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Revista 11 - janeiro/março 1993 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.836 - AL 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: MIGUELLINO SPINELLI RABELLO 
Agravada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. PAULO EDUARDO CALDAS BARRETO E OUTRO (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Imóvel residencial. Impenhorabilidade. Lei 8.009/90. 
1. o art. 5º da Lei 8.009/90, que protege com a impenhorabilidade o imóvel utilizado pelo 
casal ou entidade familiar para moradia permanente, não se constitui em anistia, de modo 
a extinguir o crédito previdenciário, e nem se aplica a imóvel levado a penhora antes da 
edição de tal diploma legal. 
2. Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 23 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA -`Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Miguel Lino Spinelli Rabello, nos autos da E.F. 
81-6.800/3 que Ihe move a Fazenda Nacional, agravou de instrumento do despacho do 
MM. Juiz, proferido, verbis (fls. 33): 
"Ao leilão, com as cautelas legais, eis que a penhora foi efetuada em 07.03.88 (fls.), digo 
27.01.86 (fls. 42), e retificada em 07.03.88 (fls. 57), anteriormente, portanto, à edição da 
Lei 8.009/90, de 29.03.90, vez que, como decidido no A.I. 1.074-AL (DJU 17.05.91 ), 
sendo relator o MM. Juiz Geraldo Apoliano, impossível a aplicação retroativa da referida 
lei." 
Argúi, em suas razões, que o bem penhorado, contra cuja remessa a leilão se insurge, 
representa o único bem de família e, portanto, encontra-se sob a proteção da anistia 
prevista na Lei 8.009/90. Diz que, inclusive, o art. 180 do CTN, que trata da anistia, é claro 
ao afirmar que a mesma é uma das causas legais de exclusão de crédito tributário, que 
abrange "as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede". 
Em contraminuta, a Fazenda Nacional diz não merecer reparo a decisão agravada, por 
afinar-se com a melhor jurisprudência. Em preliminar, aponta a intempestividade do 
agravo e para tal relata que: 
1) em 11.06.90 (publicação em 18.06.90) requerera e tivera deferido pedido de leilão do 
bem em questão, cuja penhora se dera em 27.01.86; 
2) daquele despacho poderia o então executado agravar mas não o fez, limitando-se a 
requerer a anistia do débito, nos termos da Lei 8.009/90 (em época anterior já lograra 
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suspensão do leilão quando impugnara o valor apurado em perícia) e, ante a contumácia 
(não depositou os honorários periciais), o MM. Juiz indeferiu a prova pericial e designou o 
leilão. Vem agora o agravante, em 14.11.91, via o presente agravo, tentar reabrir fase 
processual já preclusa. 
No mérito, diz que a alegação do agravante de ser o imóvel penhorado "único bem que 
possui" não restou comprovada e, inclusive, a certidão que o Oficial de Justiça apôs no 
Mandato de Intimação (transcrita às fls. 24 destes autos) noticia que referido imóvel está 
abandonado. Tal certidão não foi impugnada. Transcreve jurisprudência favorável ao seu 
entendimento (AC 34578 - 4ª C Civ. do TJ-SC - IOB - 1ª quinz./março/91, nº 5/91, pág. 91; 
AG 35344-6 7ª. CC do TA-PR-IOB 1ª quinz/fev/91, nº 3/91, pág 50). 
Mantido o despacho agravado. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): A Lei 8.009/90, em seu art. 5º, 
protege da penhora o imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para morada 
permanente. 
Por outro lado, a jurisprudência e a própria doutrina já se posicionaram pela 
irretroatividade da Lei 8.009/90, de modo a não se possibilitar se aplique tal dispositivo a 
imóvel levado a penhora em data anterior à edição do referido diploma legal. 
Igualmente, não há como se identificar em tal dispositivo uma anistia, de modo a extinguir 
o próprio crédito previdenciário. 
No caso presente, se lê, às fls. 24, transcrição de certidão lavrada nos autos da execução 
onde o Sr. Oficial de Justiça dá conhecimento que o executado já não reside no imóvel, 
cuja penhora pretende desconstituir por força do art. 5º da Lei 8.009/90. 
Ora, provado que tal imóvel não vem sendo utilizado pelo casal como moradia 
permanente, não há como protegê-lo pela impenhorabilidade de que cuida o referido 
diploma legal. 
Por tais razões, nego provimento ao agravo. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.896 - AL 

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

Execução Fiscal. Nomeação de bens à penhora. Ineficácia. 
- Declarada ineficaz a nomeação feita pelo devedor, devolve-se automaticamente, ao 
credor, o direito à indicação, independente de observação da ordem legal, de bens 
necessários à solução da dívida e demais encargos. 
- Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 1896-AL, em que 
são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

negar provimento ao agravo, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 04 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Central Açucareira Santo Antônio S/A, nos 
autos da execução fiscal que Ihe move a Fazenda Nacional agrava de instrumento da 
respeitável decisão transladada às fls. 235, em que o MM. Juiz Federal da 2ª Vara da 
Seção Judiciária de Alagoas, acolhendo manifestação do Dr. Procurador da Fazenda 
Nacional, tornou ineficaz, por inobservância da gradação legal, a nomeação de bem à 
penhora oferecida pelo devedor e, em conseqüência, deferiu pedido da credora para 
penhora de bens por ela indicados. 
Alega a agravante no recurso que: a Fazenda manifestou sua impugnação a destempo; 
que a gradação estabelecida para efetivação da penhora não tem caráter rígido; que os 
bens indicados pela exeqüente situam-se em outro município. Pede. afinal, que o MM. 
Juiz de 1 º Grau use o juízo da retratação ou mande processar o agravo e sua remessa 
ao Tribunal para os devidos fins. 
Devidamente instruído e contraminutado, subiu o feito, após haver o MM. Juiz mantido a 
decisão agravada. 
Peço inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO.(Relator):O agravo foi interposto 
tempestivamente. A decisão agravada data de 22.10.91, fls. 253. 
Independente de sua publicação, a agravante manifestou o seu recurso em 11.11.91, e a 
agravada nada reclamou quanto à tempestividade. 
A alegação da agravante de que a Fazenda Pública impugnou a nomeação de bem à 
penhora a destempo não tem profundidade. Sabe-se que, no caso, a Fazenda é intimada 
mediante remessa dos autos. Pois bem, o feito Ihe foi protocolado em 15.10.91 e, em 
18.10.91, foi feita a impugnação, fls. 13/13v. 
O mérito centra-se em: 
I - o bem indicado pela credora e aceito na decisão agravada situa-se em outro município; 
II - que a indicação do bem, feita pela credora, também não obedece à gradação disposta 
na Lei nº 6830/80 
III - que a disposição legal no respeitante à gradação não é taxativa. 
Para Pontes de Miranda, a "ordem dos bens nomeáveis é de direito público e raramente 
consulta interesse do devedor ou credor." 
(Código de Processo Civil, Tomo XIII, pág. 209). 
Maciça jurisprudência prestigia este entendimento, conforme escreve Elísio Tavares em 
"O Processo Civil à Luz da Jurisprudência", vol. X, pág. 994, citado por Sahione Fadel - 
Código de Processo Civil Comentado, voI. IV, pág. 19. 
O caso presente é de cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública regida pela Lei nº 
6.830, de 20 de setembro de 1980. Tal diploma, no seu art. 11, dispõe sobre a ordem de 
nomeação, verbis: 
"Art. 11 - A penhora ou arresto de bem obedecerá à seguinte ordem: 
I - dinheiro; 
II - títulos da dívida pública, bem como títulos de crédito que tenham cotação em bolsa; 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

III - pedras e metais preciosos; 
IV - imóveis; 
V - navios e aeronaves; 
VI - veículos; 
VII - móveis e semoventes; 
VIII - direitos." 
No seu parágrafo primeiro, o artigo dispõe que, "excepcionalmente, a penhora poderá 
recair em 'plantações', etc." 
Silencia a lei em comento sobre as conseqüências da inobservância da gradação legal na 
nomeação. 
A devedora executada quando fez a indicação dos bens à penhora, na verdade, não 
obedeceu à seqüência disposta no art. 11, da Lei nº 6.830/80, tampouco justificou por que 
deixou de fazê-lo. Argumentou apenas que a gradação legal não é taxativa. 
Ora, é certo que a ordem legal não está sujeita às conveniências pessoais da devedora, 
porque é matéria de ordem pública. 
Por isso, advoga-se que a inobservância da ordem legal deve ser plenamente justificada, 
o que, evidentemente, não fez a agravante. 
Depois, a nomeação, quando declarada ineficaz, como no caso, devolve, 
automaticamente, ao credor, o direito de indicar os bens à penhora em quantidade e 
qualidade suficientes à satisfação da dívida e demais encargos. Uma vez investido nesta 
condição, como ocorre in casu, o credor não fica obrigado a seguir a gradação estipulada 
na lei. Relacionara bens do devedor que melhor consultem aos interesses da Fazenda 
Nacional. 
A decisão agravada não afrontou a Lei nº 6.830/80 nem causou vexames à agravante, 
pelo menos nada disso foi demonstrado. 
Nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.939 - CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Agravada: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ - CE 
Advogados: DRS. JOSÉ MATIAS SOUZA NETO E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Constitucional. Execução previdenciária contra a Fazenda Municipal 
em virtude do descumprimento de termo de parcelamento celebrado com base no art. 57 
do ADCT. Pedido de bloqueio do Fundo de Participação dos Estados e Municípios com 
base no § 4º do mesmo dispositivo. lmpossibilidade. Norma que, ao não estabelecer o 
percentual do FPM a ser bloqueado e repassado à Previdência, não se apresenta como 
de eficácia plena e imediata. Necessidade de regulamentação. Manutenção da decisão 
agravada. Agravo improvido 
 
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 Relator, na forma do relatório e notas 
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taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 20 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo 
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, onde requer a reforma do despacho do MM. 
Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Canindé no Estado do Ceará, que entendeu 
que o § 4º do art. 57 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não é auto-
aplicável necessitando de regra adjetiva à Lei nº 6.830/80, indeferindo, diante disso, o 
pedido de bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios formulado contra a 
Prefeitura Municipal daquela cidade. 
Aduz a agravante, em síntese, que, além de ser o dispositivo constitucional transitório 
auto-aplicável, a própria Prefeitura executada, ora agravada, autorizara o bloqueio dos 
recursos do Fundo de 
Participação dos Estados/Municípios para repasse à Previdência Social para pagamento 
do débito objeto do parcelamento inadimplido. 
A parte agravada, embora intimada, não se pronunciou. 
A decisão agravada foi mantida, ao fundamento de que o dispositivo constitucional 
transitório não revogara o art. 730 incisos I e II do Código de Processo Civil, subsidiário 
da Lei nº 6.830/80, não eliminando a observância da ordem de apresentação do 
precatório. Assim, não seria auto-aplicável o dispositivo constitucional transitório. 
Subiram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como-se observa, a questão debatida no 
presente agravo cinge-se a saber se é ou não auto-aplicável o § 4º do art. 57 do ADCT, 
ante o contido no art. 730, incisos I e II do CPC. 
O MM. Juiz de 1º grau, na decisão agravada, indeferiu o pedido da autarquia 
previdenciária exeqüente, no sentido de que fosse bloqueada parcela do Fundo de 
Participação dos Municípios destinada à cidade de Canindé-CE, relativa a débito objeto 
de parcelamento concedido nos termos do art. 57 do ADCT, e descumprido pela 
executada, devendo, pois, incidirem as determinações do § 4º do mesmo dispositivo. 
Assim entendeu o eminente magistrado, ao fundamento de que o § 4º do art. 57 das 
Disposições Constitucionais Transitórias não seria auto-aplicável por não se coadunar 
com o disposto no inciso II do art. 730 do CPC, que estabelece o precatório requisitório de 
pagamento como forma de liquidação dos débitos pela Fazenda Pública. 
De fato, dispõe o art. 57 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, verbis: 
"Art. 57. Os débitos dos Estados e dos Municípios relativos às contribuições 
previdenciárias até 30 de junho de 1988 serão liquidados, com correção monetária, em 
cento e vinte parcelas mensais, dispensados os juros e multas sobre eles incidentes, 
desde que os devedores requeiram o parcelamento e iniciem seu pagamento no prazo de 
cento e oitenta dias a contar da promulgação da Constituição". 
Com base neste comando que acabei de mencionar, a Prefeitura Municipal de Canindé 
celebrou com a autarquia previdenciária ora agravante o termo de parcelamento de fls. 7 
dos autos, que, em sua cláusula terceira, estabelece: 
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"No caso de inadimplemento por parte do devedor de qualquer das obrigações ora 
assumidas, este instrumento servirá para inscrição da divida ou prosseguimento da sua 
execução, se for o caso, no todo ou em parte, sobre ela incidindo juros de mora, 
autorizado desde já o bloqueio de cotas do Fundo de Participação do Estado/Município 
para repasse, o direto à Previdência Social para pagamento do débito . 
Esta cláusula, por sua vez, inspirou-se na permissão constante do § 4º do dispositivo 
constitucional transitório já mencionado, que assim prevê: 
"§ 4º . Descumprida qualquer das condições estabelecidas para concessão do 
parcelamento, o débito será considerado vencido em sua totalidade, sobre ele incidindo 
juros de mora; nesta hipótese, parcela dos recursos correspondentes aos Fundos de 
Participação, destinada aos Estados e Municípios devedores, será bloqueada e 
repassada à previdência social para pagamento de seus débitos". 
Descumpridos pela Prefeitura executada os termos do parcelamento celebrado, é que o 
Instituto exeqüente pleiteou o bloqueio das quotas do Fundo de Participação dos Estados 
e Municípios destinadas ao Município de Canindé. 
A respeitável decisão agravada que indeferiu o pedido da exeqüente por vislumbrar 
incompatibilidade entre o dispositivo constitucional transitório e o contido nos incisos I e II 
do art. 730 do CPC, indeferiu a pretensão, ao fundamento de que aquele comando 
constitucional carecia de lei adjetiva à Lei 6.830/80, não sendo, por assim dizer, auto-
aplicável. 
Penso que razão assiste ao douto prolator da decisão ora agravada. 
De fato, o parágrafo 4º do artigo 57 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
não estabeleceu qual o percentual dos recursos do Fundo de Participação, destinado aos 
Estados e Municípios, que poderia ser bloqueado e repassado à Previdência Social para 
pagamento dos débitos previdenciários. Limitou-se, na verdade, a dizer que parcela dos 
recursos será bloqueada, sem indicar qual o percentual dessa parcela, o que teria de ser 
definido em lei ordinária. 
Não é, portanto auto-aplicável o mencionado dispositivo legal, como muito bem entendeu 
o MM. Juiz agravado. 
Mantenho, pois a decisão atacada, que negou o bloqueio do Fundo de Participação dos 
Municípios. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.989 - PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Agravante: CIV - CIA. INDL. DE VIDROS 
Agravada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MARCUS COSTA DE AZEVEDO E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Agravo de Instrumento. Depósito do montante integral do crédito tributário. Direito do 
contribuinte. Provimento. 
01. O depósito do montante integral do crédito tributário é direito do contribuinte que pode, 
se assim entender conveniente, efetuá-lo em sede administrativa ou judicial. Se sua 
finalidade é suspender a exigibilidade do crédito tributário, não pode o Juiz rejeitá-lo, sob 
pena de violar aquele direito. 
02. Agravo provido. 
 
