Amazônica Indústria e Comércio de Pesca S/A., muito embora essa firma já 
tivesse sofrido, até março de 1985, 23 (vinte e três) protestos, um processo de execução, 
fosse impontual, e registrasse experiências creditícias desfavoráveis junto a outros 
bancos da praça(fls. 28). 
Em juízo, honesta e lisamente, é o que deflui dos elementos de comprovaçäo trazidos aos 
autos, FERNANDO NAZARETH negou ser sua a rubrica lançada às fls. 541 dos autos - 
nota de negociação de títulos nº 48246, emitida pela BEC-DTVM -, achando que tal 
rubrica deveria ser de "algum funcionário graduado da BEC - DTVM"(fls. 2208 e 2209): 
afirmou também des- 
conhecer a situação econômica da firma "SOCIPES-CA", afiançando nada existir que 
revelasse sua ciência de tal situação, "salvo se existirem outros documentos, ou folhas 
trocadas, por exemplo, nos quais fique positivada sua ciência em relação ao estado 
financeiro da "SOCIPESCA" (fls. 2208); aduz mais: as dívidas da referida firma foram 
contraídas em gestões anteriores; näo autorizou, isoladamente, qualquer operaçåo seja 
com a 'SOCIPESCA' seja com outra empresa qualquer do setor pesqueiro; em 17.10.85, 
ocupava o cargo de vice-presidente administrativo financeiro, portanto, não participava de 
qualquer atividade da área operacional. 
E arremata: participou, juntamente com os outros diretores, da reunião da diretoria que  
em 17.10.85, aprovou a abertura de crédito para a "AMAZÔNICA". 
Todo o envolvimento do acusado nos episódios de que cuida a peça acusatória ocorreram 
antes da edição da Lei nº 7.492, de 1986; em princípio, entäo, a competência para 
apreciar e julgar tais fatos seria da Meritíssima Justiça Estadual comum, não da Justiça 
Federal. 
O Parquet, por sinal, reconhece o equívoco de haver incluído o acusado na denúncia, 
oferecida na Justiça Federal, ante a circunstância de pelo menos um dos fatos nela 
descritos haver ocorrido após a edição da Lei n  7.492, de 1986, circunstância essa 
determinadora da competência desta Justiça Federal, notadamente tomando-se em boa 
nota o enunciado do verbete nº 52 da jurisprudência sumulada do extinto Tribunal Federal 
de Recursos (TFR). 
Se o fato configura crime, ao menos em tese, razão näo há para que se acolha a 
pretensão de fls. 2300/2301. Impende, pois, verificar-se se tal ocorre. 
A meu sentir nem mesmo em tese os fatos imputados a FERNANDO NAZARETH 
configuram crime; confira se na Lei de Econo mia Popular (art. 3º, "IX"), onde o tipo se 
achava inscul ido, exigia-se que eles, i. é., os fatos, levassem à falência ou à insolvência a 
instituiçäo contra a qual houvessem sido praticados; cuidava-se, portanto, de "crime de 
resultado", vale dizer, ti o enalque, para a consumação, reclamava a lei a "verificação do 
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resultado querido pelo agente" - a lesão de fato do bem. 
Ora, não se pode, em sã consciência, dizer que os fatos imputados ao acusado levaram 
as instituiçöes do sistema financeiro "BEC" à falência ou à insolvência. 
Ademais, o dolo seria sempre imprescindível para a configuração do tipo; não pode 
cogitar-se de dolo, se não há açäo (o acusado não assinou a nota de negociação de 
títulos nº 48246; näo há prova de que tinha ciência da situaçäo econômico-financeira 
precária da "SOCIPESCA" e, mesmo que ponha em relevo a circunstância de haver 
participado da reuniäo da Diretoria do Banco que aprovou a abertura de crédito em favor 
da Amazônica, näo seria esse fato isolado a fonte de todas as agruras que empolgam o 
sistema  financeiro "BEC" ao tempo em que o acusado lá trabalhava); nem tampouco 
esse fato fez surgir o resultado (não se olvide - cuidava-se de crime material) referido na 
lei da época (a Economia Popular). 
Essas peculiaridades convencem-me da inexistëncia de crime (ainda que em tese) 
imputável ao acusado. O Parquet reclamou absolviçäo por decorrência do equívoco no 
qual incidiu; a absolvição (Sumária), regulada pela Lei Penal de Ritos, é aplicável, tão-
somente, nos casos de crimes dolosos contra a vida, tanto é assim que se existir 
conexidade (delito da competência do Júri com outros, do juiz singular) a absolvição 
sumária não pode abranger todos (cf. DAMÁSIO, "Código de Processo Penal Anotado", 5ª 
ed., pág. 260, Saraiva, Säo Paulo, 1986). 
Não sendo o caso de absolvição sumária, nada obsta a concessão ex officio de habeas 
corpus; tal que concedo em favor de FERNANDO NAZARETH DIAS MACHADO, 
trancando, de conseqüência, e em relação a ele, a ação penal ora em curso." 
A concessäo do habeas corpus não merece confirmação. Na verdade, por o acusado não 
se defender da capitulação feita na denúncia de um dos fatos que a originaram, é 
prudente que a intuição espere as ocorrências apontadas para decisão final conforme 
entendeu o eminente juiz. 
Outrossim, a adoçäo do princípio da hierarquização das instâncias pelo ordenamento 
jurídico brasileiro não permite que o juiz conceda habeas corpus de ofício, cassando sua 
própria decisäo. 
A aplicação do comportamento assinalado está  registrada, por Roberto Rosas, em seu 
"Direito Sumular", 4ª edição, RT, pg. 299, ao comentar a Súmula 606, do colendo 
Supremo Tribunal Federal. 
Explicita o autor: 
"Costa Manso observou que nenhum juiz pode conceder habeas corpus contra ato do 
próprio juízo, sendo inconcebivel que um tribunal ou juiz ordenasse a si próprio a 
apresentaçäo do paciente ("O Processo na Segunda Instância", pág. 408)." 
Conclui o eminente doutrinador: 
"Portanto, o julgamento do habeas corpus obedece ao princípio da hierarquia" 
Essa doutrinação foi acolhida pelo egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme 
ementa publicada na Revista dos Tribunais, volume 582, pg 314. 
A análise do entendimento acentuado configura a consagração da posiçäo jurisprudencial 
de que "já oferecida a denúncia e ainda nâo recebida, ou ainda näo oferecida, cessa a 
qualidade de coatora da autoridade policial, que  é,  agora, o magistrado (TJSP - 536/271 
)". RT 
Na espécie, o juiz, após ter recebido a denúncia e defesa do acusado, sem desenvolver 
os atos instrutórios, concedeu habeas corpus de ofício para trancar a açäo penal em face 
do Ministério Público haver se posicionado pela absolvição do acusado. 
Certo é, primeiramente, que o juiz não está obrigado a aceitar o pedido de absolviçäo 
formulado pelo Ministério Público, pois o seu decisum há de se pautar no conjunto 
probante depositado nos autos. 
Em segundo argumento esta Turma, conforme decisão rolatada no Habeas Corpus nº 38 - 
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CE, onde idêntica matéria fática foi discutida,reconheceu,por maioria, que havia, em tese, 
justa causa para a açäo penal, pelo  ue dene ou a ordem impetrada. 
A concessão, agora, de habeas corpus de ofício elo eminente juiz inverte a escala 
hierárquica jurisdicional, o que näo pode ser prestigiado, sob pena de si ir de encontro ao 
princípio da segurança juridica que comanda o atuar dos órgãos jurisdicionais. 
Em assim sendo, entendo que a ação penal deva prosseguir primeiro grau, como entend 
o se a instruçäo, julgando-se, afinal, em contra o acusado, realizando-se a instrução, 
julgando-se, afinal, em primeiro grau, como entender de direito o ilustre magistrado. 
Isso porque há necessidade de ser apurado, entre entre outros pontos, mediante perícia, 
se procede ou não a acusação rubricou, na condição de vice-presidente da BEC-
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, a nota de negociação de títulos nº 48246 
Série A.. Do mesmo modo 
por provas outras, a sua participação ou não nas transações com a firma SOCIPESCA - 
Sociedade de Pesca do Nordeste S/A, firma que, na tentativa de operar com o Banco 
Estado do Ceará S/A, diz se haver apresentado certidões negativas de protestos 
apócrifas. Por último, se o denunciado participou ou não da reuniäo da diretoria do BEC, 
que  em 17.10.85, aprovou abertura de crédito em favor da Amazõnica Indústria e 
Comércio de Pesca S/A. 
Ora, há uma série de fatos a serem apurados e que não merecem julgamento liminar, 
como o fez o ilustre magistrado, pois, em tese, podem ensejar configuração delituosa. 
Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso oficial para cassar a decisão, 
determinando o prosseguimento da açäo. 
É como voto. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 657 - RN 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Recorrente: COSME DE SOUZA FRANÇA 
Recorrida: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. JOSÉ VASCONCELOS DA ROCHA (RECTE.) 
 