ACÓRDÃO 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento ao agravo de instrumento nos termos do voto do Relator, na forma do relatório 
e notas taquigráficas anexas, que passam a fazer parte do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 06 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: A Companhia Industrial de Vidros - CIV, nos autos da 
ação cautelar inominada promovida contra a União Federal, interpôs agravo de 
instrumento contra decisão do MM. Juiz Roberto Wanderley Nogueira que não considerou 
o depósito de valor referente ao montante integral de crédito tributário e determinou o 
andamento da execução fiscal do referido crédito. 
Alega, em síntese, a agravante que inicialmente ajuizou ação de consignação em 
pagamento para compelir a União, ora agravada, a receber o valor da multa e dos juros 
de mora incidentes sobre as diferenças do principal do imposto de renda pessoa jurídica. 
A agravada, no entanto, não compareceu à audiência de pagamento ou depósito, em 
conseqüência, este foi realizado na Caixa Econômica Federal, agência nº 1029-5, conta 
nº 5854-0, ficando o depósito vinculado à ação de consignação. 
Aduz ainda, que, inobstante ter sido realizado o depósito, a agência da CEF não remeteu 
uma das vias de comprovação do mesmo à Secretaria da 1ª Vara Federal. E nesse ponto 
incorreu em equivoco o MM. Juiz a quo, ao entender que o Juízo não estava seguro, uma 
vez que o depósito foi realmente efetuado, conforme comprova o 
documento de fls. 20. 
Diz que promoveu também ação ordinária negativa de débito fiscal, com objetivo de ser 
declarado que houve pagamento do imposto de renda, cujo processo foi apensado à 
consignatória. E, no dia 04.10.90, efetuou novo depósito equivalente a 56.826,31 BTNF, 
consoante se observa das fls. 21 e segs. Assim, conclui que não há qualquer dúvida 
quanto a estar seguro o juízo. Por conseguinte, requereu, em petição de aditamento à 
inicial da ação ordinária, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tendo sido 
deferido pelo MM. Juiz substituto (fls. 06). Todavia, mesmo estando suspensa a cobrança 
do imposto, a agravada promoveu a execução fiscal do mesmo, e ante tal fato requereu a 
agravante ao MM. Juiz que fosse mantida a inexigibilidade do crédito tributário. No 
entanto, o MM. Juiz Titular da 1ª Vara revogou o despacho anteriormente concedido pelo 
seu substituto, entendendo que a inexigibilidade do crédito tributário deveria ser proposta 
por medida cautelar, com pedido de liminar. Seguindo a orientação do eminente 
Magistrado, resolveu a agravante promover ação cautelar, postulando concessão de 
liminar para suspender a cobrança do imposto. Contudo, afirma que o Juiz a quo não 
determinou a citação da agravada e tampouco se pronunciou acerca da liminar. 
Ao final, invoca o art. 151, II, do Código Tributário Nacional, ressaltando que o depósito do 
montante integral do crédito tributário foi devidamente feito. 
Intimada a agravada não apresentou contraminuta, deixando transcorrer in albis o prazo. 
Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão hostilizada pelos seus 
próprios fundamentos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Da exegese do art. 151, II, do Código 
Tributário Nacional, ilaciona-se que possui o contribuinte a faculdade de efetuar o 
depósito do montante integral equivalente ao crédito tributário, tanto em sede de processo 
administrativo ou judicial, a fim de se suspender a exigibilidade daquele crédito. 
É pacífico o entendimento de que o mencionado depósito é um direito do contribuinte, 
cabendo somente a ele decidir sobre sua efetivação ou não, seja em sede administrativa 
ou judicialmente. 
Visando resguardar esse direito do contribuinte, o Corregedor desta Corte, na época o 
eminente Juiz Hugo Machado, emitiu a Instrução Normativa nº 01/90-CR, que, no seu art. 
1º, assim dispõe, in verbis: 
"Art. 1º . Os depósitos a que se referem o art. 151, II, do Código Tributário Nacional, o art. 
1º do Decreto-Lei nº 1730, de 20 de dezembro de 1979 e os arts. 32 e 38 da Lei nº 6.830, 
de 22 de setembro de 1980, devem ser feitos diretamente pelos interessados, 
independentemente de autorização judicial, na Caixa Econômica Federal, que fornecerá 
ao depositante o comprovante ordinariamente por ela fornecido a seus depositantes." 
Na situação em exame, o agravante realizou o depósito previsto pelo art. 151, II, do CTN, 
consoante se denota das fls. 20 e 30. Por conseguinte, deve ser suspensa a exigibilidade 
do crédito tributário. 
Por tais considerações, dou provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.005 - SE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Agravante: SERVE BEM ALIMENTOS LTDA. 
Agravada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT 
Advogados: DRS. WAGNER B. RODRIGUES E OUTRO (AGRTE.) E  

JAIRO CARVALHO DE OLIVEIRA E OUTRO (AGRDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Apelação. Juntada de documentos novos. Possibilidade aferida quando 
da apreciação do recurso. 
A aferição da possibilidade de juntada de documentos novos acostados à apelação é 
cabível quando de sua apreciação, momento em que tais documentos serão analisados e 
acatados, acaso não suscitantes de questões novas, ou desprezados, se relativos a 
questões de fato novas. 
- Agravo provido. Decisão reformada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2005-SE, em que 
são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade dar 
provimento ao agravo, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 16 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
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RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Serve Bem Alimentos Ltda., identificada nos 
autos agrava de instrumento da decisão do MM. Juiz da 2ª Vara da Seção Judiciária de 
Sergipe, que determinou a devolução de documentos novos, acostados à apelação 
interposta pela presente agravante, ante a ausência de prova de força maior que 
houvesse impedido a juntada anterior de tais documentos. 
Processado o recurso, subiram os autos a esta Corte, após haver o ilustre Juiz a quo 
mantido o despacho agravado. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A questão que ora se aprecia diz 
respeito à possibilidade de juntada de documentos novos em fase de apelação. 
É o caso de observar-se a qualidade dos documentos, se estes suscitam ou não questão 
nova, segundo nos ensina Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil e legislação 
processual em vigor, 19ª edição, pág. 276: 
"Art. 517:3. As questões de fato novas se aplica o disposto no art. 517 (v. RJT AMG 
19/194, RP 4/393, EM 113); não assim aos documentos novos, que não suscitem questão 
nova pois estes podem ser juntos a qualquer tempo (art. 397). 
'Com as razões de apelação pode o apelante juntar documentos, que serão apreciados 
até o ponto em que não importem em substancial alteração do pedido '(RT 475I109; neste 
sentido: RJTAMG 19/243). Mais amplamente: RP 51357, em 71, 61309, em 69." 
Seguindo a trilha das decisões supramencionadas, entendo que, quando da apreciação 
do recurso apelatório será cabível a aferição da possibilidade da juntada àquela peça de 
tais documentos, momento em que estes serão analisados e acatados, acaso não 
suscitantes de questões novas, ou desprezados, se relativos a questões de fato novas. 
Assim, dou provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida. 
É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.089 - CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Agravante: BANCO ECONÔMICO S/A 
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Advogado: DR. WAGNER TURBAY BARREIRA (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Atendimento dos aposentados pela rede bancária. Fixação do horário de 
funcionamento dos bancos. Competência do Banco Central. Impossibilidade de 
interferência do Judiciário. Descentralização do atendimento. Dependência de providência 
do INSS. 
- O horário de funcionamento dos bancos é fixado pelo Banco Central, por determinação 
do Conselho Monetário Nacional. 
- Tal fixação é realizada pela Administração no exercício de seu poder discricionário, 
cabendo ao Judiciário, apenas, apreciar se o respectivo ato foi praticado dentro dos 
limites legais. 
- Compete ao INSS cadastrar os beneficiários em razão dos seus domicílios, 
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possibilitando a descentralização do atendimento. 
- Agravo a que, se dá provimento. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de lnstrumento nº 2089-CE, em que 
são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento ao agravo, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 4 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Banco Econômico S/A, identificado nos autos, 
agrava de instrumento de decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção 
Judiciária do Ceará que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público 
Federal contra o INSS, DATAPREV, BACEN e vários bancos privados, determinou à rede 
bancária credenciada ao INSS no Ceará a adoção de medidas urgentes com vistas à 
melhoria do atendimento dos aposentados. 
Formado o instrumento e sem contra-razões - fls. 39 -, foram os autos conclusos ao MM. 
Juiz a quo, que manteve a decisão recorrida. 
Aqui chegando, foram-me distribuídos por prevenção. 
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 47/54. 
Peço inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A liminar, ora agravada, foi concedida 
pelo MM. Juiz a quo para os seguintes fins: 
"5.1 - a descentralização do atendimento aos beneficiários, pela rede bancária, no prazo 
de trinta (30) dias, nos exatos termos do discriminativo bancário/Fortaleza por banco do 
serviço de manutenção de benefícios, para que fique atendida a exigência do domicílio 
bancário; 
5.2 - observância específica do disposto no item anterior por parte do BEC, ITAÚ e CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, por concentrarem totalmente o atendimento numa única 
agência; a mesma imposição vale para o BANORTE, BANCESA, BIC e BNB, por 
concentrarem o atendimento aos beneficiários do INSS em algumas de suas agências; 
5.3 - antecipação imediata, pela rede bancária conveniada com o INSS, em duas (02) 
horas, do horário bancário, para o atendimento exclusivo dos beneficiários, conforme 
proposta formulada pela ABANCE diretamente ao Banco Central, praxe já adotada pelo 
BANFORT há quatro anos. Essa providência terá sua vigência expirada com a 
implantação definitiva do Sistema do Cartão Magnético - CM para os beneficiários; 
5.4 - adoção, pelos bancos que já implantaram o Sistema Cartão Magnético - CM para o 
beneficiário - ITAÚ, BANESPA e SUDAMERIS -, do Sistema on line, possibilitando, assim, 
o saque do valor dos benefícios em qualquer agência, a exemplo do procedimento já 
adotado pelo BRADESCO. Essa medida deverá ser concretizada no prazo de trinta (30) 
dias; 
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5.5 - com relação ao BAMERINDUS e NACIONAL, que já têm o sistema próprio para o 
beneficiário de cartão magnético em outros Estados, a sua implantação no Estado do 
Ceará, no prazo de trinta (30) dias; 
5.6 - por parte do INSS, a adoção de providências, perante os demais bancos 
conveniados, no sentido da implantação das medidas ordenadas nos itens 5.4 e 5.5 
anteriores no menor espaço de tempo possível, sob pena de descredenciamento. No 
prazo de dez (10) dias, deverá o INSS comunicar a este Juízo as medidas que tiver 
adotado para implementação do acima exposto; 
5.7 - que os bancos conveniados com o INSS dispensem, de pronto, tratamento 
privilegiado e preferencial aos beneficiários da Previdência Social quando do pagamento 
de seus benefícios, em razão de sua avançada idade." 
Alega o agravante, em preliminar, ser parte ilegítima na ação civil pública posto que sua 
atuação se restringe a repassar os benefícios previdenciários aos segurados. 
Tal alegação não procede, posto que os efeitos da medida liminar ou sentença final 
proferida contra o BACEN e o INSS têm, necessariamente, reflexos sobre o agravante, 
devendo ele, pois, figurar no pólo passivo. De qualquer forma, esta matéria deverá ser 
analisada pelo MM. Juiz a quo no momento oportuno. 
Quanto à descentralização do atendimento, a fim de ser observada a exigência do 
domicílio bancário, entendo que deve competir ao INSS a adoção de providências junto 
aos bancos conveniados, cadastrando os beneficiários em razão .de seus domicílios, 
possibilitando, assim, o envio dos benefícios às agências pertinentes. 
Somente após essa providência, poderá (deverá) o INSS exigir dos bancos conveniados a 
descentralização do atendimento. 
No que se refere à adoção do sistema on line, entendo que somente pode ser imposta 
acaso tenha o mesmo sido exigido pelo convênio realizado entre o INSS e o agravante. 
Não pode o Judiciário exigir do banco privado o cumprimento de uma obrigação que não 
tenha sido acordada no convênio realizado com a Administração. 
De qualquer sorte, como se verifica do item 5.6 da decisão agravada, tal determinação foi 
dirigida ao INSS, que poderá passar a exigir a adoção de tal sistema como condição à 
assinatura dos convênios. 
Resta analisar, assim, a questão da antecipação, em duas horas, do horário bancário 
para o atendimento exclusivo dos beneficiários. 
Compete ao Banco Central, por determinação do Conselho Monetário Nacional, fixar o 
horário de funcionamento dos bancos (Lei nº 4595/64). 
Parece-me, desta forma, que a fixação e alteração do horário bancário consubstancia-se 
naqueles atos em que a Administração tem o poder de decidir pela conveniência e 
oportunidade para a sua prática, não podendo o Judiciário substituir o prudente arbítrio do 
Administrador. 
O mérito administrativo, segundo preceitua o saudoso Hely Lopes Meirelles, configura-se 
"... na valoração dos motivos e na escoIha do objeto do ato, feitas pela Administração 
incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade 
e justiça do ato a realizar." 
(Direito Administrativo Brasileiro, 17ª ed., Malheiros Editores, pág. 138). 
A fixação do horário bancário, desta forma, é realizada pela Administração no exercício de 
seu poder discricionário, onde somente cabe ao Judiciário apreciar se o respectivo ato foi 
praticado dentro dos limites legais. 
Em sendo assim, não cabe ao Judiciário determinar o horário de funcionamento dos 
bancos, por critério que entende ser o mais justo sob pena de adentrar no mérito 
administrativo, o que Ihe é vedado. 
Diante do exposto, dou provimento ao agravo. 
É como voto. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.096 - CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravantes: MUNICÍPlO DE ABAIARA E OUTROS 
Agravada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. SÍLVIO BRAZ PEIXOTO DA SILVA E OUTROS (AGRTES.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação Civil Pública. A União Federal não está legitimada a promover 
ação em defesa de interesses trabalhistas de servidores públicos municipais. 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, 17 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Os agravantes impugnam decisão que 
concedeu liminar, em ação civil pública, para compelir todos os Municípios do Estado do 
Ceará a pagar o salário mínimo aos seus servidores, inclusive diferenças devidas. 
Alegam, em resumo, ilegitimidade ativa para a causa, falta de interesse processual e 
ilegalidade do aumento de vencimentos pela via judicial. 
A agravada ofereceu contra-razões, pela confirmação da decisão, que foi mantida. Vieram 
os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A autorização às entidades públicas 
para promoverem ação civil pública, contida no art. 5º da Lei 7.347/85, e a ampliação do 
objeto daquele procedimento, decorrente da regra do art. 110 da Lei 8.078/90, não afasta 
a incidência da regra do art. 267, VI, CPC, que prevê a extinção do processo na falta das 
condições da ação - legitimação para a causa, interesse processual e possibilidade 
jurídica do pedido. 
A União tem que demonstrar o seu específico interesse para promover a ação civil 
pública, não valendo a genérica invocação de defesa da ordem jurídica. 
Os servidores municipais, em matéria trabalhista, têm sindicatos, associações e o 
Ministério Público do Trabalho, ou até o Ministério Público Estadual como possíveis 
substitutos processuais, e a Justiça do Trabalho, ou a Justiça Comum Estadual, conforme 
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se trate de celetista ou de estatutário, como foro competente para dirimir seus conflitos de 
interesse com as respectivas entidades. 
É manifesta a ilegitimidade da União para a causa e a falta de interesse de agir em nome 
dos servidores públicos municipais, porque nada Ihe aproveitaria a providência judicial 
colimada. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.102 - RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: JOSÉ BONIFÁCIO FILHO 
Agravado: BANCO BRADESCO S/A 
Advogados: DRS. SIMONE MEDEIROS JALIL E OUTROS (AGRTE.) E  

FRANCISCO CARLOS TOLSTOI S. DE ALFEU E OUTROS (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Ação Cautelar. Valor da causa. Agravo de instrumento interposto de decisão que fixou o 
valor da causa em soma equivalente à expressão monetária da prestação pleiteada no 
processo principal. 
Argumento de que a cautelar busca apenas afastar a ameaça de perigo, garantindo a 
eficácia do processo. Rejeição. 
O valor da causa na ação cautelar deve refletir o conteúdo patrimonial do risco que se 
almeja resguardar. Nada impede que haja coincidência com o valor da ação principal. 
Recurso que não demonstra concretamente qual seria o conteúdo econômico  da lide 
cautelar. 
Manutenção da decisão recorrida. 
 