EMENTA 

Trabalhista.  Enquadramento  salarial. 
Prescrição. Horas extras. Repouso semanal remunerado. 
Rebaixamento decorrente de enquadramento em emprego previsto no plano de 
classificação de cargos. Caso em que a prescrição atinge o próprio undo de direito. 
Prescriçäo reconhecida. 
A inexistência de prova do número de horas exras trabalhadas näo ilide o reconhecimento 
do direito, mormente quando näo foi formulado pedido líquido. 
Provimento parcial do recurso. 
 
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 maioria, dar 
parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de abril de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
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JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de recurso ordinário contra sentença 
que, acolhendo a preliminar de o processo com julgamento do mérito extingu ença salarial 
requeridade difere regularmente no período e 1974 a 1979 e recolhimento do FGTS e 
julga improcedente o pedido com relação ao pedido de horas extras. Quanto a este item, 
entendeu o MM. Juiz a quo não ter restado o mesmodevidamente provado. 
Diz o recorrente, em suas razões, no que se refere às diferenças salariais decorrentes do 
rebaixamento do reclamante, ser pacífica a jurisprudëncia no sentido de que, em se 
tratando de lesão de direitos, sobretude o que afeta parte do salário do emprega, a 
prescrição atinge apenas as prestações vencidas relativas ao biênio anterior ao 
ajuizamento da ação. 
Entende o recorrente não haver prescri ão também  uanto às parcelas de gratificação pro 
labore e quanto às FGTS. 
Em relação às horas extras, afirma que todos os depoimentos colhidosque o recorrente 
prestava à recorrida tais serviços extraordinários. 
Contra-razöes às fls. 149/165. 
Parecer do Ministério Público Federal pelo improvimento do recurso em todos os seus 
termos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): A prova documental demonstra que o 
reclamante, até 11 de março de 1974, percebeu o salário de Cr$ 782,00, na fun ão de 
Operário de Restaurante. 
A partir da referida data, passou a perceber o salário de Cr$ 485,00, na fun ão de Auxiliar 
Operacional de Serviços Diversos. 
Verifica-se, portanto, que o alegado do rebaixamento salarial decorreu do enquadramento 
do reclamante em emprego previsto no Plano de Classificação de Cargos. 
A própria petição inicial reconhece que o rebaixamento aludido resultou de ato de 
enquadramento. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, quando a alegada 
lesão de direito é conseqüência de enquadramento funcional, a prescrição atinge o 
próprio fundo do direito, pois houve ato positivo da Administração causador da ofensa 
contra a qual se insurge o servidor. 
No presente caso, tal jurisprudência é aplicável. 
Na sentença recorrida, o eminente juiz Araken Mariz de Faria, hoje ilustre integrante desta 
Corte, assim fundamentou o acolhimento da preliminar de prescrição: 
"A reposição da diferença salarial requerida por força do rebaixamento sofrido encontra-se 
prescrita em sua totalidade, uma vez que este caso não diz respeito a obrigação de trato 
sucessivo acordada entre as partes em litígio, e sim a ato unilateral do empregador. E 
quando o ato que motiva a reclamação for provocado unilateralmente pelo empregador, o 
prazo de prescrição para reclamação por parte do empregado é de dois anos, a partir do 
ato motivador, no caso o rebaixamento, por ser decorrente de situação permanente e não 
sucessiva ." 
Na realidade, os alegados rebaixamento salarial e cessação de pagamento de 
gratificaçäo pro labore decorreram do referido enquadramento, ocorrido em 1974, sendo a 
reclamaçäo proposta apenas em 1985. 
Assim, também reconheço a prescrição. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

No que tange ao pedido de horas extras e repouso semanal remunerado, entendo 
cabíveis as seguintes considerações: 
Na inicial, foi pedido o pagamento de horas extras, apurando se o seu número em razão 
da escala de laçamentos de foguetes nos dois últimos anos. 
As testemunhas afirmaram o seguinte: 
 "Pedro Alexandre do Nascimento, às fls.132, disse que o "reclamante trabalha em horas 
extras, pois a reclamada mantém um sistema de operação todos os dias, em qualquer 
hora, inclusive domingos e feriados." 
"Que, desde o ano de 1976, o reclamante trabalha nesse sistema de horas 
extras."Manoel Grasiano de Souza, às fls. 132v, disse que:"o reclamante trabalhou uma 
porçäo de horas extras para a reclamada; que referidas horas extras não foram pagas 
pela reclamada; que, na época de lançamento de foguetes, o reclamante trabalhava altas 
horas da noite, pois o mesmo trabalhava no cassino; que o reclamante trabalhava nos 
dias de sábado e domingo, por ocasião do lançamento de foguetes; que o reclamante nos 
dias de lançamento de foguetes permanecia até altas horas da noite, pois o mesmo 
trabalhava no cassino, ocasião em que outros eram dispensados". 
Francisco Gilberto da Cruz, às fls. 133, disse que: 
"o reclamante traba Ihava em horas extras, pois trabaIhava no cassino ali era o ponto de 
encontro dos militares; que o mesmo trabalhava em horário extraordinário em tempo de 
lançamento de foguetes; que a reclamada nunca pagou tais horas extras." 
Entendo que a prova testemunhal permite concluir que o reclamante trabalhou em horas 
extras, bem como em dias de domingo. 
A União Federal näo trouxe qualquer prova de que tais serviços extraordinários fossem 
compensados com folgas em outros dias. 
A inexistência de prova do número de horas extras trabalhadas não impede o 
reconhecimento do direito, devendo-se ressaltar que näo foi formulado pedido líquido. 
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso para condenar a União Federal ao 
pagamento de horas extras e repouso semanal em dobro, conforme for apurado em 
liquidaçäo de sentença, respeitada a  rescriçäo bienal. 
É como voto 
 

REMESSA "EX OFFICIO" Nº 4.786 - Pg 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Parte Autora: CABEDELO INDUSTRIAL S/A 
Parte Ré: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. JOSÉ MÁRIO PORTO JÚNIOR E OUTROS (PARTE A) . 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - PB 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Decreto Lei 2.354/87. Antecipações. 
- Não é ilegal ou inconstitucional a exigëncia fiscal prevista no Decreto-Lei 2.354/87, 
referente às antecipações no IR. 
- Precedentes. 
  Remessa a que se dá provimento. Segurança cassada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Ex-Officio nº 4786 - PB, em que 
säo partes as acima mencionadas. 
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Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regiona) Federal da 5ª Regiäo, à unanimidade, dar 
provimento à Remessa Oficial, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de dezembro de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ ORLANDO REBOUÇAS - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cabedelo Industrial S/A, identificada nos autos, 
impetrou mandado de segurança contra ato do Sr. Delegado da Receita Federal na 
Paraíba, insurgindo-se contra a exigência de antecipação de imposto sobre a renda e da 
contribuição social, calculada com base no lucro das pessoas jurídicas. 
Afirma ser ilegal a antecipação estabelecida pelo Decreto-Lei nº 2.354/87, sob a alegação 
de que, sem fato gerador consumado, näo há dever patrimonial e, sem este, não pode 
haver direito de crédito exigível pelo Estado. 
Concedida a liminar mediante depósito, a autoridade coatora prestou informações às fls. 
43/52, onde sustenta, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado 
por mandado de segurança. 
Ao final, o MM. Juiz a quo prolatou a sentença de fls. 75/79, concedendo a segurança. 
Por força de remessa oficial, 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 FALCÃO (Relator): Pretende a impetrante eximir-se das 
antecipações relativas aos meses de setembro a dezembro de 1989, referentes ao 
imposto de renda. 
A matéria trazida a julgamento dispensa maiores comentários, uma vez que já foi 
apreciada pelas duas Turmas deste egrégio Tribunal  ambas se pronunciando pela 
legalidade da exigência fiscal instituída pelo Decreto-Lei 2.354/87, como se verifica das 
ementas a seguir transcritas: 
"TRIBUTÁRIO. ARGÜIÇÃO DE INEXIGÊNCIA E DE INCONSTITUCIONALIDADE  DO 
DECRETO-LEI Nº 2.354/87. 
- Apreciação pelo Congresso Nacional dentro do prazo fixado pelo art. 25, ADCT. 
Aplicaçäo dos arts. 105 e 150, CTN, para viabilizar a antecipação de cotas do adicional 
sobre o imposto de renda, nos meses de setembro a dezembro. Adequação constitucional 
de tais disposições. Apelação provida para denegar a segurança." 
(AMS 1807 - PE, Relator Juiz Lázaro Guimarães, 2ª Turma). 
"TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO  DE  RENDA.  ANTECIPAÇÕES. DECRETO-LEI Nº 2.354/87. 
- Correçäo da exigibilidade. Precedentes. AMS nº 1807 
- PE, Relator Juiz Lázaro Guimarães, e AMS nº 0491, Relator Juiz Orlando Rebouças. 
- Segurança cassada." 
(AMS nõ 2713-AL, Relator Juiz Ridalvo Costa,1ª Turma). 
Em seu voto, o ilustre Juiz Lázaro Guimarães demonstrou com propriedade a legalidade 
da exigência fiscal em tela, pelo que me reporto aos seus argumentos: 
"Essa modalidade de cobrança antecipada do imposto de renda não constitui uma 
inovaçäo do Decreto-Lei 2.354/87,  mas simplesmente o restabelecimento de prática 
antiga, à qual se refere HUGO DE BRITO MACHADO, em "Legislação Tributária 
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Brasileira", comentando as alterações introduzidas pela Lei 7.450/85, in verbis: 
"Os regimes de antecipação e de duodécimos foram instituídos especialmente para 
neutralizar a vantagem desfrutada pelas pessoas jurídicas que fixavam como data para o 
encerramento de seus períodos-base de apuraçäo do imposto uma data distante do 
encerramento do ano civil. Agora, como todas as pessoas jurídicas devem observar o ano 
civil, ou o semestre deste, como período-base de apuração do imposto, tais regimes 
perderam a razão de existir. Por isto foram extintos. 
Mesmo assim, no exercício de 1986, deve ser observada a legislaçäo anterior, valendo a 
extinção em tela apenas a partir do exercício financeiro de 1987.(Ob. cit., pág. 42)." 
Ocorre que as empresas, como a apelada, cujo lucro real ultrapassar o limite de 40.000 
OTNs, estão obrigadas ao regime de apuração semestral a partir do semestre seguinte ao 
encerramento do ano-base em que apresentarem tal resultado, nos termos do art. 27 da 
Lei 7450/85, o que vem a produzir a mesma conseqüência que o regime de antecipaçäo. 
Essa sistemática encontra respaldo no art. 105, CTN: "A legislação tributária aplica-se 
imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles 
cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa, nos termos do artigo 116 "a 
figura da antecipação no ìmposto sobre circulaçäo de mercadorias, observa o professor 
Olímpio Costa Junior: "Também no âmbito do direito tributário, essa inversão às vezes 
acontece. No processo de efetivaçäo do imposto, sua cobrança a critério do legislador, 
tanto pode coincidir com a incidência (cobrança na fonte), como Ihe ser protraída, para o 
fim do mês, do semestre, do ano; etc., (cobrança diferida), ou  mesmo  antecipada. (In 
Direito Tributário Moderno", Ed. Bushatsky, 1977, pág. 343). 
Argumenta a apelada que näo se poderia presumir a existëncia de lucro real no ano base, 
com base na declaração de rendimentos anterior. Na verdade, a sistemática não é essa, 
porque a em presa que tenha apresentado lucro real superior a 40.000 OTNs fica 
submetida a apuração semestral. Mas, ainda a princípio, da aniteaordade,njápque ol 
fatolidade, ou gerador, manifestadas as circunstâncias que o definem, embora não 
completado, já se verificara, cabendo o lançamento por homologação (art. 150, CTN)." 
Sem outras consideraçöes, por desnecessárias, dou provimento à remessa oficial para 
cassar a segurança. 
É como voto. 
 

REMESSA "EX OFFICIO" Nº 5.176 - CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Parte Autora:  EDUARDO JATAHY DE ALBUQUERQUE 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. PAULO ROBERTO PINHEIRO SALES 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Apreensão demercadorias por suposta prática de ilícito penal. 
- Comprovada no ãmbito penal a inexisténcia de ilícito, tem-se como decorrëncia a 
liberação dosbens constritos (CPP, art. 386, parágrafo único, inciso II). 
- Inexistência de ilícito administrativo, comprovada por auditoria realizada pela Receita 
Federal e pela existência de notas fiscais de compra atestatórias da regular aquisição, no 
mercado interno, das mercadorias apreendidas. 
- Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento à 
remessa oficial, nos termos do relatório e das notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 