ACÓRDÃO 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 01 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA : Da decisão do MM. Juiz Federal Dr. Francisco 
Barros Dias, que julgou procedente impugnação ao valor da causa, atribuído em ação 
promovida por José Bonifácio Filho contra a União Federal, Banco Central do Brasil e 
Banco Bradesco S/A, visando à recuperação de diferença relativa à aplicação da "tablita" 
(Lei nº 8.177l91 ), interpôs agravo de instrumento o autor impugnado. 
Objetivando mera cautela (assegurar a eficácia do processo), o valor da causa não pode 
ser equivalente à condenação (direito material), que somente será perseguida na lide 
principal. 
Pede o provimento do agravo para que, reformando a decisão proferida na impugnação, 
prevaleça o valor atribuído na inicial. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A questão submetida a julgamento refere-
se unicamente aos parâmetros que devem balizar a fixação do valor da causa em ação 
cautelar. 
Sustenta o recorrente que, objetivando com a cautelar simplesmente assegurar a eficácia 
do processo, o valor da causa não pode corresponder ao valor econômico da prestação, 
que somente será buscada com a ação principal. 
A decisão recorrida está assim fundamentada: 
"Na realidade, existem alguns julgados entendendo a desnecessidade de valor da causa 
no processo cautelar, ou que não corresponda esse quantum ao do processo principal. 
Nada obstante, esse pensamento não deve prevalecer, quando se busca um benefício 
patrimonial determinado ou determinável. 
É o que ocorre na hipótese. O autor pretende valor certo e determinado, não podendo 
deixar de atribuir à causa o valor correspondente a esse benefício. 
A dispensa de valor da causa ou do mesmo ser inferior ao da ação principal deve ser 
aceita quando se tratar de hipótese em que o benefício pretendido é indeterminável ou 
inavaliável à primeira vista. 
A necessidade de valor da causa e que este corresponda ao patrimônio visado, mesmo 
no processo cautelar, já se encontra assente na jurisprudência pátria, como se dessume 
dos julgados referidos pelo eminente processualista Theotonio Negrão, em seu Código de 
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, RT, 21ª edição, pág. 170, notas 5, 6 e 
7, do art. 259. 
Assim, julgo procedente o pedido para fixar o valor da causa em Cr$ 400.377,76." 
O tema relativo à necessidade de atribuição de um valor à ação cautelar está superado, 
não tendo sido objeto do recurso. Pelo contrário, restou expressamente consignado nas 
razões recursais que opta o agravante pela corrente favorável à aplicação do valor nesses 
tipos de ação" (fls. 04). 
Remanesce somente o problema da fixação daquele valor. 
Não há dúvida de que a ação cautelar é processo autônomo. A ela deve ser atribuído um 
valor, mesmo que não tenha conteúdo econômico. 
Ensina a melhor doutrina que "esse valor, como lembra Lopes da Costa, deve 
corresponder tanto quanto possível ao valor da causa principal, de maneira que no resto 
será o valor da divida; no seqüestro, nos depósitos, na busca e apreensão, no 
arrolamento de bens, etc., será o valor dos bens; na caução, o valor da garantia; nos 
alimentos provisionais, o valor anual das prestações, e assim por diante. Quando, porém, 
a cautela se referir apenas a uma parte do interesse em jogo na ação principal, como no 
caso de garantia dos frutos do imóvel litigioso, o valor da ação cautelar deverá ser 
prevenido e não de todo o valor do interesse patrimonial em litígio."(Humberto Theodoro 
Júnior, Curso de Direito Processual Civil, vol. II, págs. 1149/1150). 
Diferente não é o entendimento agasalhado pelos julgados destacados por Theotonio 
Negrão na obra "Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", ao 
comentar o art. 259 do Estatuto processual: 
"Mas este valor não é igual ao da causa principal (RTFR 125/38, RT 526/141, RJTJESP 
92/285), e sim ao do benefício patrimonial visado pelo requerente (RF 226/233; TFR-4ª 
Turma, Ag 47.016-BA, rel. Min. Pádua Ribeiro j. 27.05.85, negaram provimento, v.u., DJU 
27.06.85, p.10.565, 1ª col., em.), que é a segurança contra evento futuro e incerto (TFR-6ª 
Turma, Ag. 46.743-PR, rel. Min. Torreão Braz, j. 24.04.85, negaram provimento v.u., DJU 
07.06.85, p.8.952, 2ª col., em.)" 
(ob. cit., 21ª ed., pág. 170) 
Assim, o que cumpre distinguir é se o valor econômico da tutela almejada corresponde ou 
não à expressão monetária da lide principal. 
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Se houver coincidência, outra alternativa não há que não a paridade do valor atribuído em 
uma e em outra ação. 
Por outro lado, se a cautelar pleiteada for parcial, não objetivando à proteção da 
totalidade da prestação pleiteada na ação principal, lógico que a equivalência dos valores 
não se imporá. 
Vale dizer: não há regra que obrigue a correspondência sempre do valor da cautelar com 
a ação principal. Mas, também, não pode prevalecer o ponto de vista do agravante de que 
necessariamente o valor da cautelar deva ser inferior ao da lide principal. 
O valor econômico da ação deve ser mensurado em cada caso concreto, ante aos 
elementos objetivamente apresentados a julgamento. 
A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais vem se orientando no sentido de que 
deve prevalecer o valor patrimonial do risco que se pretende evitar com a tutela cautelar. 
Em conseqüência, pode ou não coincidir com o valor da ação principal: 
"EMENTA: Processual Civil. Ação Cautelar - Valor da causa. 
1 - O processo cautelar tem como objetivo assegurar a eficácia e a utilidade do processo 
principal, não servindo à tutela do direito material, e nem tem a pretensão de antecipar a 
decisão, porque possui finalidade diversa. É provisório e subsidiário. Por isso, o valor da 
cautelar não é necessariamente o mesmo da ação principal. 
2 - Das diversas abordagens contidas na exordial da cautelar, destaca-se a que se refere 
a uma caução, que se pretende prestar para garantir o direito a ser discutido na ação 
principal. Desse modo, é de se fixar o valor da causa, tendo como base o valor dessa 
caução. 
3 - Agravo improvido." 
(Dec. unân. da 1ª Turma, TRF 1ª Região, Rel. Juiz Eustáquio Silveira, em 29.10.91, in DJ 
19.11.91, pág. 29106). 
"EMENTA: Processo Civil. Ação Cautelar Inominada. Valor da causa. 
1- Na ação cautelar, visando a impedir, provisoriamente, a aplicação de sanção, o valor 
da causa deve ser fixado em razão do risco a ser prevenido, e não de todo o valor do 
interesse patrimonial em litígio. 
2 - Agravo improvido." 
(Dec. unân. da 3ª Turma, TRF 1ª Região, Rel. Juiz Tourinho Neto, em 23.08.89, in DJ 
04.12.89). 
"EMENTA: Processual Civil. Cautelar. Valor da Causa. Impugnação. Elementos concretos 
oferecidos. Possibilidade de reexame. 
1 - No procedimento cautelar, o valor da causa não é igual ao da ação principal. Contudo, 
esse valor, na referida ação, deve refletir o benefício patrimonial visado. 
2 - Se, na impugnação, são trazidos elementos concretos que possibilitem a sua 
alteração, pode o juiz, por convicção pessoal, ou servindo-se do auxílio de peritos, acolher 
o valor oferecido pelo impugnante. 
3 - Precedentes do ex-TFR. 
4 - Agravo provido. 
5 - Decisão que se reforma." 
(Dec. unân. da 1ª Turma, TRF 1ª Região, Rel. Juiz Plauto Ribeiro, no AG 102179/91, in 
DJ 14.10.91, pág. 25374). 
"EMENTA: Processual. Ação Cautelar. Valor da causa. 
1- O valor da causa na ação cautelar deve corresponder ao do risco a ser prevenido. 
Havendo correspondência entre o risco a ser prevenido na ação cautelar e o interesse em 
jogo na ação principal, não há razão para diferenciar-Ihes o valor da causa. 
2 - Agravo provido." 
(Dec. por maioria, 2ª Turma, TRF 4ª Região. Rel. Juiz Albano Zavascki, no AG 416681/89, 
in DJ 10.01.90). 
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No meu entender, essa é a exegese que melhor se adequa à exigência de que o valor da 
causa deva refletir o conteúdo econômico  da lide. Se o feito é cautelar, seu valor também 
deve se adequar à preciosidade patrimonial da tutela pretendida. 
A decisão, ora vergastada, alinhou-se ao entendimento que também perfilho, ao 
prescrever que "A necessidade de valor da causa e que este corresponda ao patrimônio 
visado, mesmo no processo cautelar, já se encontra assente na jurisprudência" (fls. 
14/15). 
Em resumo, entendeu a decisão agravada que o conteúdo patrimonial da cautelar é o que 
determina a fixação do seu valor. 
No caso, teria havido, segundo o decisum recorrido, coincidência entre o valor da tutela 
cautelar e o da prestação almejada na ação principal. 
O agravante em momento algum demonstrou a inexistência daquela correlação. Limitou-
se a defender a impossibilidade de correspondência entre o valor da cautelar (que visa 
apenas a eliminar ameaça de perigo) e o da ação principal, em qualquer hipótese, o que, 
consoante já demonstramos, não é o entendimento que deva prosperar. 
Isto posto, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.130 - AL 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Agravante: LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE LOPES DE OLIVEIRA 
Agravada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE LOPES DE OLIVEIRA (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ilegitimidade para agravar. Ausência de pressuposto de admissibilidade. 
- Advogado de parte não é parte legítima para agravar em seu próprio nome e benefício, 
salvo quando representa legalmente a parte. 
- Agravo não conhecido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2130-AL, em que 
são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, em 
preliminar, não conhecer do agravo, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 04 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Luiz Carlos Albuquerque Lopes de Oliveira, 
advogado constituído por Sapucaia Comércio e Transporte Ltda. para promover ação de 
repetição de indébito contra a União Federal e a Telasa, agrava de instrumento da 
decisão do MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, verbis: 
"1 - Chamo o feito à ordem. 
2 - Realmente, embora o douto advogado da autora, que já fora desconstituído, na 
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petição de fls. 180, tenha requerido o levantamento da importância correspondente a 10% 
do valor depositado às fls. 176v, a titulo de honorários advocatícios, em face de avença 
compactuada com a autora, extra-autos, conforme cópia de correspondência que juntou 
às fls. 181, na cota de vista de fls. 187v, requereu fosse determinado o levantamento de 
20% do mesmo valor. 
3 - Ademais, pela r. sentença de fls. 43/50, já trânsita em julgado (fls. 154v), os honorários 
advocatícios foram fixados em Cz$ 300,00 (trezentos cruzados), em moeda da época, 
parâmetro único pelo qual deve o magistrado ater-se. 
4 - De conseqüência, torno sem efeito o despacho de fls. 188, determinando a remessa 
dos autos à Contadoria para apuração dos honorários advocatícios devidos ao douto 
signatário da petição de fls. 178, tomando-se por base o valor expresso na r. sentença de 
fls. 43/50, o qual deverá ser atualizado monetariamente. 
5 - Intimações devidas." 
Argumenta o recorrente não poder o magistrado interferir no contrato de honorários 
firmado entre ele e a autora, impedindo-o de receber o seu legítimo crédito de honorários. 
Processado o recurso, subiram os autos a esta Corte, após haver o ilustre Juiz a quo 
sustentado a sua decisão. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Inicialmente, cumpre-me analisar a 
questão acerca da legitimidade para agravar. 
O agravante, no caso concreto, não é parte no processo, é sim causídico de uma das 
partes (da parte autora), não Ihe sendo atribuída legitimidade para agravar na demanda, 
em seu próprio nome e benefício. 
Isto posto, considerando o advogado da autora sem legitimidade para recorrer, não 
conheço do agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.162 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Agravada: CLIDERBY - CLÍNICA E PRONTO SOCORRO ODONTOLÓGICO DO DERBY 
Advogados: DRS. MARIA DO CARMO R. RIBEIRO E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Recurso: adequação. A Lei 8.197/91, ao revogar a Lei 6.825/80, eliminou 
o recurso de embargos infringentes do julgado, ali previsto, e, conseqüentemente, 
modificou competência hierárquica, retirando a excepcional atribuição dos juízes federais 
nas causas de alçada. Apelação tempestivamente interposta. Precedentes. 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 
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taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A agravante impugna decisão do MM. Juiz 
Federal da 1ª Vara de Pernambuco que recebeu como embargos infringentes apelação 
interposta ante sentença que exigiu execução fiscal. Alega, em resumo, que foi negada 
aplicação à regra do art. 7º da Lei 8.127/91, que revogou a Lei 6.825/80. 
Sem contra-razões, vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A matéria já está pacificada neste 
Tribunal, desde o julgamento dos Embargos Infringentes na Apelação Cível nº 9.418-CE, 
de que fui Relator, a cuja fundamentação me reporto: 
"...Já me posicionei sobre a matéria, em diversos julgamentos (v. AG1707-PE) . Tenho 
mostrado que o problema da aplicação da Lei 8.127/91, no tocante à supressão dos 
embargos infrigentes do julgado da Lei 6.825/80, art. 4º, não deve ser resolvido, como o 
fez o eminente relator da apelação, Juiz Nereu Santos, com base no princípio  da 
irretroatividade da lei em relação aos atos processuais já praticados. 
Ressalto que não se nega a prevalência de tal princípio, de ordem constitucional, ao 
determinar-se o conhecimento do recurso de apelação, ao invés de embargos infringentes 
do julgado. É que houve modificação de competência funcional hierárquica - o juiz federal, 
que era excepcionalmente competente para conhecer do recurso de alçada, deixou de sê-
lo. Restabeleceu-se a competência hierárquica do Tribunal, devendo aplicar-se a regra do 
art. 87, parte final, CPC, in verbis: 
"Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as 
modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando 
suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da 
hierarquia". 
O Supremo Tribunal Federal adotou esse entendimento quando apreciou questão 
semelhante referente à aplicabilidade imediata da Lei 6.825/80, conforme, dentre muitos 
outros, acórdão no RE 99.894-SP, assim ementado: 
...o art. 4º da Lei 6.825/80 não se limitou a suprimir um recurso ou a substituir um por 
outro, pois, em verdade, aboliu, nas causas de alçada, a competência recursal dos 
tribunais de segunda instância è a atribuiu aos juizes de primeiro grau, alterando, dessa 
forma, a organização judiciária, segundo a compreensão que a ela dá a Lei nº 5.621/70, 
art. 6º, itens I e Il..." 
Deu-se, com a edição da Lei 8.197/91, situação inversa, qual seja, a de supressão de 
competência do juiz federal para julgamento de recurso em causas de alçada, e 
restabelecimento da competência hierárquica dos Tribunais Federais. 
Situação semelhante, em que se discutia a aplicação imediata de lei modificadora de 
competência, deu lugar à edição da Súmula nº 10, do eg. Superior Tribunal de Justiça, in 
verbis: 
"Instalada a Junta de Conciliação e Julgamento, cessa a competência do juiz de direito 
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em matéria trabalhista, inclusive para a execução das sentenças por ele proferidas". 
O recurso de apelação interposto é cabível, inclusive quanto à tempestividade. 
Por essas razões, dou provimento ao agravo para que seja devidamente processado o 
apelo. 
 

AGRAVO REGIMENTAL NA SS Nº 670 - AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Agravante: FAZENDA NACIONAL 
Agravado: V. DECISÃO DE FLS. 24/28 
Impetrantes: PAULO JACINTO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS E CONSULTORES 

LEGAIS 
Advogados: DRS. ANTÔNIO NABOR BULHÕES E OUTROS (IMPTES.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Liminar em Mandado de Segurança. Alegação de afronta à ordem 
pública. Pedido de suspensão. Inocorrência das circunstâncias legais autorizativas da 
providência. Proteção consagrada constitucionalmente das garantias fundamentais. 
1. A conduta das autoridades impetradas, em tese, importou em violação ao direito 
fundamental à intimidade, imanente ao sigilo profissional, apresentando vestígios de 
abusividade a ser repelida judicialmente. 
2. O fato de estar caracterizada a atividade administrativa pela auto-executoriedade não 
justifica a extrapolação das atribuições legalmente permitidas, em desrespeito aos mais 
significativos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal. 
3. O magistrado agiu com a cautela necessária à espécie, dentro da sua esfera de 
competência, não olvidando o caráter sempre provisório e instrumental da providência 
liminar. 
4. Segundo a novel Carta Magna, a advocacia é atividade indispensável à administração 
da Justiça, que deve ser assegurada em Coda a dimensão admissível ante a ordem 
pública, não podendo sofrer constrangimentos não devidamente respaldados pela lei. 
5. A mantença da liminar deferida não importa na obstaculização do cumprimento, por 
parte das autoridades impetradas, de suas atribuições funcionais impondo-Ihes, apenas, a 
perfeita observância das prescrições legais. 
6. Agravo regimental improvido. Decisório mantido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre as partes acima identificadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
anexas, que passam a ficar fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 14 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ AUGUSTO DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Cuida-se de agravo regimental interposto pela 
Fazenda Nacional/União Federal contra decisório proferido nos autos da Suspensão de 
Segurança nº 670-AL, indeferindo o pleito deduzido na oportunidade. 
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Concluiu-se pela não caracterização dos requisitos da providência solicitada, previstos no 
art. 4ó da Lei Nº 4.348/64, mais especificamente pela inocorrência da potencialidade de 
grave lesão à ordem e à economia públicas. 
No ato cuja suspensão se pretendeu o insigne Juiz Federal da 4 Vara da Seção Judiciária 
de Alagoas deferiu liminar para que as autoridades apontadas como coatoras (Delegado 
da Receita Federal e dois agentes fiscais) "se abstivessem de proceder a atos de 
fiscalização fiscal nos escritórios dos impetrantes, que importem invadir-Ihes as 
dependências, afrontar-Ihes as intimidades e desrespeitar-Ihes o sigilo profissional... 
Argumenta a parte agravante ser de caráter auto-executório a atividade de fiscalização, 
não demandando a obtenção de autorização judicial prévia. Postula, daí, a reforma do 
despacho agravado. Não encontrando motivos para modificar o meu ponto de vista, 
mantive o pronunciamento judicial atacado. 
Submeto a questão ao Plenário do Tribunal. 
É o relatório. Não tenho voto. 
 