RELATÓRIO 
 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Eduardo Jatah de AIbuquerque impetrou, perante a 
3ª Vara Federal do Ceará, mandado de segurança contra ato do Delegado da Receita 
Federal no Ceará, alegando, em síntese, o seguinte: 
"Em abril de 1987, agentes da polícia federal, em fisCINE) appeende Conselho Federal de 
Cinema (CONCenter Comercial Ltda, da qual o impetrante é sócio, remetendo-as à 
Receita Federal, sob a alegação de que as mesmas não ostentavam o selo do CONCINE. 
Segundo o impetrante, as referidas fitas foram adquiridas no mercado nacional através de 
notas fiscais de compra emitidas por empresas legalmente constituídas, näo sendo de 
sua responsabilidade se o produto ingressou no território nacional irregularmente. Pede, a 
final, a devolução das fitas. 
O MM. Juiz  a quo, Dr. JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA LUCENA, hoje eminente integrante 
desta egrégia Primeira Turma, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas 
"informações" e extinguiu o processo sem exame do mérito, ao argumento de que a 
impetraçäo deveria ter sido dirigida contra a autoridade que determinou o perdimento dos 
bens, no caso, a Coordenadora de Atividades Especiais da Receita Federal (fls. 61/62). 
Apreciando recurso  interposto contra essa  decisäo, este colendo órgão fracionário 
anulou a sentença e 
determinou ao ilustre Juiz de Primeiro Grau a apreciação do mérito da impetração, em 
ACÓRDÃO assim ementado: 
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 
CAUSAM. 
- O Mandado de Segurança há de ser dirigido contra a autoridade que praticou o ato 
inquinado de ilegal e atentatório de direito líquido e certo do impetrante, mesmo tendo 
sido em obediéncia a orientação superior. 
- Apelação provida. Sentença anulada a fim de que o Juízo a quo examine o mérito" (fls. 
95). 
Nova decisão foi proferida e o MM. Juiz de Primeiro Grau concedeu a segurança, sob o 
fundamento de ter sido cabalmente comprovado, máxime em processo criminal, que a 
aquisição das mencionadas fitas-cassete por parte da empresa do impetrante se dera 
regularmente. 
Subiram os autos täo-somente em virtude de remessa oficial, sendo a mim distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A questão é de fácil deslide. 
A apreensäo das fitas-cassete da empresa Audio Video Center Comercial se deu em 
virtude da suposta prática de ilícito penal, tipificado no art. 334, § 1º, alínea c , do Estatuto 
Punitivo vigente, e gerou, inclusive a instauração do processo penal pertinente (proc. nº 
00.0062951-0 - apenso a estes autos). 
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Sentenciando naquele procedente a denúncia por inexist tos, o douto Juiz a quo julgou 
impência de ilícito penal, decisäo essa assada em julgado, inclusive por ausência de 
recurso. Transcrevo, por oportuno, passagem da v. sentença (fls. 150): 
"2.1. O acusado, por ocasião da defesa prévia, trouxe aos autos todas as notas fiscais 
atinentes aos bens apreendidos (fls. 87/102), a comprovarem sobejamente a regularidade 
de sua aquisição, como reconheceu o íntegro e zeloso representante do Ministério 
Público Federal, e assim Ihe pediu a absolvição (fls. 143). 
2.2 Aliás, auditagem da Delegacia da Receita Federal, realizada justamente a propósito 
das apreensões policiais em causa, já verificara, através do exame de livros e 
documentos do estabelecimento comercial do réu, a inexistência de qualquer 
irregularidade que as justificasse (Informação Fiscal de fls. 130)." 
Nos termos do art. 91, do Código Penal Brasileiro, são efeitos da condenaçäo: 
I- 
II - a perda em favor da Uniäo, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: 
a) . 
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo 
agente com a prática do fato criminoso." 
Por seu turno, sobre a decisäo absolutória, nosso Estatuto Processual Penal assim 
dispõe: "Art. 386 .Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz:� � � � 
I - ............ 
II - ordenará a cessação  das penas acessórias provisoriamente aplicadas; 
III - .......... 
A doutrina não discrepa quanto à acessoriedade das penas de que trata o art. 91, do 
Código Penal, sendo a pena principal a perda da liberdade e/ou multa. 
Destarte, sendo a causa da apreensão dos bens o cometimento de ilícito penal, e 
comprovado no processo penal pertinente, por sentença transitada em julgado, a 
inexistência do ílicito, tal decisão, por si só, já seria suficiente à concessäo da ordem de 
que ora se cuida. 
Por outro lado,  me smo que de ilícito penal não se cuidasse, restou devidamente com 
rovado nestes autos que as fitas apreendidas foram regularmente adquiridas no mercado 
interno, pela empresa do impetrante, conformes notas fiscais colacionadas e "Informação 
Fiscal" que demora às fls. 41  destes autos, e 130, dos autos do processo penal em 
apenso, onde se lê: Diante da contradição de a mercadoria haver sido encontrada em 
poder do Sr. Ricardo José Barbosa Matias e ter sido indiciado criminalmente o Sr. 
Eduardo 
Jatahy de Albuquerque,  em face dos depoimentos prestados por ambos na Polícia 
Federal, fls. 04 e 06, fui em diligência à sede da firma Audio Vídeo Center Comercial Ltda. 
na Avenida Santos Dumont, 3.689, onde verifiquei através de livros e documentos não 
haver  nenhuma  irregularidade  que  justificasse  a apreensäo da mercadoria objeto do 
presente processo." Quer isto dizer que nem mesmo infração de natureza administrativa 
existiu. 
Destaque-se, finalmente, que o pronunciamento do Ministério Público Federal nesta 
impetração, é favorável ao pleito do impetrante fls. 58), como favorável foi no processo 
penal respectivo, tanto que tou em julgado sem qualquer impuga sentença penal 
absolutória transinação do Par uet Federal e estes autos vieram à Segunda Instãncia 
exclusivamente em razäo do duplo grau de jurisdição obrigatório. 
Com estas considerações, nego provimento à remessa oficial, mantendo a sentença 
recorrida em todos os seus termos. 
É como voto. 
Vistos e relatados 
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REMESSA "EX OFFICIO" Nº 7.662 - RN 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Partes Autoras: JÚLIO CÉSAR DE ANDRADE E OUTROS 
Partes Rés: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E UNIVERSIDADE 
Remetente: DUfFO  ÉR ÉR DO D IO2GVARAE RO NORTE - UFRN CO; 
Advogados: DRS. CELSO  EDUARDO  DA SILVA FARIAS E OUTROS (PARTE A) E  

JOÄO BATISTA F. RABELO NETO E OUTROS (PARTE R) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Levantamento dos depósitos do FGTS por virtude de mudança 
de regime jurídico. Possibilidade. Súmula 178 do extinto TFR. 
- Se o ato impugnado - indeferimento expresso ou tácito da pretensão de saque dos 
depósitos existentes nas contas vinculadas de servidores públicos integrados ao regime  
jurídico único  - praticou-o o agente operador do FGTS, no caso a Caixa Econömica 
Federal, o mandado de segurança é via adequada para o deslinde da pendência. 
- Rejeição das preliminares de incompetência da Justiça Federal, de ilegalidade passiva 
da Caixa e da indispensabilidade da presença da União Federal do pólo passivo da 
relaçäo processual. 
- A mudança do regime jurídico importou em resilição do pacto laboral, por iniciativa e 
conveniência próprias da Administração. Direito do ex-servidor celetista à movimentação 
da conta vinculada - Súmula 178 do extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR. 
- É juridicamente impossível a aplicaçäo retroativa da proibição de saque prevista na Lei 
nº 8.162 (§ 1º, art. 6º). 
- Remessa oficial improvida. Sentença concessiva confirmada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, rejeitar a preliminar de 
litisconsórcio passivo necessário da União, por unanimidade, rejeitar as demais 
preliminares e, no mérito, por unanimidade, negar provimento à remessa, vencido o Juiz 
Nereu Santos, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 25 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de remessa oficial em mandado de 
segurança cuja sentença determinou a liberação  do(s)  saldo(s)  atualizado(s)  da(s)  
conta(s)  vinculada(s) do(a)(s) impetrante(s). 
A Caixa Econômica Federal, em suas informações, alegou, em preliminar: (a) a 
impropriedade da via processual eleita; (b) a própria ilegalidade passiva ad causam: A 
Caixa é mera agente operadora do FCTS, cuja gesião coube ao Ministério da Açäo 
Social; (c) a incompetência da justiça federal, posto que seria competente para dirimir a 
lide, no caso, a justiça trabalhista. 
No mérito, aduz, basicamente, que a movimentação das contas vinculadas restringe-se às 
hipóteses previstas no art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990, abrogatória da legislação aplicável 
à espécie, até então em vigor. 
E com a edição da Lei nº 8.162/91, proibindo o saque por virtude da mudança do regime 
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jurídico, patenteou-se o anacronismo da Súmula 178, do extinto Tribunal Federal de 
Recursos, construçäo pretoriana surgida ao tempo da vigência da legislaçäo ab-rogada. 
Arremata, sustentando a inexistência de inconstitucionalidade do contido no § 1º do art. 
6á, da Lei nº 8.162/91 - esse diploma legal seria aplicável em relação apenas aos 
servidores cujo regime jurídico único tenha sido instituído após a sua vigência, o que 
conduziria ao absurdo desses dipositivos serem inconstitucionais em alguns casos e 
noutros não. 
O juízo monocrático determinou a citação da União Federal (fls. 44)  que ofereceu 
resposta às fls. 54. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR  

 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Há que se enfrentar, primeiramente, a 
alegaçäo de incompetência da justiça federal para dirimir a lide, que é facilmente vencida, 
por se tratar de matéria já deslindada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se 
vë no julgamento do eminente Ministro Hélio Mosimann: "COMPETENCIA. FUNDO DE 
GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SAQUE. INTERESSE DA UNIÃO 
COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.- Ocorrendo interesse da Caixa Econômica 
Federal, empresa pública federal, centralizadora dos recursos e gestora do Fundo de 
Garantia, compete à Justiça Federal apreciar os pedidos de movimentação da conta, sem 
se cogitar de litígio entre empregado e empregador". 
(in DJU, de 04.11.91, pág. 15.651) 
Desse modo, é competente a justiça federal ara a matéria sub lite  pois a matéria não 
possui cunho trabalhista, não é o caso de discussão de relação de trabalho, a merecer 
abrigo na justiça especializada. 
De nenhuma consistência, igualmente, é a preliminar de impropriedade da via eleita, à 
míngua da existência de ato imputável à Caixa. 
O(a)(s) postulante(s) insurge(m)-se contra o ato que Ihes não permite - sem a 
interveniência judicial - o saque dos depósitos em seu(s) nomes(s) existentes na(s) 
conta(s) vinculada(s) do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
Tanto existe um ato imputável à Caixa que esta última, nas informaçöes e em todas as 
oportunidades que Ihe são reservadas para falar nos autos, insurge-se, sem rebuços, 
contra a decisão do(a)(s) apelado(s) e não vacila em desafiar todos os recursos que 
reputa compatíveis, ao fito de obstar o cumprimento de decisões judiciais favoráveis ao 
intento do(a)(s) apelado(s). 
Existe um ato de autoridade; esse ato consiste, justamente, na negativa (formal ou 
informal) da Caixa de liberar os saldos atualizados existentes nas contas vinculadas dos 
servidores cuja mudança de regime jurídico foi implementada. Essa posição da Caixa é 
pública e notória, convém acrescentar. 
Saber se essa negativa viola (ou não) direito líquido e certo do(a)(s) impetrante(s) 
apelado(a)(s) é matéria que imbrica-se com o próprio mérito. Há de ser enfrentada 
oportunamente. 
Em sendo assim, é impertinente excogitar-se a respeito da impropriedade da via eleita. 
No tocante à ilegitimidade passiva da Caixa, verifica-se que, a teor do art. 7º da Lei nº 
8.036/90 e no exercício da competência própria de agente operador, toca à Caixa, dentre 
outros cometimentos, 
"centralizar e manter os recursos do fundo e controlar as respectivas contas vinculadas". 
Quer isto dizer: incumbirá à Caixa repassar para a(s) instituiçäo(ões) financeira(s), na(s) 
qual(is) existe(m) a(s) conta(s) vinculada(s), os saldos atualizados dos depósitos cujo 
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levantamento se pretende. 
Näo haveria, portanto, qualquer impossibilidade material ou jurídica, da ora apelante 
cumprir decisão acaso favorável a(o)(s) apelado(s). 
É autoridade coatora "a pessoa pue ordena ou omite a prática do ato impugnado." ou a 
que detém competência para corrigi-lo ou neutralizar-Ihe os efeitos (em relação aos 
grifados cfr. Hely Lopes Meirelles - Mandado de Segurança., 12ª ed., pág. 30 e ss., "RT", 
São Paulo, 1989). 
Seja sob um ou sob outro aspecto, a Caixa detém ambas as competências: negar o 
saque - quando administrativamente postulado - ou liberar o(s) saldo(s) da(s) conta(s) 
vinculada(s), se a tanto Ihe determinar o Poder Judiciário. Óbice rejeitado. 
A alegativa de litisconsórcio passivo da União Federal não colhe. O ato questionado é da 
própria Caixa e insere-se nas atribuições típicas do agente operador. 
Se não se está a discutir ato imputável ao gesto - no caso- (veja espeito o art. 6º da Lei n  
8.036/90) e sim do agente operador despicienda a presença da Uniäo Federal no pólo 
passivo da demanda. 
Sob angulação especificamente processual, o que dita a necessariedade do litisconsórcio 
é, via de regra, a unitariedade, de tal maneira que o provimento judicial näo reúna 
condiçöes de produzir os efeitos que Ihe sejam pertinentes sem que todos aqueles contra 
quem  deva endereçar-se a decisão estejam integrando a lide. 
Outra hipótese seria a específica exigência legal, no particular. Esta inexiste. 
E como a decisão, se favorável a(o)(s) postulante(s), há de revelar-se apta a produzir os 
efeitos que dela se esperam com a só presença da Caixa no pólo negativo da relação 
processual, conclui-se ser impertinente o alegado litisconsórcio passivo necessário. 
Esse entendimento sintoniza-se, por sinal, com a posição mais recente  firmada pela 
colenda Primeira Turma desta Corte - cf. v.g. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A matéria já mereceu exaustiva 
atençäo dos eminentes integrantes dos colendos órgãos fracionários desta Corte. 
Pe o vênia para reproduzir excertos do brilhante voto proferi do pelo eminente Juiz 
Ridalvo Costa, na Apelação em Mandado de Segurança nó 6359-CE: 
"As hipóteses de saque sempre foram previstas em lei. 
A Lei nº 5.107/66 previa várias situações em que o levantamento poderia ocorrer. As Leis 
nº 7.839/89 e 8.036l90 reduziram o número de hipóteses. Coube à jurisprudência fixar o 
alcance das hipóteses normativas. O extinto Tribunal Federal de Recursos assim sumulou 
a espécie: 'Súmula 178. Resolvido o contrato de trabalho com a transferência do servidor 
do regime da CLT para o estatutário, em decorrência de lei, assiste-Ihe o direito de 
movimentar a conta vinculada do FGTS.'" 
Embora erigido o enunciado transcrito durante a vigência da Lei nº 5.107/66, entendo que 
as leis posteriores não alteraram o suporte legal aplicável ao caso. 
Penso que, mesmo após o advento da Lei nó 8.036/90, continuou possível o 
levantamento do FGTS em razão da mudança do regime jurídico que rege as relações 
entre o servidor e a administraçäo. 
No caso, uma vez implantado o Regime Jurídico Único, o servidor adquiriu direito à 
movimentação da sua conta vinculada. Com a extinçäo do contrato de trabalho, 
consolidou-se uma situaçäo jurídica, relevante de acordo com a legislação então vigente. 
Somente posteriormente é que a Lei nº 8.162, de 08.01.91 (art. 6ó, parágrafo 1ó) proibiu o 
saque pela conversão de regime. 
Trata-se, portanto, de lei nova, inaplicável às situações já consumadas sob o império da 
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lei anterior. 
A Lei nº 8.162/91, ao restringir os direitos dos servidores anteriormente abrangidos pela 
instituição do Regime Jurídico Único, afrontou o art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, 
verbis: 
'a lei näo prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'." 
Guarda distäncia de ser pacífica a motivaçäo que embasa o enunciado da Súmula 178 do 
extinto e sempre egrégio Tribunal Federal de Recursos, no tópico em que considera que a 
mudança de regime se não equipara à rescisão contratual. 
Opto por afiliar-me ao entendimento esposado, à época, pelo eminente Ministro José 
Dantas: entendeu Sua Excelência que a mudança de regime equivaleu à resilição da 
avença por iniciativa do "Príncipe". 
Entendo que a mudança de regime fez surgir uma nova relaçäo jurídica, de natureza 
estatutária, com a ruptura integral e definitiva do pacto laboral antecedente (sem que para 
tanto tenha concorrido o servidor): o distrato "é o exercício de um direito potestativo que 
atinge a eficácia do contrato, paralisando-a ex nunc. A faculdade de resilição pode ser 
exercida discricionariamente por qualquer das partes..." - no caso, o exercício dessa 
faculdade é expressão lídima do alvedrio da Pública Administração (em relação aos, cfr. 
Orlando Gomes et ali - Curso de Direito do Trabalho, 5ª ed. pág. 332, Forense, Rio, 1972). 
Tal ruptura operou-se com tamanha abrangência e tal intensidade que, da relação 
jurídica, nada subsistiu - nem mesmo a obrigação da continuidade dos depósitos do 
FGTS nas contas vinculadasentäo existentes. 
Seja no regime antigo (Lei nó 5.107, de 1966), seja no atual (Lei nº 8.036, de 1990), a 
hipótese de saque pela mudança do regime jurídico não foi contemplada. Tanto isso é 
verdade que a matéria foi objeto de regulamentação específica - Lei nº 8.162, de 8.1.91, § 
1º - art. 6º. 
Mas tanto no regime antigo como no atual a rescisão imotivada do contrato de trabalho do 
optante, pelo empregador, autorizava o saque dos depósitos existentes nas contas 
vinculadas. 
Não vejo qualquer distinção entre o fato que ditou a edição da Súmula 178 - a mudança 
para o regime estatutário patrocinada por algumas pessoas políticas - e a situaçäo ora 
discutida: a mudança do regime jurídico de iniciativa de todas as pessoas políticas 
integrantes 
do concerto federativo. 
Tudo isso, segundo penso, é razão para que se continue a prestigiar a Súmula  máxime 
se tal como se constata no caso sob exame, a mudança do regime jurídico (por força da 
resilição contratual de iniciativa exclusiva do Estado e sem que para tanto houvesse 
concorrido o servidor) consumou-se antes do advento da  Lei  nº 8.162/91, tal como já 
destacara o voto cujos excertos transcrevi. 
Uma última apreciação: é a aplicação retroativa do disposto na Lei nº 8.162, de 1991, tal 
como pretende a Caixa, no afã de justificar a impossibilidade do saque, que não é 
juridicamente admissível. 
Essa inadmissibilidade ocorrerá sempre que a mudança de regime se tiver verificado 
antes do advento daquela Lei. Há sofisma em afirmar-se que o raciocínio esposado na 
decisão recorrida conduz a situaçöes em que a aplicação daquela Lei será considerada 
inconstitucional e noutros casos não. 
A tentativa de emprestar efeitos retrooperantes àquele diploma legal é que será, sob 
quaisquer circunstâncias, incompatível com o princípio constitucional da irretroatividade 
da lei civil. 
Por essas razões, nego provimento à remessa oficial, confirmando a sentença concessiva 
da segurança. 
É como voto. 
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REMESSA "EX OFFICIO" Nº 8.959 - CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Partes Autoras: JOSENEIDE SOMBRA DE CASTRO E 
Parte Ré: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - CE 
Advogados: DRS. OTÁVIO RODRIGUES FILHO E OUTROS (PARTE A) E  