DESPACHO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Vistos, etc. 
Manifesta a parte agravante seu inconformismo com a decisão indeferitória de suspensão 
de liminar concedida em mandado de segurança, interposto contra o Delegado da Receita 
Federal em Alagoas e dois Agentes Fiscais Federais, em virtude do supostamente 
indevido apossamento de documentos que se encontravam nas dependências dos 
escritórios da impetrante, sem prévia ordem judicial. 
Aponta no decisório vergastado algumas incongruências com a realidade factual objeto da 
demanda, por reputar que o julgador de 1ª instância, sem respaldo legal, teria 
determinado a sustação de procedimentos administrativos. Assevera que sujeitar os 
legítimos direitos de fiscalização a mandado judicial significa obstar a atividade 
administrativa auto-executável. 
Argumenta, ainda, que o sigilo profissional é atinente aos clientes dos profissionais da 
advocacia, mas não à sua documentação contábil. Na verdade, em que pese os doutos 
fundamentos da peça recursal, não me animo a modificar o meu ponto de vista, exposto 
no decisório objeto de impugnação. 
Embora a atividade administrativa típica tenha entre os seus elementos característicos a 
auto-executoriedade, há que se averiguar, com cautela, se não teria exorbitado a 
autoridade coatora dos limites regulares de suas atribuições. Assim, deve-se pautar pela 
perfeita observância dos preceitos garantidores dos direitos fundamentais do cidadão, 
notadamente no exercício de seu ofício, merecendo destaque o sigilo profissional. 
Incumbiu-me, ao proferir o decisum agravado, apenas perquirir acerca da ocorrência da 
aduzida lesão à ordem pública. Destaque-se que o eminente julgador de 1º grau, ao 
deferir a liminar solicitada, fê-lo de conformidade com os preceitos legais atinentes à 
espécie, visualizando no caso concreto os requisitos do fumus boni juris e do periculum in 
mora. 
Como bem salientei no ato vergastado, não mais se afigura compatível com a ordem 
jurídica qualquer ato que denote abusividade, atentado aos direitos individuais e sociais 
do homem. objeto de ampla garantia a nível constitucional e legal. Há que se verificar 
que, na verdade, não acarretou qualquer prejuízo à Fazenda Pública o pronunciamento 
judicial que se pretendeu suspender. É perfeitamente possível se proceder às atividades 
fiscalizadoras  excepcionais, devidamente acompanhados os agentes da Receita do 
respectivo mandado judicial. 
Atente-se para a circunstância de não se cuidar de um ato de caráter definitivo, mas de 
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uma simples liminar, de nítida natureza provisória e instrumental. Por outro lado, também 
não logrou a requerente demonstrar a suposta lesão à economia pública. Não se 
comprovou a grave repercussão no equilíbrio das finanças públicas a guardar relação de 
causalidade com o ato impugnado. 
O exercício da advocacia, elevada pela novel Carta Magna à condição de atividade 
essencial à Justiça, importa, necessariamente, no oferecimento, por parte do Estado, de 
todas as garantias exigidas à espécie. Merece destaque especial as pertinentes ao sigilo 
profissional, que demanda a proteção à inviolabilidade das dependências dos escritórios 
dos profissionais e à intangibilidade dos documentos a eles confiados, salvo diante de 
uma determinação judicial. 
No caso, à primeira vista embora isto se cuide de um tema a ser apreciado pelo julgador 
de 1º grau, pertinente ao mérito do mandado de segurança aforado, identifico alguns 
indícios da configuração de uma conduta abusiva, por parte dos Agentes da Fiscalização. 
Sem pretender emitir o meu posicionamento sobre a questão, para não suprimir a 
instância competente, agiu com retidão o julgador, vez que, ao menos aparentemente, há 
suspeita, razoavelmente fundada, de terem se comportado as autoridades coatoras em 
desacordo com os preceitos legais. 
Embora reconheça a auto-executoriedade da atividade administrativa, tal caraterística não 
empresta à ação caráter de arbitrariedade, não implica em olvidar das garantias 
fundamentais dos fiscalizados. Isto posto, não entendendo ter o magistrado a quo 
ocasionado qualquer lesão aos valores jurídicos protegidos pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64, 
mantenho o decisório atacado. 
Submeto o recurso ao Plenário do Tribunal. 
 

AGRAVO REGIMENTAL NA SS Nº 866 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
Agravada: V. DECISÃO DE FLS. 54/57 
Requerente: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE 
Advogados: DRS. NICODEMUS LOPES PEREIRA E OUTROS (REQTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Liminar em Ação Civil Pública. Alegação de afronta à ordem e à 
economia públicas. Pedido de suspensão. Ocorrência das circunstâncias legais 
autorizativas da providência. Potencialidade de grave prejuízo à ordem e à economia 
públicas. 
1. Em que pese não se cuidar de pessoa jurídica de Direito Público, a requerente, 
sociedade de economia mista, integrante, pois, da Administração Pública Indireta, tem 
legitimidade para postular a suspensão de liminar, nos termos da Lei nº 7.347/85, 
segundo significativo segmento de jurisprudência. 
2. Não restou vilipendiado o Código de Proteção ao Consumidor, por não se tratar o 
fornecimento de energia elétrica de serviço público de natureza essencial, o que inibe a 
utilização de medidas de constrangimento aos consumidores inadimplentes. 
3. A possibilidade da desobediência civil, com a recusa ao pagamento das taxas 
correspondentes à prestação dos serviços públicos, denota a ameaça de configuração de 
ampla subversão à ordem pública, a ser repelida através da suspensão. 
4. Por outro lado, a manutenção do sistema de produção e distribuição de energia elétrica 
tem um custo significativamente elevado, a reclamar o pagamento das referidas taxas, o 
que demonstra a possibilidade de grave ofensa à economia pública. 
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5. Finalmente, não é compatível com a realidade atual, de modo especial com a inflação 
que aflige a economia pátria, a não incidência de correção monetária nas mensalidades 
vencidas, gerando-se um tratamento injusto com os usuários responsáveis e pontuais. 
6. Agravo regimental improvido. Decisório mantido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre as partes acima identificadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
anexas, que passam a ficar fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 14 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ AUGUSTO DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Cuida-se de agravo regimental interposto pelo 
Ministério Público do Estado de Pernambuco contra decisório proferido nos autos da 
Suspensão de Segurança nº 866-PE, deferindo o pleito deduzido pela Companhia 
Energética de Pernambuco - CELPE. 
Concluiu-se pela caracterização dos requisitos da providência solicitada, previstos no art. 
4º da Lei nº 4.348/64, mais especificamente pela inocorrência da potencialidade de grave 
lesão à ordem e à economia públicas. 
No ato cuja suspensão se pretendeu, o insigne Juiz Federal da 6ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco deferiu liminar para que a requerente se abstivesse de 
proceder aos cortes de fornecimento de energia elétrica aos usuários inadimplentes e de 
fazer incidir sobre as contas em atraso a correção monetária, com base na variação da 
Taxa Referencial - TR, por entender sem amparo legal as providências referidas. 
O ora agravante sustenta que a requerente não tem legitimidade para postular a 
suspensão da liminar deferida, por ter sido afrontado o Código de Defesa do Consumidor, 
ressaltando ser impossível, dentro da hierarquia normativa, uma portaria prevalecer sobre 
uma lei. 
Não encontrando no recurso motivos para modificar o meu ponto de vista, mantive o 
decisório agravado, remetendo o agravo para a apreciação do Plenário. 
É o relatório. Não tenho voto. 
 
DESPACHO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Vistos, etc. 
Manifesta a parte agravante seu inconformismo com a decisão deferitória de suspensão 
de liminar concedida em ação pública pelo MM. Juiz Federal da 6ª Vara - PE. Na 
demanda em tela, discute-se a possibilidade da requerente, concessionária responsável 
pelo fornecimento de energia elétrica no Estado de Pernambuco, efetuar a suspensão da 
prestação do serviço, no caso de inadimplência do usuário e fazer incidir a correção 
monetária das parcelas não pagas, com base na Taxa Referencial - TR. 
Ciente dos graves prejuízos que a liminar deferida acarretaria ao caixa da instituição, 
impossibilitada de obter, através das medidas suspensas o pagamento das mensalidades 
por parte dos usuários, assegurando-se, daí, a mantença do sistema energético em 
funcionamento, deferi o pedido de suspensão. 
Argumenta a parte agravante, em primeiro lugar, que a Companhia Energética de 
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Pernambuco - CELPE, por não ser pessoa jurídica de Direito Público, não teria 
legitimidade para solicitar a suspensão da execução da liminar, conforme as normas 
pertinentes ao instituto processual da ação civil pública. 
Em segundo lugar, aduz que teria se consubstanciado uma grave afronta ao novo Código 
de Proteção ao Consumidor, que não permite que se utilize o credor de medidas de 
constrangimento para forçar o devedor a saldar o seu débito, o que se caracterizaria com 
a ameaça de corte no fornecimento da energia elétrica. 
Em terceiro lugar, assevera não ser possível que uma portaria, que estabeleceu as 
providências inibidoras da inadimplência, prepondere sobre uma lei, no caso, o Código de 
Defesa do Consumidor. Isto posto, pede seja reformado o decisório atacado, interpondo 
agravo regimental. 
Não entendo suficientes os argumentos tecidos pela parte agravante para alterar o meu 
posicionamento diante do fato concreto posto nos autos. Na verdade, embora a dicção 
literal da lei reporte-se às pessoas jurídicas de Direito Público, a requerente é 
concessionária de serviço público, entendendo significativo segmento da jurisprudência 
pátria pertinente uma interpretação menos restritiva do texto do dispositivo legal. 
Assim, caso realmente configurada a potencialidade de grave lesão ao interesse público, 
representado pela ordem, saúde, segurança e economia públicas, reputo como cabível a 
interposição do pedido de suspensão da execução da liminar, principalmente se se 
considerar que se cuida de entidade integrante da Administração Pública Estadual 
Indireta, mais precisamente, uma sociedade de economia mista. 
Por outro lado, no que tange à adução de ofensa ao novel Código de Proteção ao 
Consumidor, melhor sorte não merece o apelo. Embora tente a parte agravante oferecer 
ao serviço de fornecimento de energia elétrica a natureza de serviço essencial, o que não 
comportaria as providências atinentes ao corte em virtude do inadimplemento, entendo 
não presente no aludido serviço tal qualidade. 
Ao contrário do fornecimento de água, aí sim, fundamental para a própria sobrevivência 
dos administrados, é perfeitamente possível a subsistência dos indivíduos, caso Ihes seja 
subtraída a energia elétrica. Em que pese a evolução tecnológica da atualidade, não 
adquiriu a energia elétrica o caráter de serviço essencial. 
Assim, resta também prejudicado o terceiro argumento elencado pela parte agravante. Na 
verdade, por não se cuidar de serviço essencial, não se logrou comprovar a 
incompatibilidade da Portaria em que se baseou a requerente e o já mencionado Código 
de Defesa do Consumidor. 
A prevalência da liminar deferida ocasionará, sem sombra de dúvidas, a inviabilização de 
todo o sistema de energia elétrica do Estado. A Companhia Energética de Pernambuco - 
CELPE adquire a energia elétrica da Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF. 
Deve, pois, todos os meses repassar a esta entidade significativa parte dos recursos 
obtidos com a comercialização do produto. Como fazê-lo se se instalar a desobediência 
civil, com os usuários se utilizando do serviço, mas se recusando a arcar com o seu 
custo? 
Ademais, o fato de poder a requerente ingressar com medidas judiciais para compelir os 
usuários a pagarem as contas mensais não é justificativa para Ihe impedir a utilização do 
corte de fornecimento, providência, já de muito demonstrada, extremamente mais eficaz 
do que a submissão da questão ao Poder Judiciário. Imagine-se a extrema sobrecarga de 
trabalho que seria imposta à Justiça, importando na demora da prestação da tutela 
jurisdicional, ocasionando à requerente prejuízos irreparáveis. 
Não coaduna com a realidade atual, onde a espiral inflacionária impõe a constante 
correção monetária dos valores monetários, a pretensão da ora agravante, de afastar a 
incidência da variação da Taxa Referencial sobre as contas em atraso. A persistir o 
entendimento de ser incabível a correção monetária, estar-se-ia penalizando os 
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consumidores pontuais, para se beneficiar os relapsos, que, dirigindo seus recursos às 
aplicações financeiras, pagando, a posteriori, o mesmo valor, perceberiam sensível 
vantagem pecuniária. 
Isto posto, por entender ocorrente a potencialidade de grave lesão à ordem e à economia 
públicas, mantenho o decisório agravado, submetendo, nos termos regimentais, o agravo 
ao Plenário do Tribunal. 
 

AGRAVO REGIMENTAL NA SS Nº 1.048 - CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Agravantes: SORAYA MARTINS DA CRUZ E OUTRA 
Agravada: V. DECISÃO DE FLS. 63/64 
Requerente: UNIFOR - FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 
Requerido: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA - CE 
Advogados: DRS. PAULO ROBERTO PINHEIRO SALES E OUTROS (AGRTES.) E  

JUDICAEL SUDÁRIO DE PINHO E OUTROS (REQTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Liminar. Suspensão. Caracterização da potencial ofensa à ordem 
pública. Trânsito de curso no âmbito da mesma Universidade. Impossibilidade, por 
inatendidas as exigências legais e regimentais, de acolhimento da tese defendida pelos 
universitários. 
1. Não deve ser acatada a tese de ilegitimidade da instituição universitária para a 
postulação da suspensão da liminar, tendo em vista o caráter público de seus serviços e a 
equiparação de seu titular (Reitor) às autoridades, públicas para efeito de ocupar o pólo 
passivo na impetração de writ. 
2. A liminar tem índole acessória, instrumental e provisória, não se admitindo que se Ihe 
empreste caráter satisfativo, o que restou evidenciado nos presentes autos, esgotando, 
com a liminar, o Juízo requerido, o objeto do mandado de segurança. 
3. Não existe, legalmente, exigência de que a parte que requeira a suspensão de liminar 
interponha recurso para a reforma do referido ato, até porque, segundo significativo 
segmento doutrinário, contra concessão de liminar em mandamus, não cabe nenhum 
recurso. 
4. A mantença da liminar importa, inexoravelmente, na potencialidade de lesão à ordem 
jurídica, representada por explícitos comandos normativos legais e infralegais, impeditivos 
do trânsito de curso, em casos como o de que se cuida na controvérsia em tela. 
5. Decisório mantido. Agravo regimental improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes acima identificadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento ao agravo regimental, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 16 de dezembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator. 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Soraya Martins da Cruz e Outra manifestaram, na 
forma regimental, a sua irresignação com o pronunciamento judicial prolatado às fls. 
63/64, suspendendo a execução de liminar deferida nos autos do writ nº 92.0011785-6, 
em curso perante a 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, em atendimento ao 
solicitado pela UNIFOR - Fundação Edson Queiroz. 
Levantaram as agravantes, a princípio, um aspecto de índole preliminar, qual seja, a 
suposta ilegitimidade para a postulação da requerente. No que se refere ao cerne da 
questão, teceram uma série de considerações sobre a ausência de respaldo legal do 
deferimento da suspensão, pedindo, ao final, a reforma do decisório para que subsista a 
liminar nos termos em que concedida pelo Juízo requerido. 
No seu petitório, tinha a instituição universitária defendido a legalidade do indeferimento 
do pedido de trânsito de curso para aluno ingresso na Universidade de Fortaleza a partir 
do primeiro semestre letivo de 1991. Sustentara que a transferência de um curso para 
outro atenta contra norma da instituição universitária. Discordara da tese aduzida pelos 
impetrantes, segundo a qual tal proibição seria discriminatória. 
Entendi que a execução da liminar importaria necessariamente na potencialidade de 
grave lesão à ordem pública. Ressaltei os preceitos normativos atinentes à espécie, 
representados pela Resolução nº 025/90, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da Universidade de Fortaleza (art. 39, parágrafo único), pela Lei nº 5540/90; pelo Decreto 
nº 99.490/90 e pela Portaria nº 837/90, do Ministério da Educação. 
Por não trazer à colação a parte agravante dados fortes o bastante para me convencerem 
a alterar o meu ponto de vista, reputando como inatacável a tese defendida pela 
instituição universitária, mantive o meu decisório, pelo que submeto a questão ao 
Plenário. 
É o relatório. Não tenho voto. 
 
DECISÃO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Vistos, etc. 
Manifestam as agravantes, na forma regimental, a sua irresignação com o 
pronunciamento judicial prolatado às fls. 63/64, suspendendo  a execução de liminar 
deferida nos autos do writ nº 92.0011785-6, em curso perante a 7ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Ceará, em atendimento ao solicitado pela UNIFOR - Fundação Edson 
Queiroz. 
No seu petitório, tinha a instituição universitária defendido a legalidade do indeferimento 
do pedido de trânsito de curso para aluno ingresso na Universidade de Fortaleza a partir 
do primeiro semestre letivo de 1991. Sustentara que a transferência de um curso para 
outro atenta contra norma da instituição universitária. Discordara da tese aduzida pelas 
impetrantes, segundo a qual tal proibição seria discriminatória. Asseverara que a referida 
regra foi estabelecida antes do ingresso das referidas estudantes na universidade. 
Entendi que a execução da liminar importaria necessariamente na potencialidade de 
grave lesão à ordem pública. Ressaltei os preceitos normativos atinentes à espécie, 
representados pela Resolução nº 025/90, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da Universidade de Fortaleza (art. 39, parágrafo único) pela Lei nº 5540/90, pelo Decreto 
Nº 99.490/90 e pela Portaria nº 837/90, do Ministério da Educação. 
Não vislumbrei nos susoindicados comandos qualquer vilipêndio ao princípio 
constitucional da isonomia. Salientei meu ponto de vista pessoal a respeito da liminar, 
destacando o seu caráter não satisfativo, constituindo-se num instrumento provisório e 
acessório. Daí acolhi a tese defendida pela requerente, deferindo a suspensão solicitada, 
com fulcro no permissivo legal ínsito no art. 4º da Lei nº 4.348/64. 
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Levantam as agravantes, a princípio, um aspecto de índole preliminar, qual seja, a 
suposta ilegitimidade para a postulação da requerente. No que se refere ao cerne da 
questão, tece uma série de considerações sobre a ausência de respaldo legal do 
deferimento da suspensão, pedindo, ao final, a reforma do decisório, para que subsista a 
liminar nos termos em que concedida pelo Juízo requerido. 
Não me animo a acatar a argüição da parte agravante, no que tange aos aspectos 
preliminar e de mérito. Em primeiro lugar, há que se considerar que, embora não seja 
entidade de direito público, a requerente está investida do munus publico. O mandado de 
segurança pode ser impetrado contra ato de autoridade pública ou de quem estiver 
investido do munus publico. 
Se a parte agravante, ao impetrar o writ of mandamus, considerou equiparado às 
autoridades públicas o Reitor da UNIFOR, não poderá, agora, recusar à instituição a 
condição de parte legitimada para a interposição do pedido de suspensão. 
Rejeito, pois, a adução de ilegitimidade da requerente. No que tange aos argumentos 
colacionados pela parte agravante quanto ao cerne do pronunciamento judicial, buscando 
demonstrar a ausência dos requisitos autorizadores da suspensão da liminar deferida pelo 
Juízo requerido, melhor sorte não assiste às impetrantes. Na verdade, entendi que, não 
apenas a ordem administrativa, mas a própria ordem jurídica, restaria maculada com a 
mantença da liminar. 
Existem preceitos normativos no ordenamento jurídico pátrio taxativos em disciplinar a 
matéria em tela, regulamentando a possibilidade de mudança de curso no âmbito da 
universidade, sem se utilizar do sistema regular, do chamado "exame vestibular". Ante o 
caráter evidentemente excepcional do ingresso extravestibular, deve-se atentar para o 
perfeito e rigoroso atendimento às exigências legais e regimentais. 
A inobservância desta premissa fundamental implicará, indiscutivelmente, aí sim, na 
violação do princípio da isonomia, prejudicando-se os estudantes que se submeteram à 
seleção prévia, que, como é sabido por todos, importa numa verdadeira "batalha", onde 
milhares de estudantes dedicam anos de estudo para a obtenção de uma vaga num 
determinado curso universitário. 
Caracterizaria uma injustiça sem tamanho admitir que estudantes que se habilitaram para 
cursos menos disputados ingressassem nos cursos mais disputados, com o simples 
trânsito, no âmbito da universidade. 
Por outro lado, não há exigência legal da interposição de recurso para o aforamento de 
pedido de suspensão da execução de liminar. Aliás, significativo segmento doutrinário 
repele a possibilidade de se recorrer de decisão concessiva de liminar. 
Isto posto, por não visualizar na peça recursal qualquer informação nova suficiente para 
modificar o meu posicionamento sobre a matéria, mantenho o decisório agravado, 
submetendo a questão, na forma regimental, ao Plenário desta Corte de Justiça. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
 