JOSÉ MAURÍCIO DE CARVALHO E OUTROS. (PARTE R) 
 
EMENTA 

Administrativo. Servidores em disponibilidade. Direito à ascensão funcional. Princípio 
constitucional da isonomia. Remessa Oficial improvida. 
- Os servidores em disponibilidade continuam, em decorrëncia da garantia da 
estabilidade, vinculados à administração pública e, dessa forma, sujeitos ao conjunto de 
normas e princípios jurídicos da atividade, com todos os direitos e garantias que Ihe säo 
peculiares. 
- Qualquer circunstância discriminatória desses direitos, fere o princípio constitucional da 
isonomia. 
- Remessa oficial improvida. 
- Sentença que se mantém. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à remessa oficial interposta, 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, 01 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Joseneide Sombra de Castro e Maria Luiza Martins 
impetraram mandado de segurança contra ato do Diretor de Pessoal do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS, com o objetivo de obterem inscrição no 
processo seletivo de ascensão funcional promovido por aquela autarquia. 
Segundo comprovam, o Edital que disciplina o referido processo (fls. 15/19) vedou a 
habilitação de servidores em disponibilidade (cláusula 21 ), com base em ofício circular da 
Secretaria de Administração Federal,  que assim dispôs (Ofício Circular nó 985/90,  de 
18.07.90 - fIs.20). Afirmam que tal proibição estaria a ofender os princípios constitucionais 
de igualdade e legalidade, além do que feria direito adquirido das impetrantes, que 
satisfaziam os requisitos legais exigidos pelo certame. 
Concedida a liminar (fls. 27). 
A autoridade coatora prestou informações (fls. 30/31 ), aduzindo que não estava 
admitindo inscrição dos servidores em regime de disponibilidade, em atendimento ao 
Ofício Circular nº 985/90. 
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O MPF opinou pela denegação da segurança entendendo correto o procedimento 
adotado pela autarquia e ressa,lvando que a nova Carta Magna revogou o instituto da 
ascensão funcional ao exigir concurso para investidura em cargo público (fls. 33/35). 
O MM. Juiz monocrático concedeu a segurança  entendendo que o servidor em dis 
onibilidade continua vinculado à administra ão, com todas os direitos e garantias inclusive 
de vencimentos integrais, conforme decisão do STF (fls. 37/40). 
Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A matéria; apreciada diz respeito ao direito 
de servidores em disponibilidade participarem de processo seletivo de ascensäo 
funcional. 
A sentença recorrida, da lavra do eminente Juiz Federal Dr. Agapito Machado, 
transcreveu decisäo proferida pela MM. Juíza Germana de Oliveira Morais, que assim 
entendeu, em caso semelhante: "De toda parte impõe-se acrescer que o regime legal 
disponibilidade é, consoante liçäo do Professor Carlos Roberto Martins Rodrigues, 
tipicamente o da atividade funcional  pois o servidor disponível terá de ser 
obrigatoriamente aproveitado adequadamente em outro cargo, quando, então cessará a 
disponibilidade (in Revista Forense, nó 312/79). 
Embora no regime de disponibilidade encontra-se o servidor afastado de suas funções, 
isto é, não esteja em atividade, continua, em decorrência da garantia constitucional da 
estabilidade, vinculado à Administração Pública. Sua permanência no serviço público 
assegura-Ihe, por encontrar-se à disposição do Poder Público, devendo ser 
obrigatoriamente aproveitado em outro cargo, a manutençäo de certos direitos, dentre os 
uais a remuneração integral, consoante reconheceu a Corte Suprema do País, ao 
suspender os efeitos do Decreto nº 99.300, de 15.06.90. 
Correto o entendimento dos ilustres julgadores. Pelo instituto da disponibilidade o 
funcionário é afastado do serviço público, por prazo indeterminado, em decorrência da 
extinçäo ou da declaração de desnecessidade do cargo que ocupava. Só nesses dois 
casos assegura-se a disponibilidade remunerada para os servidores estáveis. 
Assim determina o art. 41, da atual Carta Magna, verbis: "Säo estáveis, após dois anos de 
efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. 
§3º - Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em 
disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo." 
Por sua vez, a Lei 8.112, de 11.12.90, que instituiu o regime jurídico único para os 
Servidores Públicos da União, em seu art. 37, assim se expressa: 
§ 2º - nos casos de extinção de órgãos ou entidade, os servidores estáveis que não 
puderam ser redistribuídos  na forma deste artigo, serão colocados em disponibilidade até 
seu aproveitamento na forma do art. 30. 
Art. 30 - O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante 
aproveitamento obrigatório em cargo de atribuição e vencimentos compatíveis com o 
anteriormente ocupado." 
Todos os dipositivos legais reguladores do instituto da disponibilidade demonstram, de 
forma inequívoca, a intenção da Administração Pública de oferecer todas as garantias aos 
servidores que foram colocados à disposição em decorrëncia da extinção ou declaraçäo 
da desnecessidade do cargo, ou seja, por circunstâncias alheias à sua vontade, como 
bem salientou a v. sentença recorrida: 
" Considerando assim a peculiar situação do servidor em disponibilidade, na qual se 
encontra, é bom lembrar, por circunstância alheia à sua vontade, o qual, mesmo sem 
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exercer efetivamente suas funções, sujeita-se ao regime, isto é, ao conjunto de normas e 
princípios jurídicos da atividade  não se justifica aquela circunstância discriminatória." 
Näo resta dúvida, portanto, de  que o Ofício Circular 985/90, da Secretaria de 
Administraçäo Federal, que serviu de base para o Edital, feriu o princípio constitucional da 
isonomia projetado no inciso I do art. 37 (igual acessibilidade aos cargos públicos), ao 
dispor que os servidores em disponibilidade não poderiam obter o direito a progressão ou 
ascensão funcional. 
Preenchidos os requisitos exigidos pelo Edital, encontravam-se as impetrantes ao amparo 
do direito à inscrição no processo seletivo, conforme demonstrado nos autos. 
Isto posto, nego provimento à remessa oficial interposta, mantendo a sentença recorrida 
em seu inteiro teor. 
É como voto. 
 

REMESSA "EX OFFICIO" Nº 13.963 - PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Parte Autora: FERNANDO ALVES ABATI E OUTROS 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - PE 
Advogado: DR. TAUMATURGO DE ALMEIDA BONFIM (PARTE A) 
 
EMENTA 

Administrativo. Militares. Lei 2.116/53. A Constituição consagra, em seu art. 5º, o Princfpio 
da Isonomia; para serviços iguais, em funçöes semelhantes, as vantagens devem ser 
equiparadas. 
- A Lei 2.116/53 instituiu benefícios a uma das Forças Armadas, "in casu", aos militares da 
Marinha que praticavam exercfcios em localidades assemeIhadas aos militares da 
Aeronáutica, em condiçõesfossem de isolamento e insalubridade. Assim, pelo princípio da 
isonomia, é imperioso que a vantagem seja terem serv estendida a estes últimos, por 
força do art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil. 
- Negar provimento à remessa. 
 
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 remessa, nos termos doe da livre co voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas anexas, obrigatório que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei 
Recife, 15 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de remessa de ofício que julgou procedente 
o pedido contido na ação sumaríssima interposta por Fernando Alves Abati e outros, 
todos militares da Aero-se di náutica, visando à equiparação aos militares das outras 
Forças Arma-a situaçãodas  quanto  às vantagens  concedidas  pela  Lei  2.116,  de 27 de 
novembro de 1953, c/c art. 5º da Carta Constitucional, referente à contagem em dobro do 
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tempo de serviço prestado pelos autores na ilha de Fernando de Noronha e outras 
localidades oceânicas. 
Trouxeram à colação toda sorte de jurisprudência tendente a amparar seu pleito, 
argumentando, por conseguinte, que a extensão das vantagens criadas pela Lei nó 2116 
aos militares, que serviram nas ilhas a que alude o art. 4º do referido diploma, é hoje 
matéria pacífica em nossa jurisprudência. 
Acreditam que se o legislador encontrou razões suficientes para a concessão de 
vantagens a militares da Marinha de Guerra que prestam serviço em determinadas partes 
do Território Nacional, levados pelas dificuldades geográficas ou meseológicas que esse 
serviço, em tais condições, impõe, não poderia, sem ferir a Carta Magna, indeferir o 
direito a essas mesmas vantagens pleiteadas por militares de outras armas desde que 
preencham as mesmas condições exigidas para os militares da Marinha de Guerra, 
sustentando, ainda, sua pretensão, entendem que o reconhecimento desse direito pelo 
Judiciário é a conseqüência lógica do Estado de Direito que vigora entre nós. 
Por derradeiro, requereram que os 8 (oito) primeiros autores, num total de 13, fossem 
beneficiados com a R/R - Reforma e com mais 40% (quarenta por cento) incorporados 
aos seus proventos, pelo pressuposto de terem servido por mais de 5 (cinco) anos 
ininterruptos no mesmo território. 
A União Federal contestou a demanda aduzindo que o dipositivo legal, em seu art. 4º, da 
Lei 2116, de 27.11.53, é de uma clareza absoluta quando dispõe que tão-somente os 
militares da Marinha de Guerra säo os beneficiados, não admitindo outro sentido que não 
o literal. Assim, deve-se aplicar o dispositivo suso mencionado, sem qualquer extensão a 
outros militares por ele não agravados. 
A sentença monocrática julgou procedente o pedido, atendendo aos princípios 
norteadores da Carta Magna, quais sejam: princípio da isonomia e da livre convicção do 
julgador. Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório. 
Não houve apresentação de recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A hipótese trazida a Juízo é, tão-somente, a 
de dar a melhor interpretação ao dispositivo legal, levando em consideração as regras de 
hermenêutica, sem olvidaro art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, in verbis: 
"Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins socias a que ela se dirige e às exigências do 
bem comum." 
Creio que a situação fática não mereceu melhor desfecho do que aquele revelado pelo 
ilustre julgador a quo, haja vista a atividade judicante näo se subsumir a uma fria e 
servente aplicação da lei. 
Com efeito, para situações idênticas e semelhantes não há como se destinar tratamento 
diferenciado. É o princípio da impessoalidade, apanágio da Administraçäo Pública, 
combinado com o art. 5º da Lei Maior que o consagra. 
A sentença examinou com brilhantismo todos os pontos pertinentes da questão aguerrida, 
sem inobservar norma legal oposta pela contestação, assim, por tratar-se do reexame 
necessário e em decorrência da adequação do julgado à espécie, adoto como voto a r. 
sentença, fls. 191/196. 
"02.05 - Assim não o entendo, data venia da douta Procuradora. Aqui não se trata de 
estender um favor restrito a militares da Marinha, aos da Aeronáutica. 
O que se cuida é de interpretar a Lei nº 2.116 e ver que o legislador dixit minus quam 
voluit, pois a razäo determinante desta lei era de beneficiar militares que prestassem 
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serviços em lugar de mais dura permanência. Ora, também os militares da Aeronáutica 
foram prestar serviços nesse local e não há razão para excluí-los do gozo do mesmo 
benefício, o que, aliás, não é vontade do legislador, que a todos parifica nas vantagens 
quando no exercício de função ou cargo equivalente  (Decreto-Lei  nº 9.698,  de  1946).  
Por tais razöes, entendo que não deve restringir-se o intérprete à literalidade do texto,  
mas deve ir à razão que o inspirou. 
02.06 - Na verdade, da leitura atenta dos transcritos dispositivos da Lei nº 2.116/53, 
resulta o entendimento de que o legislador quis dar um benefício maior aos militares que 
serviram ou servem em guarniçöes muito afastadas das grandes cidades, em isolamento 
e em condições nem sempre salubres, ou nas ilhas oceânicas. Nestas condições, seria 
uma afronta inaceitável ao princípio da isonomia, garantido na Carta de 1946, como na 
atual - "todos são iguais perante a lei" -, que a lei concedesse tal benefício aos militares 
integrantes de uma ou duas das Armas, e deixasse de lado os militares da outra Arma 
que prestam serviços em idênticas condições de isolamento e de insalubridade. 
02.07 - Na sua atividade própria de interpretação da lei e de sua aplicaçäo no mundo 
fático, o juiz não pode permanecer estático, ou ser mero espectador inerte, pois é através 
desta interpretação e da vivificação que faz do texto legal, que o Poder Judiciário se firma 
mais plenamente na atividade que Ihe é reservada pela Carta Magna e que é devida ao 
jurisdicionado que a ele recorre. Por isto mesmo, com o respeito que me merece a douta 
Procuradora da República que firma a contestação, inaceitável, para não dizer odiosa, a 
interpretação literal do art. 4ó da Lei nó 2.116/53. 
02.08 - Que pretendem os Autores nesta ação? 
I - que este Juízo determine a contagem em dobro do tempo de serviço que prestaram na 
Ilha de Fernando de Noronha e constante das certidões que anexaram para os efeitos 
legais previstos na Lei nó 2.116/53. 
Reconhecido que é esse direito aos militares integrantes da Marinha de Guerra do Brasil, 
determina o princípio da isonomia garantido em nossa Lei Fundamental seja reconhecido, 
igualmente, aos militares da Aeronáutica - como são os Autores. 
II - Em relação aos Autores Fernando Alves Abati, José Dário de Sousa, José Amaro de 
Vasconcelos, Carlos Alberto Polônio Dutra, Paulo Cézar de Mendonça, Eloilson Arcanjo 
dos Santos, Alberto Vidal Gomes da Silva e João Pereira Cavalcante  seja reconhecido o 
direito da contagem de tal tempo de serviço, em dobro, para efeito de terem o acréscimo 
a seus vencimentos, enquanto prestaram serviço efetivo naquela ilha por mais de cinco 
(5) anos ininterruptos, de mais 40% sobre aqueles vencimentos. Comprovado que 
serviram, efetivamente, por tal tempo de serviço, näo vejo como se Ihes negar esse 
direito. 
02.09 - Apenas com respeito às promoções, é de ser feita a ressalva de que estas 
deveräo obedecer ao previsto no Estatuto dos Militares. 
02.10 - Quanto a todos os Autores, mesmo aqueles que não prestaram serviços, por cinco 
(5) anos ininterruptos, naquela ilha, é de ser reconhecido o direito de contagem em dobro 
do tempo de serviço para os efeitos de pagamento de anuênio ou qüinqüénio, como 
requereram, e para a contagem do tempo de serviço para passagem à reserva 
remunerada ou para a reforma. 
Julgo procedente a presente ação para assegur ar aos autores o direito de contagem em 
dobro do tem o de serviço prestado na Ilha de Fernando de Noronha, para os efeito 
legais, respeitadas, no tocante às promoções, as previsões legais de vaga, eficiência 
militar, boa conduta, capacidade física, etc., assegurando, ainda, aos Autores Fernando 
Alves Abati, José Dário de Sousa, José Amaro de Vasconcelos, Carlos Alberto Poloni 
Dutra, Paulo Cézar de Mendonça, Eloilson Arcanjo dos Santos, Alberto Vidal Gomes da 
Silva e João Pereira Cavalcante o direito de terem acrescidos aos seus vencimentos o 
quantum equivalente a 40% (quarenta por cento) sobre os mesmos vencimentos 
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enquanto em serviço efetivo daquela guarniçäo militar, valor a ser apurado quando da 
liquidação desta sentença. Condeno a União-Ré a ressarcir os autores das despesas 
pelos mesmos adiantadas a tftulo de custas judiciais e ao pagamento de honorários 
advocatícios em favor do patrono dos autores, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 
o valor da causa. 
Sem custas, ex vi legis. Lida esta sentença em audiência, previamente desig- 
unanimidade nada e da qual tomaram ciëncia as partes e seus pro-anexos, curadores, 
considero-a publicada e dela intimadas as mesmas partes e procuradores, pelo que 
determino seja a mesma levada a registro. 
Sendo hipótese de duplo grau de jurisdição, após o prazo para os recursos voluntários, 
com ou sem estes, subam os autos à apreciaçäo do egrégio Tribunal Regional Federal da 
5ª Regiäo." 
Com estas considerações, nego provimento à remessa. 
É como voto. 
 