AGRAVO REGIMENTAL NA SS Nº 1.066 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Agravante: CL(NICA PAULISTA LTDA 
Agravada: V . DECISÃO DE FLS. 177/178 
Requerente: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INAMPS 
Requerido: JUÍZO FEDERAL DA 9ª VARA - PE 
Advogados: DRS. MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE E OUTROS (AGRTE.) E  

MARLY RODRIGUES DE ALBUQUERQUE MARANHÃO E OUTROS 
(REQTE.) 
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EMENTA 

Processual Civil. Agravo Regimental. Suspensão de Segurança. Caracterização dos 
requisitos legais autorizadores da providência. Potencial lesão à saúde e à economia 
públicas. 
1. Demonstrada que restou na fiscalização empreendida pela autarquia previdenciária a 
configuração de diversas irregularidades na prestação de serviços médico-hospitalares 
pela agravante, impõe-se a rescisão contratual. 
2. A cobrança de honorários médicos e a prática reiterada de cirurgias de laqueadura de 
trompas, procedimento condenado pela medicina moderna, só admitido em casos 
excepcionais, são condutas que consubstanciam graves danos à saúde e à ordem 
públicas, devendo ser repelidas em defesa do interesse público. 
3. A alegativa da agravante, segundo a qual uma das denúncias não procede, por não ser 
a paciente segurada do sistema, não excluiu as demais irregularidades encontradas por 
ocasião da fiscalização e não afastadas, com eficiência, na peça recursal. 
4. Os fatos, devidamente demonstrados pela farta prova documental colacionada no 
requerimento de suspensão de segurança, são de suma gravidade, principalmente tendo 
em vista o interesse público na prestação de serviços médicos gratuitos e de boa 
qualidade à população carente da região em que se situa o nosocômio. 
5. Não procede, por outro lado, a alegativa de violação ao princípio constitucional da 
ampla defesa, contido na Constituição Federal, vez que foi oferecida à agravante a 
oportunidade para contraditar os fatos verificados pelo INAMPS, o que fez de modo 
bastante precário. 
6. Decisório mantido. Agravo regimental improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre as partes acima indicadas. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de votos, negar 
provimento ao agravo regimental, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que passam a ficar fazendo parte integrante do presente julgado. Vencido o 
Juiz José Maria Lucena. 
Custas, como de lei. 
Recife, 18 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A Clínica Paulista Ltda. interpôs o presente agravo 
regimental contra a decisão de fls. 177/178, proferida pelo MM. Juiz Araken Mariz, no 
exercício da Presidência deste Tribunal. No decisório ora impugnado, entendeu o 
magistrado susocitado que a execução da sentença prolatada nos autos do writ nº 
92.8608-0, pelo MM. Juiz Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, 
importaria na potencialidade de grave lesão à saúde e à ordem públicas, motivo pelo qual 
deferiu o pedido de suspensão, deduzido de acordo com o preceituado no art. 4º da Lei nº 
4.348/64. 
O mandamus em comento versou sobre a plausibilidade da rescisão do contrato de 
prestação de serviços médico-hospitalares firmado entre a autarquia previdenciária e a 
agravante, concluindo o Juiz sentenciante pela concessão da segurança, em razão do 
fato de não ter sido respeitado o princípio constitucional da ampla defesa, motivo pelo 
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qual foi declarada nula a decisão de rescisão contratual. 
Tece a agravante uma série de considerações, defendendo a sentença prolatada pelo 
julgador monocrático, salientando, de modo especial, a questão da violação à garantia 
constitucional do contraditório e da ampla defesa, em processo administrativo. Reporta-
se, ainda, aos graves prejuízos que a rescisão inevitavelmente acarretará aos moradores 
da cidade de Paulista - PE, notadamente quanto aos de baixo poder aquisitivo. Afirma que 
significativa parcela dos recursos necessários à sua mantença provém do Sistema 
Unificado de Saúde, o que inviabilizará a própria sobrevivência do nosocômio. 
Mantive o decisório vergastado, por entender que os argumentos tecidos pela agravante 
não foram suficientes para destruir as provas robustas produzidas pelo requerente, 
notadamente as obtidas quando da fiscalização empreendida na referida clínica, 
justificando-se, pois, na defesa da ordem e saúde públicas, a suspensão da execução da 
sentença, até o reexame necessário. 
É o relatório. Não tenho voto. 
 
DECISÃO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Vistos, etc. 
A Clínica Paulista Ltda. manifesta seu inconformismo com a decisão de fls. 177/178 
proferida pelo MM. Juiz Araken Mariz no exercício da Presidência deste Tribunal, através 
do remédio pertinente, qual seja, com a interposição de agravo regimental. O recurso foi 
oposto com a perfeita observância das exigências legais e regimentais, tempestivamente, 
não se Ihe devendo opor qualquer óbice de natureza processual, merecendo ter o devido 
processamento, na forma regimental. 
No decisório ora impugnado, entendeu o magistrado susocitado que a execução da 
sentença prolatada nos autos do writ Nº 92.8608-0, pelo MM. Juiz Federal da 9ª da Seção 
Judiciária de Pernambuco, importaria na potencialidade de grave lesão à saúde e à ordem 
públicas, motivo pelo qual deferiu o pedido de suspensão, deduzido de acordo com o 
preceituado no art. 4º da Lei nº. 4.348/64. 
O mandamus em comento versou sobre a plausibilidade da rescisão do contrato de 
prestação de serviços médico-hospitalares firmado entre a autarquia previdenciária e a 
agravante, concluindo o Juiz sentenciante pela concessão da segurança, em razão do 
fato de não ter sido respeitado o princípio constitucional da ampla defesa, motivo pelo 
qual foi declarada nula a decisão de rescisão contratual. 
A autarquia previdenciária alegou ter efetuado a rescisão em razão da ocorrência de 
diversas irregularidades. Destacou, entre outras, a prática de cirurgias de laqueadura de 
trompas, condenadas pela medicina moderna, que só as admite em casos excepcionais, 
onde se configure flagrante o risco de vida da paciente, e a cobrança de honorários 
médicos aos segurados, o que demonstra a violação das regras contratuais. 
Asseverou o eminente Juiz Araken Mariz, ao determinar a suspensão da execução do 
decisum, que a cobrança de honorários médicos impede o acesso dos segurados, 
pessoas hipossuficientes economicamente, à assistência médico-hospitalar. De fato, não 
é compatível com as finalidades precípuas da Previdência Social o intuito lucrativo, 
principalmente quando se pretende lançar mão dos já tão parcos recursos financeiros dos 
segurados, com um intolerável locupletamento da clínica particular. 
Tece a agravante uma série de considerações, defendendo a sentença prolatada pelo 
julgador monocrático, salientando, de modo especial, a questão da violação à garantia 
constitucional do contraditório e da ampla defesa, em processo administrativo. Reporta-
se, ainda, aos graves prejuízos que a rescisão inevitavelmente acarretará aos moradores 
da cidade de Paulista - PE, notadamente quanto aos de baixo poder aquisitivo. Afirma que 
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significativa parcela dos recursos necessários à sua mantença provém do Sistema 
Unificado de Saúde, o que inviabilizará a própria sobrevivência do nosocômio. 
Ao meu pensar, a ora recorrente não logrou destruir os argumentos tecidos pela autarquia 
previdenciária. Os fatos informados pela requerente são de suma gravidade. Faz-se 
mister a perfeita apuração das irregularidades identificadas na fiscalização exercida na 
agravante, para a adoção das providências cabíveis. A cobrança de honorários médicos 
implica em inadmissível violação à natureza dos serviços prestados, de acordo com 
contrato de prestação de serviços firmado entre o Instituto Nacional de Assistência 
Médica da Previdência Social - INAMPS e a recorrente. 
A agravante põe em dúvida a veracidade das alegações de Ladjane Paulina da Luz, 
anexando escritura pública em que esta alega não ser segurada nem beneficiária do 
Sistema de Previdência Social, asseverando ter se submetido ao procedimento de parto 
normal, na susoreferida clínica, sem precisar despender qualquer importância, ante a 
emergência da situação. No entanto, ainda que se acolhesse tal argumento, outras 
irregularidades, demonstradas pelos documentos colacionados ao pedido de suspensão, 
se caracterizaram a justificarem, por si sós, a rescisão contratual. 
Portanto, houve uma rigorosa fiscalização, que constatou o vilipêndio a várias regras 
contratuais, o que ocasionou a mencionada rescisão. Não merece reparos a conduta da 
autarquia previdenciária, na proteção do interesse público, ameaçado ante o 
desvirtuamento das finalidades precípuas do Sistema Unificado de Saúde, da prestação 
de serviços médico-hospitalares satisfatórios e gratuitos aos menos favorecidos 
economicamente. 
Teria se verificado, pois, a potencialidade de grave lesão, irreparável ou de difícil 
reparação, à saúde e à ordem públicas, configurando-se, daí, hipótese prevista no art. 4º 
da Lei Nº 4.348/64, justificadora do deferimento da providência solicitada pela autarquia, 
qual seja, a suspensão previdenciária da execução da sentença, até a sua apreciação 
pelo Juízo ad quem, por força do duplo grau de jurisdição obrigatório, previsto na Lei Nº 
1.533/51. 
Assim sendo, comungando do mesmo ponto de vista do preclaro Juiz Araken Mariz, 
mantenho o decisório de fls. 177/178, determinando a submissão da irresignação ao 
Plenário deste Tribunal, na forma regimental. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 6.834 - RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: JOÃO CORREIA DOS SANTOS 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. VALÉRIO DJALMA CAVALCANTI MARINHO E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Tributário. Ação Anulatória de Lançamento de Imposto de Renda. 
Execução Fiscal. Embargos à Execução. Conexão. Inexistência de lançamento 
exclusivamente fundado em presunção. Sinais exteriores de riqueza. Súmula 182 - TFR. 
Inaplicabilidade. 
- São conexas a ação anulatória de lançamento de imposto de renda, a execução fiscal, 
nele fundada, e os embargos a esta execução. 
- Se existentes sinais exteriores de riqueza, afasta-se a hipótese de lançamento 
respaldado apenas em extratos ou depósitos bancários. Inaplicável à hipótese a Súmula 
182 do TFR. Precedentes. 
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- Ação anulatória e embargos à execução improcedentes. Execução fiscal que se 
determina prosseguir. 
- Apelação improvida. 
- Sentença 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 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, 14 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação cível interposta por João Correia dos 
Santos de sentença que julgou conjuntamente, por conexos, os seguintes feitos: 
- Ação ordinária de anulação de lançamento proposta pelo ora apelante contra a Fazenda 
Nacional; 
- Embargos à ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional contra o ora 
apelante. 
O recorrente ajuizou, em 17/06/87, ação ordinária de anulação de lançamento. Visava à 
desconstituição de débito tributário de imposto de renda. Este, apurado em processo 
administrativo, deu origem a auto de infração. Tal, embasou ação de execução fiscal 
proposta pela Fazenda Nacional. 
O fisco realizara revisão nas declarações de renda do apelante relativas aos anos-base 
de 1980,1981 e 1982 e constatara a omissão de uma série de depósitos bancários 
efetuados ao longo daqueles três anos. Em face disto, notificou-o para prestar 
esclarecimentos sobre a origem dos ingressos. Caso contrário, seriam tidos como receitas 
omitidas. 
O apelante informou ser caminhoneiro e pertencerem os depósitos a empresas fretistas. 
Estas Ihe confiavam os recursos para a aquisição de mercadorias. 
Procedeu a Fazenda à verificação da veracidade das indicações. Apurou já não mais 
existirem as sociedades comerciais mencionadas. Estavam suspensos seus registros no 
Ministério da Fazenda, por não prestarem as declarações anuais de rendimento (fIs. 630). 
O MM. Juiz a quo julgou improcedentes a ação anulatória de débito e os embargos à 
execução. 
Condenou o autor e embargante em honorários advocatícios e determinou o oportuno 
prosseguimento do executivo fiscal. 
Considerou o douto sentenciante que a prova acostada aos autos não se prestava a ilidir 
a "suposição firme de omissão de receita" (fls. 731 ). Em vez disso, robustecia a 
presunção do fisco. 
O apelante, em suas razões, refere-se à Súmula 184 do extinto TFR. O verbete em cujo 
conteúdo busca socorro seria, na verdade, o de nº 182: 
"É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou 
depósitos bancários." 
Aduz que o seu patrimônio, modesto, testemunha a inexistência de sinais exteriores de 
riqueza. E esclarece que sua relação de bens citada nos autos diz respeito a época 
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pretérita: haveriam todos os bens de maior valor saído de sua esfera patrimonial. 
Ademais, corresponderiam a aquisições financiadas. 
Em contra-razões, a Fazenda Nacional reafirma não ter o lançamento decorrido "da mera 
existência de depósitos bancários ou presunção pura e simples". Ocorreu "apuração de 
disponibilidade financeira omitida pelo contribuinte e cuja origem não restou devidamente 
comprovada" (fls. 747). 
Salienta o "contraste existente entre a condição de 'motorista de caminhão e corretor de 
compra de cereais' e o rol de bens constantes de sua declaração de bens", onde 
relacionados "5 (cinco) casas; 2(dois) terrenos; 6 (seis) caminhões e 7 (sete) carros de 
passeio. 
Dados não presumidos, porque apresentados pelo próprio apelante" (fls. 748). 
Relatei. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Sem razão o apelante. 
A dicção da Súmula 182 do extinto, mas sempre egrégio, Tribunal Federal de Recursos 
revela-se clara: para caracterizar-se a ilegitimidade do lançamento do imposto de renda 
mister se faz haja-se arbitrado apenas com base em extratos ou depósitos bancários. A 
utilização dos sobreditos depósitos, como uma das circunstâncias consideradas na 
aferição da omissão de receita, por si só, à evidência, não retira legitimidade ao 
acertamento tributário. Quer o verbete sumular prevenir a presunção de omissão de 
receita pela tão-só existência de depósitos bancários. Não pretende excluí-los da 
possibilidade de emprego probatório. 
Na hipótese dos autos, o apelante, no afã de justificar a contumaz entrada de numerário 
em sua conta bancária, nada fez senão conduzir o douto julgador de primeiro grau a mais 
firme convencimento sobre a efetiva ocorrência de omissão de receita. 
Instado a elucidar a origem daquelas quantias, o apelante limitou-se a argumentar com o 
exercício da profissão de caminhoneiro. Daí adviria o ingresso de dinheiro em sua conta 
bancária. Trabalhando para empresas fretistas, estas Ihe confiariam importâncias 
destinadas a compras de cereais. 
A tentativa do apelante de provar sua defesa mostra-se, no entanto, irremediavelmente 
infrutífera. As empresas mencionadas, por exemplo, têm seus registros suspensos no 
Ministério da Fazenda, pois de há muito deixaram de apresentar declarações anuais de 
rendimentos (fls. 630). É de se concluir, necessariamente, com o culto Juiz sentenciante, 
estejam desativadas. Além disso, os documentos trazidos aos autos pelo apelante, à 
guisa de recibos (fls. 283/628), não se prestam a tal finalidade, "São (...) ilógicos e 
inócuos, visto que seriam recibos assinados pelo autor do pagamento ... Como explicar 
tamanho disparate", notou o MM. Juiz a quo (fls. 732). 
Por fim, analise-se a declaração de bens do apelante. Notória a incompatibilidade de um 
patrimônio constituído de "5 (cinco) casas; 2 (dois) terrenos; 6 (seis) caminhões e 7 (sete) 
carros de passeio" com o ofício humilde de caminhoneiro, alegado por aquele. E se já 
alienados alguns dos bens referidos, coisa não demonstrada, tal é de todo despiciendo. O 
que aqui se discute é a capacidade de adquiri-los, sem dúvida sinal exterior de riqueza. 
A atuação do fisco não se deu, no presente caso, por simples presunção. Os depósitos 
bancários não constituem instrumento único de prova a embasar a execução fiscal. Esta 
levou em conta também os demais fatos aqui abordados. 
Há julgados do antigo TFR a sufragar a opinião do juízo monocrático e por Nºs 
corroborada: 
"Tributário. Imposto de Renda. Lançamento. Decadência. Prescrição. Omissão de receita. 
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1. Afastada a prejudicial de nulidade do lançamento, porquanto insubsistente a alegação 
de incompetência da autoridade lançadora, pelo que válido o título de dívida ativa. 
2. Imposto de renda relativo aos exercícios de 1964 a 1968. Notificação do lançamento 
em 10.06.69. Inocorrência da decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito. 
Inconsumada, no caso, a prescrição, posto que suspensa a exigibilidade do crédito por 
força de recurso administrativo, aquela não flui enquanto este pende de julgamento 
definitivo. 
3. Comprovada a omissão de receita à vista da prova dos autos não infirmada, decorrente 
de suprimentos de origem não comprovada, devida a cobrança. 
4. Preliminares rejeitadas; " (AC 64264-PR, Relator Ministro Pedro Acolhi, decisão 
unânime, em 25.10.82, publicada no DJ de 24.03.83.) 
"Tributário. Imposto de Renda. Depósito bancário. Sinais exteriores de riqueza. 
Credito bancário sem comprovação da sua origem, a revelar acréscimo patrimonial que 
ultrapassa a força da disponibilidade financeira administrativamente apurada. 
Caracterização de omissão de rendimento, passível de tributação na cédula "H". 
Precedentes (AC 57.458-SP, Reg. 3071103, in DJ 15.04.82.) 
Improvimento do recurso. " (AC 63326-RJ, Relator Ministro Pedro Acioli, decisão unânime, 
em 28.04.82, publicada no DJ de 03.06.82.) 
"Tributário. Imposto de Renda. Lançamento. Omissão de receita. Lançamento efetivado 
com base em fatos concretos, representados por emissão de cheques cujos valores eram 
depositados em conta bancária do sócio-gerente para cobertura de transações comerciais 
relativas a compras de gado, sem, contudo, baterem os valores dos depósitos e o valor 
contabilizado, a título de receita derivada, dessas operações. Circunstância que denuncia 
diferenças de lucro não declarado, que a empresa devedora não conseguiu esclarecer 
convenientemente, como Ihe competia. 
Subsistência do lançamento, que não se lastreara em meras presunções. 
Improvimento do recurso." (AC 51018-MG, Relator Ministro Justino Ribeiro, Relator 
p/acórdão Ministro Pedro Acioli, decisão por maioria, em 14.11.81, publicada no DJ de 
24.03.92.) 
O apelante não logrou demonstrar a improcedência do lançamento. A ação anulatória 
tampouco merece prosperar. 
Inaplicável à espécie a Súmula 182 do TFR. 
Mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.425 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: ELIEZER GOMES DA SILVA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. NADEJE DE SOUZA DOMINGUES (APTE.) E  

PAULO ROBERTO DE LIMA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Reajuste de proventos. Parcelas atingidas pela prescrição. Sucumbência. 
- Se o autor, no pedido, explicita os períodos em que foram pagos seus proventos a 
menor, cujas diferenças pretende receber, deve arcar com os honorários advocatícios, 
nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, em relação às parcelas atingidas pela 
prescrição qüinqüenal. 
- Precedente da Turma. 
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- Apelação improvida. 
- Sentença 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 unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apela Eliezer Gomes da Silva de sentença que 
julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação ordinária de revisão de 
proventos, visando à condenação do INSS ao reajustamento do seu benefício 
previdenciário com a aplicação do "índice integral da política salarial, no primeiro reajuste, 
considerando-se como mês básico o da vigência do salário mínimo, e, a partir de maio/89, 
a reajustar a aposentadoria do autor na base de tantos salários mínimos quantos os a que 
correspondia na data de sua concessão" (fls. 21 ). 
Condenado o instituto-réu em honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) 
sobre o valor das prestações vencidas, mais 12 (doze) vincendas. 
A r. decisão monocrática - aqui a sucumbência do apelante - reconheceu prescritas as 
prestações devidas no lapso de um lustro ou mais antes do ingresso do segurado em 
juízo. Sobre elas condenou o autor em verba honorária a ser compensada com os 
honorários impostos ao INSS. 
Pugna o apelante: 
1) Pela revisão, pelo INSS, dos "proventos de sua aposentadoria, de forma a manter a 
mesma equivalência em salários mínimos com a renda mensal inicial do benefício" (fls. 
27). 
2) Pela exclusão de sua condenação em honorários advocatícios incidentes sobre as 
prestações prescritas, vez que considera descaracterizada a figura da sucumbência 
recíproca. Busca demonstrar a pouca relevância da parcela em que vencido. 
Contra-razões do INSS às fls. 32/33, com louvores à decisão a quo, pedindo-Ihe a 
mantença. A uma, por sua observância ao disposto na Súmula 260 do extinto TFR. A 
duas, por trazer a apelação pedido novo; defeso, portanto, o seu conhecimento em fase 
recursal. 
No caso dos honorários, o apelado afirma ter o ilustre sentenciante atentado para "o 
princípio constitucional da igualdade de tratamento das partes, perante a lei" (fls. 33). 
Repele também as alegações do apelante de ter sido vencido em parte mínima do pedido, 
para os fins do art. 21, parágrafo único, do CPC. É que, segundo aduz o INSS, as 
parcelas prescritas das diferenças de benefício previdenciário virtualmente sobrepujam os 
atrasados não alcançados pela prescrição. 
Devidamente preparados e processados, vieram os autos a este TRF, cabendo-me por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A matéria da revisão de benefício 
previdenciário já se acha sumulada no verbete 260 do extinto Tribunal Federal de 
Recursos: 
"No primeiro reajuste de benefício previdenciário, deve-se aplicar o índice integral do 
aumento verificado, independentemente do mês da concessão, considerado, nos 
reajustes subseqüentes, o salário-mínimo então atualizado." 
A r. sentença observou o susodisposto. Merece, neste particular, confirmação. É o 
entendimento remansoso desta Corte, consoante inúmeros precedentes. 
Passo à questão dos honorários advocatícios. 
O MM. Juiz a quo julgou prescritas as prestações devidas no período de cinco anos ou 
mais antes da propositura da ação. Houve por bem fazer incidir a norma do art. 21 do 
CPC. Condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de honorários arbitrados em 10% 
(dez por cento) sobre o valor das prestações atingidas pela prescrição. E determinou a 
compensação destes com a verba honorária imposta ao apelado. 
Também neste ponto decidiu acuradamente o eminente Magistrado de primeiro grau. Esta 
Turma tem entendido caracterizada a sucumbência recíproca em casos como o presente. 
O divisor de águas do problema está em saber se o autor, no pedido inicial, indicou os 
períodos em que foram pagos os proventos cujas diferenças pretende receber. Na 
hipótese afirmativa, incorre em sucumbência em relação ao interregno alcançado pelo 
lapso prescricional. É a situação dos autos. 
Em sessão de 12.11.90, decidiu esta Turma, ao apreciar a Apelação Cível nº 7.759-PE, 
Relator o eminente Juiz Francisco Cavalcanti: 
"Previdenciário. Reajuste de proventos. Parcelas atingidas pela prescrição. Sucumbência. 
Pedido em que os autores explicitam os períodos em que foram pagos seus proventos 
desajustados, cujas diferenças são cobradas. 
Sendo sucumbentes em relação às parcelas atingidas pela prescrição qüinqüenal, devem 
arcar com os honorários advocatícios, nos termos do art. 21, do Código de Processo Civil. 
Apelação improvida. Sentença confirmada." 
A propósito, vale fazer incursão ao voto condutor daquele aresto. Lá, citou-se precedente 
(AC 7312-PE, Relator Juiz Castro Meira, julgada em 11.10.90, acórdão publicado no DJ 
de 23.11.90), sufragando a mesma tese. 0 ilustre Relator invocou, ainda, o item 4 da 
petição inicial, a fim de demonstrar a ocorrência de indicação dos períodos conforme 
retrodescrito, como forma de aferir a questão de sucumbência recíproca. É o seguinte o 
excerto da exordial ali trazida à colação: 
"4 - Como se não bastasse o prejuízo sofrido pelos suplicantes, quando da concessão dos 
benefícios da aposentadoria, os reajustes concedidos pelo INPS a partir de NOVEMBRO 
de 1979 foram efetivados em discrepância com a Lei Nº 3807/60, com a redação do 
Decreto-Lei Nº 5890/73, importando em verdadeiro 'ACHATAMENTO' das prestações de 
suas aposentadorias." 
Compare-se-Ihe o conteúdo com o do item 6º da inaugural do presente processo: 
"Ora, in casu, o INPS, a partir de 14 de novembro de 1979, vem aplicando aos reajustes 
dos proventos do suplicante índices arbitrados pela Secretaria de Atuária do M.P.A.S., 
que leva em conta a data do início da concessão do benefício e, com isto, vem burlando a 
lei e usurpando da vantagem." 
Forçoso reconhecer ter havido, em ambos os casos, a indigitação do termo inicial das 
diferenças pleiteadas, bastante à identificação da sucumbência parcial do autor, referente 
às parcelas prescritas. 
Entendo, pois, de todo irreparável a r. sentença recorrida. 
Nego provimento à apelação. 
Assim voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.711 - AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: USINA CACHOEIRA DO MEIRIM S/A 
Advogados: DRS. LUIZ CARLOS A. LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Tributário. IOF. Decreto-Lei 1783/80. Inconstitucionalidade. 
- É pacífico o entendimento jurisprudencial de que é inconstitucional a cobrança do 
Imposto Sobre Operações Financeira - IOF - no exercício de 1980, em que foi instituído 
através do Decreto-Lei nº 1.783/80. 
- Precedentes. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
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 e à remessa, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação cível interposta pela Fazenda 
Nacional contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito ajuizada 
por Usina Cachoeira do Meirim S/A. 
O processo fora objeto de primeira sentença. Esta foi anulada pelo extinto, mas sempre 
egrégio, Tribunal Federal de Recursos. O motivo foi o desentendimento do pedido de 
perícia anteriormente formulado. Determinada a prolação de nova sentença após a 
realização de perícia. 
Atribulada produção de prova pericial. A Fazenda Nacional discordou dos laudos 
apresentados. Deixou, no entanto, de apontar falha. Isto motivou rejeição da impugnação 
pelo magistrado, cujo despacho restou irrecorrido. 
O MM. Juiz a quo fundamentou a sentença apelada no fato de a inconstitucionalidade da 
exigência do IOF no exercício de 1980 ter sido reconhecida pelo extinto TFR. Entendeu, 
também com lastro em aresto daquela Corte, superada a polêmica em torno da aferição 
da ocorrência ou não de repercussão. 
Considerou o ilustre sentenciante demonstrado pela perícia o pagamento, pela autora ora 
apelada, do valor pleiteado. Julgou procedente a súplica. Condenou a ré, aqui apelante, a 
devolver à parte contrária o montante apurado. Estipulou a sucumbência, determinando a 
liqüidação por cálculos do contador. Submeteu a decisão ao duplo grau de jurisdição, 
necessário "inclusive por versar matéria constitucional" (fls. 307). 
A apelante, nas razões, reitera os termos da contestação e das alegações finais. Insiste 
na ausência de prova do valor recolhido a título de IOF . Salienta "a falta de 
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documentação na contabilidade da autora que amparasse os recolhimentos que alegara 
haver feito" (fIs. 310). 
No mérito, a Fazenda Nacional reporta-se a ensinamento doutrinário. Diz referir ficar com 
a lição de Hugo de Brito Machado (in Curso de Direito Tributário , 2ª ed., Forense, 1981, 
pág. 27), bem como com o art. 153 § 29, da CF/67, c/c os arts. 9á e 65 do CTN, que 
indubitavelmente respaldaram a atuação .da apelante" (fls. 311 ). Pede a reforma da 
sentença, invertidos os ônus da sucumbência. 
Em contra-razões, a apelada argumenta com o desrespeito ao princípio da anterioridade 
da lei, por parte do Decreto-Lei 1.783/80. Cita, ainda, decisão do ex-TFR reconhecendo a 
inconstitucionalidade da cobrança do IOF com a majoração feita pelo referido Decreto-Lei. 
Sobre a perícia, afirma que "os inúmeros laudos das perícias contábeis, constantes dos 
autos, inclusive o laudo pericial de fls. 172 a 174 é real em reconhecer que não existiu 
repasse algum a título de IOF por parte da apelada (sic)" (fls. 313). Pede a manutenção 
da r. sentença em todo o seu teor. 
Relatei. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Sem razão a Fazenda Nacional. 
Comecemos por seu inconformismo com a prova pericial. Descabido nisso insistir a esta 
altura. A apelante teve ensejo de manifestar-se irresignada quando com vista dos laudos. 
Na ocasião, deles tão-só discordou, fulcrada em "meras suposições", como percebeu o 
MM. Juiz a quo (fls. 304). Não apontou falha. O douto julgador exarou despacho no qual 
rejeitou a discordância da Fazenda Nacional. Da decisão não houve recurso. É de se 
concluir aceitos os termos da perícia. 
A apelante, quanto ao mérito, supõe respaldado seu apelo no entendimento esboçado 
pelo brilhante integrante desta Corte, Juiz Hugo de Brito Machado. Na obra no relatório 
citada, o autor, sempre segundo a Fazenda Nacional, teria produzido tese favorável ao 
recurso. Não é bem assim. Permissa venia do culto procurador signatário da peça 
recursal, o posicionamento (aliás, não explicitado pela recorrente) que Ihe daria 
supedâneo acha-se inscrito em vetusta edição da primorosa obra mencionada. Com 
efeito, é o próprio autor, em edição revista do livro, quem, com a conhecida precisão e 
invulgar acuidade intelectual, observa: 
"Em edição anterior, mencionamos, ainda, como ressalva ao princípio da legalidade, 
aumento ou redução do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas 
a títulos ou valores mobiliários, do qual o Poder Executivo pode, nas condições e nos 
limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou bases de cálculo, a fim de ajustá-lo 
aos objetivos da política monetária (C.F., art. 153, § 29, e CTN, art. 65). Entendemos que 
a ressalva estabelecida no art. 65 do C.T.N. perdera validade porque não contemplada na 
Constituição Federal de 1967, porém ficou restaurada em face da nova redação dada ao 
§ 29, do art. 153, da C.F., pela emenda nº 8, de 14 de abril de 1977. O TFR, todavia, 
entende que o art. 65 do C.T.N. está revogado pela Constituição de 1967. Não se há de 
confundir ressalvas ao princípio da legalidade com ressalvas ao princípio da anterioridade 
da lei tributária ao exercício financeiro de cobrança do tributo (...)" 
E, explicando o princípio da anterioridade, são ainda do Mestre Hugo Machado as 
palavras a seguir: 
"Pelo princípio da anterioridade nenhum tributo será cobrado, em cada exercício 
financeiro, sem que a lei que o instituiu ou aumentou esteja em vigor antes do primeiro dia 
do exercício respectivo. A lei fiscal há de ser anterior ao exercício financeiro em que o 
Estado arrecada o tributo. Com isto se possibilita o planejamento anual das atividades 
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econômicas, sem o inconveniente da insegurança, pela incerteza quanto ao ônus 
tributário a ser considerado." 
Improcedentes, pois, as alegações da apelante. 
No entanto, há, ainda, a considerar a pacífica orientação jurisprudencial no sentido de 
reconhecer-se inconstitucional a cobrança do IOF no exercício de 1980, na forma do 
Decreto-Lei 1783/80. 
A Suprema Corte já decidiu: 
"Imposto Sobre Operações de Câmbio. (IOF). Decreto-Lei 1.783/80. Princípio da 
anualidade. Inconstitucionalidade. 
- O Plenário do STF, no julgamento do RE 97.749, de 10.11.82, considerou que é 
inconstitucional a cobrança do tributo no mesmo exercício financeiro, por ferir o princípio 
da anualidade. Recurso extraordinário não conhecido." 
(RE 97979-SP, relator Ministro Rafael Mayer, decisão unânime de 23.11.82, publicada no 
DJ de 17.12.82). 
Também o extinto e egrégio TFR assim entendeu: 
"Tributário - IOF - Operações de Câmbio - Cobrança no mesmo exercício - 
Inconstitucionalidade - Decreto-Lei nº 1783, de 1980. 
I - A instituição do imposto sobre operações financeiras - IOF - incidente sobre operações 
de câmbio e operações relativas a títulos e valores mobiliários deu-se com o Decreto-Lei 
nº 1.783, de 18.04.80, que fixou, inclusive, as alíquotas respectivas (art. 1º IV e V). 
Inconstitucionalidade da cobrança, no exercício de 1980, do IOF sobre operações de 
câmbio mediante a alíquota fixada no D.L. nº 1.783/80. 
II - TFR, Tribunal Pleno, AMS Nº 91.322-SP (Matéria Const.) 
III - Recurso desprovido." 
(AMS 91908-SP, relator Ministro Carlos Mário Velloso, decisão unânime de 23.11.81, 
publicada no DJ de 17.12.81 ). 
Têm acompanhado tal orientação segura todos os demais regionais: REO 376-DF TRF -
1ª Região relator Juiz Gomes da Silva, decisão unânime de 12.03.90, pub. no DJ de 
11.06.90; AC 1076-RJ, TRF - 2ª Região relator Juiz Arnaldo Lima, decisão unânime de 
27.05.91, pub. no D.J. de 06.08.91; INAC 5166-SP, TRF - 3ª Região, relator Juiz Grandino 
Rodas decisão unânime de 30.11.89, publicada no D.O.E. de 29.12.89; INAMS 15048-PR, 
TRF - 4ª Região, relator Juiz Fábio B. da Rosa, decisão por maioria de 23.08.89, 
publicada no DJ de 10.10.89. 
O mesmo é o posicionamento de ambas as Turmas deste TRF - 5ª Região: REO 9979-
CE, relator Juiz Orlando Rebouças, decisão unânime de 26.09.91, publicada no DJ de 
18.10.91; REO 9706-CE, relator Juiz Araken Mariz, decisão unânime de 01.10.91, 
publicada no DJ de 18.11.91. 
Nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.583 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelantes: JOSÉ SANTIAGO DA SILVA RAMOS E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. JOSÉ MIGUEL DE SALES E OUTRO (APTES.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Constitucional. Concurso para provimento de fiscal do imposto de 
consumo ou imposto aduaneiro. Lei nº 4.863, de 29.11.65, art. 41. Lei nº 5.987/73, art. 3º. 
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Emenda Constitucional Nº 08/77, art. 97, § 3º. 
1. A Lei nº 5.987, de 14.12.73, em seu art. 3º, derrogou o art. 41, da Lei nº 4.863, de 
29.11.65. 
2. As regras dispostas na Constituição quando se apresentam com caráter imperativo têm 
incidência imediata. Em conseqüência, há de se considerar, na época, com eficácia plena, 
o § 3º, do art. 97 da Constituição Federal de 1967, com a redação que Ihe deu a Emenda 
Constitucional nº 8, de 1977. 
3. Não se pode invocar direito adquirido contra dispositivo expresso da Constituição, uma 
vez que tal garantia se dirige à lei ordinária e não à Carta Maior. 
4. Precedentes jurisprudenciais do Colendo Supremo Tribunal Federal e do então e 
egrégio Tribunal Federal de Recursos. 
5. Apelação improvida. 
 