REMESSA "EX OFFICIO" Nº 14.655 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Parte Autora: UNIÃO FEDERAL 
Parte Ré: MANOEL MATIAS DE LIMA 
Advogado: DR. ELBE TENÓRIO MACIEL (PARTE R) 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - PE 
 
EMENTA 

Processual Civil. Sentença extintiva do processo, sem julgamento do mérito. Duplo grau 
de jurisdição. Honorários. 
Vencida a Fazenda Nacional, necessário o duplo grau de jurisdiçäo, seja a sentença 
definitiva ou terminativa. (CPC art. 475, II). Extinto o feito, sem apreciação do "meritum 
causae", a requerimento da União Fedeal (autora), devida a condenaçäo em  honorários 
advocatícios mormente quando houve contestação e acompanhamento do processo por 
profissional. 
Realizada perícia, impõe-se o pagamento da remuneraçäo do perito oficial. 
Sentença confirmada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à remessa, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 17 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de remessa oficial interposta após a 
sentença que homologou cálculos de liquidação, referentes à condenação em honorários 
advocatícios, por sentença extintiva de ação promovida com vistas à dedução de 
construção na área do Parque Histórico Nacional dos Guararapes. 
A própria União Federal, promovente da ação, requerera a extinçäo, por perda do objeto, 
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o que foi deferido pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara-PE. 
Elaborados os cálculos de liquidação, o MM. Juiz a quo verificou que a sentença extintiva 
não havia sido submetida ao duplo grau, determinando a remessa dos autos a esta Corte. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O r. despacho de fls. 140 submeteu a 
sentença que condenou a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários ao duplo grau 
de jurisdição, quando já havia sido proferida a sentença homologatória dos cálculos. 
Dispõe o art. 3º da Lei nº 2.770, de 04.05.56: "Art. 3º. As sentenças que julgarem a 
liquidaçäo por arbitramento ou artigos nas execuções de sentenças ilíquidas contra a 
União o Estado ou o Município, ficam sujeitas ao duplo grau de jurisdição". 
Logo, no caso de homologaçäo de cálculos  não há remessa oficial. Nesse sentido decidia 
reiteradamente o ex-TFR, conforme se pode conferir das anotaçöes de Theotonio Negrão: 
"Com relação às liquidaçöes de sentença, porém, o reexame necessário tem lugar tão-
somente quando feitas por arbitramento ou por artigos (JTA 44/187): não assim no caso 
de liquidação por simples cálculo do contador (RTFR 143/43. RJTJESP 103/222, em desa 
propriaçäo,105/332,119/275, JTA 49/41, 84/287; TFR 1ª Turma, AC 36.041-RJ, rel. Min. 
Márcio Ribeiro, 9.6.78, DJU 6.10.78, p. 7.801, 2ª col. em.; TFR-3ª Turma, REO 66.999-
GO, rel. Min. Torreão Braz, j. 29.5.81, v.u., DJU 19.6.81, p. 5.996,1ª col., em.; TFR-2ª 
Turma, REO 98.286-DF. rel. Min. Wiliam Patterson, j. 13.8.85, não conheceram da 
remessa, v.u. DJU 12.9.85, p 15.334, 1ª col., em.; TFR-RE0120.308-MS,rel. desig. 
Min. Eduardo Ribeiro, j. 9.3.87, maioria, apud Bol. do TFR 120/24). 
(in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR, ed. 22ª, 
pág. 297) 
Entretanto, verifico que a sentença que extinguira o feito, sem julgamento do mérito, com 
condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios, não foi submetida ao 
necessário reexame. 
Tendo a Fundação Nacional Pró-memória comunicado que "o réu não edificou sobre esta 
laje plana o 1º andar. E, como há telhas sobre a laje, não há necessidade atual de ser a 
mesma demolida." (fls. 129); a autora requereu a extinção do feito, por perda do objeto. 
Todavia, citado, o réu constestou o pedido. Houve prestação de trabalho profissional pelo 
advogado. Embora a título de assisténcia judiciária, deve haver remuneração dos serviços 
de advocacia. 
Penso ter sido a verba honorária modestamente fixada em percentual correspondente  
10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Foram observadas as diretrizes traçadas 
pelo art. 20, § 3º, do CPC. 
Isto posto, é de ser mantida a sentença. 
Nego provimento à remessa. 
É como voto. 
 

 