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, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que passam a fazer parte integrante do presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de março de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de apelação cível interposta por José 
Santiago da Silva Ramos e outros contra a União Federal da decisão monocrática que 
extinguiu, sem julgamento do mérito, ação ordinária com o finco de reconhecer a validade 
do concurso público C. 436, promovido pelo DASP e homologado em julho de 1962 , e 
conseqüentemente nomeação dos apelantes no cargo de Agente Fiscal de Tributos 
Federais (Agente Fiscal de Imposto Aduaneiro). 
Convertido o julgamento em diligência para averiguar junto ao Ministério da Fazenda e ao 
Ministério da Administração Pública se havia sido nomeado após a edição da Lei nº 
5.987/73 e a partir da Emenda Constitucional nº 08/77. Diante das informações prestadas 
pelo Exmo. Sr. Ministro e das provas contidas nos autos, assim decidiu o eminente Juiz 
Petrucio Ferreira, hoje membro integrante desta egrégia Corte: 
"Considerando-se, pois, tal Emenda Constitucional revogou e revoga qualquer dispositivo 
que estabelecia prazo superior a 04 anos para eficácia de concurso público, impõe-se 
que, de ofício, nos termos, inclusive, do § 3º do art. 267, este juízo declarou os autores 
carecedores de ação e, neste sentido, com base no art. 267, VI do CPC, extingue sem 
julgamento de mérito, como de ora extingue o presente processo. 
Custas por conta dos autores, deixando de condená-los nos honorários advocatícios em 
face de não se fazer presente a hipótese falada no § 2º do mesmo artigo 267 do CPC." 
Na sua peça recursal, os apelantes alegaram que a r. sentença abordou o mérito da 
questão, não podendo, destarte, ter sido extinta pelo motivo ensejado do decisório. Isto 
porque o magistrado singular abordou o ponto central da controvérsia, ou seja: se o § 3º, 
do art. 97, da C.F. anterior (Emenda nº OS/77), revogou ou não o art. 41, da Lei nº 
4.863/65. 
Argumentaram que a Emenda Nº 08/77 teria de se ajustar, como de fato se ajustou, ao 
preceituado no art. 153, § 3º, da antiga Carta Magna. Dessa forma, referida Emenda não 
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teve aplicação retroativa, preservando, assim, os direitos adquiridos em face do art. 41, da 
Lei nº 4.863/65. 
Por esse pensamento, concluíram os recorrentes que o § 3º, do art. 97 (EC 08/77) da C.F. 
de 1969, só seria aplicável aos concursos posteriores à data da edição da Emenda, 
14.04.77, resguardando o direito adquirido pelos apelantes para a nomeação objetivada. 
Citaram a Súmula nº 15, do Pretório Excelso, como sustentáculo de seu pleito. 
Reiterando os termos elencados à proemial, requererem a reforma da r. sentença. 
Em suas contra-razões, aduziu a apelada que o insigne julgador agiu acertadamente 
quando reconheceu a falta de fundamento jurídico do pedido, pois a Constituição Federal 
anterior continha dispositivo frontalmente contrário ao pleito averbado na inicial. 
Evidenciou que a Emenda Constitucional nº OS/77, de aplicação imediata, não ofendeu o 
direito dos apelantes., por não existir direito adquirido contra a Lei Maior. 
Reportou-se ao defendido em sua contestatória, propugnando, ao final, pela mantença da 
decisão recorrida. 
A douta Procuradoria da República ofereceu parecer, opinando pela integral confirmação 
do decisum. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Entendo que a pretensão dos apelantes 
não há como vigorar, posto que merece a respeitável sentença do insigne magistrado 
singular ser mantida em seus próprios fundamentos de mérito è pelos que aqui passo a 
evidenciar. 
Os aspectos a serem analisados são os que registro a seguir e confirmam o decisum 
monocrático: 
1º) VALIDADE DO CONCURSO C.436-DASP: 
Conforme Certificado de Habilitação para o concurso C.436-DASP, trazido pelos 
apelantes à colação (fIs. 08, 09, 12 e 14), observa-se que "o candidato aprovado poderá 
ser nomeado até 06.07 64 .' 
A Portaria nº 129, de 29.06.65, prorrogou a validade dos concursos que menciona até 
30.09.66. 
Em seguida, a Lei Nº 4.863, de 29.11.65, em seu art. 41, determinou que "os prazos de 
validade dos concursos públicos, realizados pelo DASP, ainda em vigor, ficam 
prorrogados até a nomeação do último candidato aprovado". 
O próprio Certificado de Habilitação para o concurso C. 436-DASP, anexado pelos 
apelantes, especifica o prazo que os candidatos têm para serem nomeados (até 
06.07.64). Este foi o prazo de validade para os apelantes serem nomeados, na forma da 
lei. 
A Portaria 129-DASP/65, que prorrogou o prazo de validade de alguns concursos, 
inclusive o C.436-DASP, não poderia, de nenhuma forma, prorrogar este concurso, pois o 
mesmo tinha expirado seu prazo de validade. Não poderia a Portaria 129/65 "ressuscitar" 
o concurso C.436-DASP, haja vista ter o mesmo esgotado seu prazo de validade para 
nomeação dos requerentes há mais de ano da sua publicação. 
A Lei nº 4.863/63 explicita, de maneira clara e transparente, que a prorrogação dos prazos 
de validade dos concursos públicos é para os "ainda em vigor". 
Ora, se em 06.07.64 findou o prazo de nomeação (validade) dos apelantes para o 
concurso C.436-DASP, a Lei nº 4.863/65 não se aplica ao concurso preterido. Restou, 
assim, sem objeto a pretensão dos apelantes no enfoque da validade e eficácia do 
concurso questionado. 
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2º) O tema aqui e agora discutido já mereceu profunda análise no campo jurisprudencial, 
com resultado, em caráter de supremacia, em desfavor dos apelantes. 
Invoco, a respeito, os precedentes depositados nos autos pela parte apelada. Os 
fundamentos neles contidos são bastantes para convencer do improvimento do apelo. Ei-
los: 
"EMENTA: 1. O parágrafo único, do art. 3º, da Lei nº 5.987, de 14.12.1973, derrogou o art. 
41, da Lei nº 4.863, de 29.11.65, quanto ao prazo de validade dos concursos 
anteriormente realizados para o provimento das classes que vieram a compor o Grupo-
Tributação, Arrecadação e Fiscalização, inclusive o do Concurso nº 436, homologado pelo 
DASP em 1962. 
2. A Lei Nº 5.645, de 10.12.70, é diploma nitidamente renovador, pois instituiu novo 
sistema de classificação dos cargos do Serviço Civil da União e das Autarquias Federais, 
claramente ab-rogante do sistema anterior, inclusive no tocante à capacidade intelectual 
dos que pretendem exercer os novos cargos, razão esta que induziu o legislador a exigir, 
no art. 3º da Lei Nº 5987, de 14.12.73, que o candidato a qualquer dos novos cargos 
tenha curso de nível superior, isto é, um requisito que não era exigido no sistema ab-
rogado. 
3. A Emenda Constitucional nº 8, de 1977, acrescentou o § 3º ao art. 97 da Constituição, 
norma que fixou em quatro anos o prazo de validade dos concursos. Trata-se de regra 
imperativa que incide imediatamente por força de sua natureza constitucional. 
4. Preferiu o legislador transformar os cargos de três carreiras (Agente Fiscal do Imposto 
Aduaneiro, Agente Fiscal do Imposto de Renda e Agente Fiscal de Rendas Internas) 
numa carreira única (Fiscal de Tributos Federais), transformação que implicou em 
extinguir aquelas primitivas carreiras e, obviamente, os cargos que as compunham. 
5. Segurança denegada em votação uniforme. "(MS 20.157-6-DF. Relator Ministro Antônio 
Nader. DJ de 29.08.80, pág. 6353). 
EMENTA: Concurso para provimento de Fiscal do Imposto de Consumo ou Imposto 
Aduaneiro. 
Prazo de validade prorrogado até a nomeação do último candidato (Lei nº 4.683, de 
29.11.65, art. 41 ). 
Regra que perdeu o vigor, com o advento da Lei nº 5.987/73, art. 3º, e, posteriormente, 
pela Emenda Constitucional Nº 08/77. 
A Emenda Constitucional nº 08/77 fixou em quatro anos o prazo de validade dos 
concursos (art. 97, § 3º, da Constituição Federal). 
Trata-se de regra imperativa, que incide imediatamente por força de sua natureza 
constitucional. 
Inocorrência de direito adquirido contra a Constituição. 
Precedentes: MS 20.157, Pleno, RTJ 95/51. 
RE não conhecido. 
(RE 93.290-9-RJ. Relator Ministro Cordeiro Guerra, 2ª Turma. DJ de 06.11.81, pág. 
11.101 ). 
EMENTA: Concurso para provimento de cargo público. Prazo de validade. Emenda 
Constitucional Nº 8. Sua aplicação imediata, de vez que as garantias do direito adquirido e 
da coisa julgada se dirigem à lei ordinária e não à Constituição. Recursos Extraordinários 
de que não se conhece." 
(RE 95.175-0-DF. Relator Ministro Soares Muñoz. 1ª Turma. DJ de 14.05.82, pág. 4569). 
EMENTA: Concurso público para provimento de cargos de Agente Fiscal do Imposto 
Aduaneiro, Agente Fiscal do Imposto de Consumo e Agente Fiscal do Imposto de Renda. 
Prazo de validade. 
Observada a ordem classificatória e derrogado o artigo 41 da Lei Nº 4.863/65 pelo artigo 
3º, parágrafo único da Lei 5.987/73 e, posteriormente, pela Emenda Constitucional nº 
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OS/77, não há falar em direito adquirido, que não se configura, inocorrente a 
contrariedade à Súmula nº 15 do Supremo Tribunal Federal e ao artigo 153, § 3º, da 
Constituição Federal. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
Recurso Extraordinário não conhecido. (RE 95.214-4-RJ. Relator Ministro Oscar Correa. 
1ª Turma. DJ de 29.04.83, pág. 5557). 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. Concurso Público. Agente Fiscal de imposto federal. 
Prorrogação de sua validade, até a nomeação do último aprovado, pelo art. 41 da Lei Nº 
4.863/65. Revogação da norma, pelo § 3º, que a Emenda Constitucional nº 08/77 fez 
acrescentar ao art. 97. Precedente do Plenário, no MS 20.157 (RTJ 95/51), afasta a 
alegada ofensa ao art. 153, § 3º, da Constituição. 
Recurso não conhecido." (RE 93.209-7-RJ. Relator Ministro Décio Miranda. 2ª Turma. DJ 
de 16.05.83, pág. 14.009)." 
No mesmo sentido outras decisões do sempre lembrado egrégio Tribunal Federal de 
Recursos, conforme atestam os EAC Nº 37.700, Rel. Min. José Dantas, in DJ de 30.05.79, 
pág. 4.236; MS 83.139, Rel. Min. Armando Rolemberg, in Ementário de Jurisprudência do 
TFR 17/20; AC nº 42.684, Rel. Min. Torreão Braz, in Ementário citado 6/5; AC nº 49.576, 
Rel. Min. William Patterson, in Ementário cit. 6/5. 
O fato do ilustre Juiz monocrático haver, em suas conclusões sentenciais, extinto o 
processo sem julgamento de mérito, por entender que se tratava de carência de ação, 
não impede da matéria central discutida ser apreciada por esta Turma. A análise dos 
fundamentos expendidos pela ilustre autoridade julgadora revela que toda a questão de 
mérito foi apreciada, em profundidade, pelo que a adoção da não técnica processual na 
conclusão do julgado não restringe a atribuição revisional da Turma. Aliás, no particular, 
considero procedentes as afirmações dos apelantes, no sentido de que: 
"2.1 - O Juiz a quo íncide, data venia, em evidente equívoco, quando declara que extingue 
o processo sem julgamento de mérito, com base no artigo 267, inciso VI do CPC, em 
virtude dos autores serem carecedores do direito de ação. 
2.2 - Ora, o ponto central da controvérsia e salientado na sentença recorrida é saber-se 
se o § 3º do artigo 97 da atual Constituição, resultante da Emenda Nº 8, de 14.04.77, teria 
revogado ou não o art. 41 da Lei Nº 4.863/65, a qual prorrogou os prazos dos concursos 
públicos realizados pelo DASP até a nomeação do último candidato aprovado. 
Examine-se a sentença e se constatará que o raciocínio do Juiz a quo foi conduzido 
nesse sentido, e ao concluir a decisão entendeu que o citado § 3º do art. 97 da vigente 
Constituição revogara o direito adquirido dos apelantes, advindo do artigo 41 da Lei Nº 
4.863/65, em razão do que os autores não tinham direito ao que fora pleiteado, isto é, 1 ) 
obter o reconhecimento de validade do concurso C-436 e 2) a conseqüente nomeação 
para os cargos que mencionaram. 
Tal decisão é decisão de mérito, porquanto declara (embora erroneamente) a inexistência 
do direito alegado, e não carência de ação. 
Carência de ação existe quando o autor não pode requerer por Ihe faltarem os 
pressupostos processuais. No caso, isso não ocorre. 
Logo, verificou-se indeferimento de direito substantivo. 
Inaplicável, portanto, o artigo 267, inciso VI do CPC." 
A mesma observação é feita pela apelada: 
"Observa-se, na verdade, do exame da sentença impugnada, que o Douto Juiz de origem 
tece considerações sobre duas questões que estariam contidas no mérito do pedido: a de 
que nem os recorrentes teriam direito à nomeação pretendida, já que, respeitada a ordem 
classificatória, a nomeação é ato discricionário da Administração bem como que a 
Emenda Constitucional nº 08/77, ao fixar o prazo de validade dos concursos públicos em 
4 anos atingiu todas as situações existentes. Nesse ponto, acolhendo, diga-se de 
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passagem, os argumentos expedidos na nossa contestação de fls. 60 a 70. 
Não incidem em equívoco, na realidade, os apelantes. 
É que, tal como lembrado por Alcides de Mendonça Lima em seu "Dicionário do Código 
de Processo Civil", o tema da carência da ação é extremamente controvertido. 
Diz aquele autor, por exemplo, que a questão das condições da ação 'configuram o 
mérito, pela natureza de cada uma delas e de todas' - possibilidade jurídica, legitimidade 
das partes e interesse processual e que 'à carência de ação, resultante da falta, no 
mínimo de uma das mesmas, é matéria de mérito' ... (obra citada, pág. 106, ed. 86). 
Não é aquele o primeiro nem o derradeiro autor a tratar da controversa questão e 
reconhecer quão entremeada da problemática do mérito está a discussão da existência 
ou não das condições da ação. 
Veja-se o presente caso. 
A possibilidade jurídica é, em virtude de expresso dispositivo de lei, uma das condições 
da ação. 
Possibilidade jurídica que se traduz na própria existência de respaldo legal ou jurídico ao 
pedido, questão, sem sombra de dúvida, intimamente ligada à questão de mérito. Sobre o 
assunto, citamos aqui o magistério do preclaro jurista Moacyr Amaral Santos que, em sua 
obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", assim ensina: 
'O direito de ação pressupõe que o seu exercício vise à obtenção de uma providência 
jurisdicional sobre uma pretensão tutelada pelo direito objetivo. Está visto, pois, que para 
o exercício do direito de ação a pretensão formulada pelo autor deverá ser de natureza a 
poder ser reconhecida em Juízo. Ou, mais precisamente, o pedido deverá consistir numa 
pretensão que, em abstrato, seja tutelada pelo direito objetivo, isto é, admitida a 
providência jurisdicional solicitada pelo autor. Possibilidade jurídica do pedido é condição 
que diz respeito à pretensão. Há possibilidade jurídica do pedido quando a pretensão, em 
abstrato, se inclui entre aquelas que são reguladas pelo direito objetivo.' (Obra citada, 3ª 
edição, pág. 205/206). (Grifamos). 
Ora, no caso dos autos, o Exmo. Sr. Juiz reconheceu prontamente a falta de fundamento 
jurídico do pedido, já que uma norma maior, a Constituição, contém dispositivo 
frontalmente contrário ao pleito contido na peça vestibular. Por outro lado, não procede a 
astuciosa alegação dos recorrentes de que o verbo contido no artigo 97, § 3º da 
Constituição Federal no futuro do indicativo serviria para estabelecer que a norma só se 
aplicaria aos casos futuros "respeitados os direitos adquiridos". 
Esquecem-se os apelantes de que nem é nem poderia ser aquela a intenção legislativa, 
não só porque a lei tem aplicação imediata como porque não existe direito adquirido 
contra a Constituição, embora não nos parecesse ser essa a hipótese dos autos, face às 
alegações que sustentamos na contestação já citada e à qual nos reportamos. 
Vemos, assim, que, a despeito de julgar os autores, ora recorrentes, carecedores de ação 
e, com base nesse fundamento, extinguir o processo sem julgamento do mérito, nem por 
isso deixou o Juízo de adentrar no mérito da questão sendo que, em o fazendo, tornou 
passíveis as matérias abordadas na sentença de sofrerem os efeitos da coisa julgada 
formal, tendo em vista o disposto no artigo 468 do CPC". 
Por tais fundamentos, apreciando a questão em seu mérito, nego provimento à apelação 
para ter a ação como improcedente, mantendo os ônus sucumbenciais da sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.958 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
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Apelado: KOBLITZ LTDA. 
Advogados: DRS. FRANCISCO MONTEIRO DE SALES (APTE.) E  

JOSÉ CARMELO MARINHO ALVES E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Infração. SUNAB. Múltiplas infrações. Unidade da ação fiscal. 
- A jurisprudência predominante é no sentido de não poderem servir de respaldo à 
concepção de infrações autônomas as infrações praticadas com intervalos mínimos. 
- Precedentes. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apela a SUNAB de sentença que, em ação 
anulatória de ato declarativo de dívida contra ela proposta, julgou procedente, em parte, 
pedido de KOBLITZ LTDA. Esta pleiteava declaração de nulidade de auto de infração 
elaborado por fiscais da ré, pois nem descumprira o congelamento de preços determinado 
na Lei 7.730/89 e na Portaria SUNAB nº 07/89, nem acontecera a prática de dezessete 
infrações autônomas, mas de uma única, isto no caso de ocorrida a violação da legislação 
referida. 
O decisum considerou existente ofensa às regras de controle de preços, mas só 
reconheceu a perpetração de apenas uma falta. 
A exigência da multa ficou provisoriamente suspensa, diante da realização de depósito 
judicial da quantia atinente. 
A exordial mencionou a propósito da questão específica: "(...) ao considerar a emissão de 
cada nota fiscal como infração isolada, de modo a possibilitar a cumulação de tantas 
multas quantas forem tais emissões, o Sr. Fiscal agiu de forma exacerbada e incompatível 
com a função de fiscalizar " (fIs. 06). 
Trouxe à colação entendimento esposado pelo eminente Min. Aldir Passarinho, quando 
no antigo TFR, no sentido de que "impor multas em relação a cada venda verificada numa 
mesma diligência constitui demasia ou exacerbação que não se concilia com a finalidade 
da fiscalização" (fIs. 06). 
Na contestação de fls. 25/29, a autarquia defendeu o caráter autônomo das infrações 
discutidas, a teor do art. 23 do Ato das Normas Processuais da SUNAB. Socorreu-se, 
ainda, de precedente do extinto, mas sempre egrégio, Tribunal Federal de Recursos, 
relatado pelo eminente Min. Ilmar Galvão, supedâneo de sua tese. Citou, por fim, 
posicionamento do douto Juiz Federal Dr. Francisco Alves dos Santos Júnior, da 4ª Vara 
da Seção Judiciária deste Estado, no sentido de não se poder "aplicar tais regras, 
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relativas ao crime continuado, a penalidades pecuniárias de cunho administrativo. O artigo 
71 do Código Penal determina que, em caso de crime continuado, a pena será 
aumentada de um sexto a dois terços. Como se aplicaria essa determinação penal na 
penalidade pecuniária administrativa se a lei específica a esta adota outro critério?" (fls. 
28). 
Observou, na sentença, o ilustre julgador " que as infrações a que se refere o auto de 
infração foram cometidas nos dias 17, 19 e 20 de janeiro/89 e nos dias 25.01, 01.02.89, 
com intervalos, a meu ver, mínimos" (fls. 52). 
E concluiu: "A jurisprudência predominante do extinto Tribunal Federal de Recursos, cujo 
entendimento partilho, é no sentido de não poderem servir de respaldo à concepção de 
infrações autônomas as infrações praticadas com intervalos mínimos (MS nº 78.127-RJ-
DJ de 16.04.80, 2ª Turma do TFR)" (fls. 52). 
Tendo em vista, ainda, "que tais infrações foram detectadas de uma só vez, através de 
uma única fiscalização", julgou "procedente a ação, em parte, tão-só para que a 
imposição das multas tenha em consideração apenas a prática de uma infração, multa 
esta que deve ser agravada pela continuidade das demais infrações. Tenho, assim, como 
legal o enquadramento da autora como infratora dos preços congelados aos níveis dos 
praticados a 14 de janeiro de 1989" (fls. 52). 
Condenou a ré ao pagamento de 50% (cinqüenta por cento) das custas adiantadas pela 
autora. Diante da sucumbência recíproca, deixou de condenar as partes em honorários 
advocatícios, que entendeu devidamente compensados. 
Apelação da SUNAB às fls. 55/57. A apelante salienta ter o processo administrativo 
satisfeito todos os requisitos legais. 
Sustenta a autonomia das infrações em apreço. Diz não se aplicar ao caso específico a 
jurisprudência coligida pelo Magistrado sentenciante. Reitera os termos da resposta, 
máxime no concernente à interpretação do art. 23 do Ato das Normas Processuais da 
SUNAB e ao precedente pretoriano usado como respaldo do seu entendimento. Pede 
"reforma da sentença, pela improcedência total da ação, e que o recorrido seja 
condenado nas custas e demais cominações legais" (fls. 57). 
Contra-razões às fls. 61/63. A apelada, pedindo a manutenção da sentença, refuta a 
argumentação da SUNAB relativamente à autonomia das infrações discutidas. Busca 
apoio em julgados do TRF -1 ª Região e da 2ª Turma deste Regional. 
Subiram os autos, cabendo-me por distribuição. 
Relatei. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relatório): Não merece reparos a bem lançada 
sentença do Dr. Ubaldo Ataíde Cavalcante. 
De todo descabida a pretensão da SUNAB de ver convertida em infração autônoma cada 
nota fiscal surpreendida com preços majorados, em desrespeito ao congelamento. 
Realizada que foi uma única ação fiscal, constatando infrações de idêntica origem, é de 
se ter por caracterizada a natureza continuada das ações violadoras da norma. Ainda 
mais quando cometidas em interregno de pouca extensão. Equivaleria a desvirtuar o 
escopo da atividade administrativa fiscalizatória entender-se de modo diverso. Tal a 
segura orientação dada pela jurisprudência sobre a matéria. 
Apreciando hipótese semelhante, decidiu o extinto, mas sempre egrégio, Tribunal Federal 
de Recursos: 
"Administrativo. Infração. SUNAB. Múltiplas infrações. Unidade da ação fiscal. 
I - Não tem procedência a imposição de diversas multas ao infrator, se constatado em 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

uma só ação fiscal, infração de mesma origem, mesmo que em diversas mercadorias. A 
atuação fiscal é una, impondo-se a multa pela infração, na forma do artigo 11, da Lei 
Delegada Nº 4/62. O ato impositivo da multa consiste no auto de infração, o que deverá 
conter uma só multa, a qual, dada a intensidade do gravame ou dano à coletividade, 
poderá ser mais ou menos onerosa. Sentença confirmada. 
II - Improvimento da remessa oficial." 
(REO 96874-MA, relator Min. Pedro Acioli, dec. de 19.11.86, pub. no DJ. de 12.03.87). 
Sufragam a mesma tese os seguintes julgados daquele antigo Pretório: AC 66163-RJ, rel. 
Min. Armando Rolemberg, dec. de 30.06.82, pub. no DJ de 22.04.83; AC 69628-PB, rel. 
Min. Armando Rolemberg, dec. de 09.06.82, pub. no DJ. de 02.09.82; AMS 91099-PE, rel. 
Min. Antônio de Pádua Ribeiro, dec. de 04.06.84, pub. no DJ de 02.08.84. 
O Colendo Tribunal Regional Federal da Primeira Região igualmente se posicionou: 
"Administrativo. SUNAB. Infrações continuadas. Aplicação da multa. 
1. Vendendo a empresa, num mesmo dia ou em dias próximos, na mesma casa 
comercial, o mesmo produto por preço acima da tabela fixada pela SUNAB, ainda que a 
diversas pessoas, pratica a infração de forma continuada, não podendo considerar-se 
cada ação como infração isolada, autônoma. O valor da multa pode, no entanto, ser 
aumentado em razão da continuidade. 
2. Se, após a autuação, a empresa persiste na prática da infração, há início de uma nova 
conduta. Deixa de existir a continuidade. 
3. Sentença parcialmente reformada". 
(REO 118.003-MA, rel. Juiz Tourinho Neto, dec. de 15.04.91, pub. no DJ de 29.04.91). 
Esta Turma já julgou a matéria, conforme se vê do seguinte aresto: 
"Embargos à Execução Fiscal. 
Multa imposta pela SUNAB. Infração de caráter continuado, e não infrações autônomas." 
(AC 5402-PE, rel. Juiz Ridalvo Costa, dec. 13.06.91 pub. no DJ de 05.07.91 ). 
A apelante, na contestação, buscou respaldo em manifestação de ilustre autoria "em torno 
do princípio das múltiplas infrações ou infração continuada" (fls. 28). 
Em que pese o profundo respeito que tenho pela sempre abalizada opinião do Dr. 
Francisco Alves dos Santos Júnior, devo permitir-me divergir de S. Exª  na presente 
questão. Sua brilhante exposição é, sem dúvida, suasória, como sói acontecer com as 
lucubrações dos estudiosos verdadeiramente dedicados. Mas, no caso em tela, a melhor 
exegese é fornecida pelo hoje insigne Presidente desta Corte, Juiz José Delgado, 
quando, encabeçando a egrégia Segunda Turma, assim ementou acórdão sobre a 
matéria em apreço: 
"Administrativo. Multa. SUNAB. Art. 11, Lei Delegada 4/62. Infração continuada. 
Configuração. 
1. Sendo praticadas diversas ações que resultem em infrações administrativas, ainda que 
diversos sujeitos prejudicados, dentro de uma espaço de tempo razoável, diante do 
mesmo quadro externo, está caracterizada violação de forma continuada. 
2. Admissível a aplicação no campo do Direito Administrativo das Teorias que informam a 
conceituação do crime continuado no Direito Penal. O modo objetivo das ações múltiplas 
praticadas por um só agente serem concebidas, com a desvinculação do elemento 
subjetivo, dando destaque às características externas da conexão existente entre os 
vários momentos da consumação, resultando na expressão homogênea da execução e 
na prevalência das circunstâncias de fato que estabelecem entre as ações sucessivas um 
vínculo de continuação, é o mais aplaudido na construção da teoria do crime continuado, 
o que deve ser transposto para o Direito Administrativo com idênticos elementos de 
composição. 
3. A aplicação da doutrinação retrotranscrita leva a não se aceitar como sendo infrações 
autônomas a prática apurada do comerciante de, em várias ocasiões, porém, em espaço 
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de tempo razoável, vender mercadorias por preço superior ao tabelado. Interpretação do 
art. 2º da Resolução 211, de 1965, da SUNAB. 
4. Apelação improvida." 
(AC 6864-PE, dec. de 11.09.90, pub. no DJ de 19.10.90). 
A r. sentença recorrida guarda observância a toda orientação jurisprudencial 
susocolacionada. Merece confirmação. 
Nego provimento à apelação. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.960 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS 
Apelado: BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - BANDEPE 
Advogados: DRS. NOÉ DE PAULA RAMOS E OUTROS (APTE.) E  

MELCKIADES GUILHERMINO DA SILVA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Reajuste da base de cálculo de contribuições previdenciárias. Lei Nº 
6.332/76. Portaria nº 414/76. MPAS. 
- Não está sujeito ao princípio da anterioridade o reajuste da base de cálculo de 
contribuições previdenciárias, na forma da Lei nº 6.332/76 (Súmula nº 206-TFR). 
- Legitimidade da Portaria Nº 414/76, do Ministério da Previdência e Assistência Social, 
que tão-só regulamentou a aplicação da Lei 6.332/76. 
- Precedentes do ex-TFR. 
- Apelação provida. Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelou o então IAPAS de sentença que julgou 
procedente, em ação ordinária contra ele proposta pelo Banco do Estado de Pernambuco 
- BANDEPE, pedido de restituição de indébitos atinentes a contribuições previdenciárias 
recolhidas a maior no período de junho/76 a março/80. 
A argumentação do BANDEPE se fizera centrar na inconstitucionalidade da Portaria 
414/76. Mediante esta, "o MPAS reajustou os limites máximos do salário-de-contribuição, 
que passaram a vigorar a partir de 1º de junho de 1976, com força nos arts. 5º e 6º da Lei 
nº 6.332, de 18.05.1976", conforme relatou o MM Juiz a quo (fls. 34). É que, segundo o 
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autor, estaria malferido o "princípio da anualidade tributária, ou da anterioridade, como 
alguns preferem denominar, previsto no art. 153, § 29, da Constituição Federal" para usar 
uma vez mais as palavras do douto magistrado singular (fls. 34). 
A r. sentença recorrida reconheceu inexistir ofensa à Lei Maior, perpetrada pela Portaria 
nº 414/76, entendimento, aliás, consentâneo com o do eminente Ministro Rafael Mayer, 
do STF, de que "estão as contribuições previdenciárias, como espécie tributária que eram 
até a Emenda Constitucional nº 8/77, afastadas da regra da anterioridade tributária 
prevista no § 29, do art. 153, da mesma Lei Fundamental" (fls. 36) então vigente. Mas, 
observou o ilustre julgador de primeira instância: "resta indisputável que a Portaria nº 414, 
de 31 de maio de 1976, do Exmo. Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social, 
extrapolou os limites da lei que pretendeu regulamentar e até desobedeceu, 
flagrantemente, à sua limitação temporal de reajustamento, quando fez vigorar, no mesmo 
exercício de 1976, limite máximo bem superior ao expressamente consignado na lei" (fls. 
37). 
A decisão apelada considerou, ainda, resultar da aplicação da Portaria Nº 414/76 do 
MPAS "um enriquecimento ilícito da Previdência Social, vez que decorrente de infração à 
Lei nº 6.332/76" (fls. 37). Julgou, pois, a súplica procedente. Determinou ao Instituto-réu a 
devolução ao autor do "valor expressamente requerido como pago a maior e não 
contestado pelo réu de Cz$ 9.348,49 (nove mil, trezentos e quarenta e oito cruzados e 
quarenta e nove centavos), atualizado monetariamente ex vi legis (fls. 38). 
Condenou a autarquia-ré ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo autor 
e em honorários advocatícios arbitrados em 10o/a (dez por cento) sobre o valor da causa 
monetariamente corrigido. 
O apelante, nas razões de recurso, reporta-se aos termos da contestação de fls. 14/17, 
onde apresenta precedente do STF em defesa de sua tese. Aduz que "a Portaria Nº 414, 
do MPAS, contra a qual se volta o autor, nada mais fez do que se basear na Lei 6.332, 
fixando limites e tetos de contribuição. Se a lei não fere disposição constitucional, a 
portaria nela baseada também não" (fls. 16). 
Sem contra-razões. 
Parecer do MPF, às fls. 46/47, opinando "pelo provimento do recurso para, reformada a r. 
sentença apelada, seja julgada a ação improcedente" (fls. 47). 
Relatei. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O culto Juiz sentenciante ao 
reconhecer inocorrente vício de inconstitucionalidade na Lei 6.332/76 observou a dicção 
da Súmula nº 206 do extinto, mas sempre egrégio, Tribunal Federal de Recursos, verbis: 
"Súmula 206: O reajuste da base de cálculo de contribuições previdenciárias, instituído 
pelo art. 5º e parágrafos da Lei 6.332, de 1976, não está sujeito ao princípio da 
anterioridade". 
Contudo, declarando a ilegalidade da Portaria nº 414/76 do MPAS, parece-me que a bem 
lançada decisão singular contrariou firme orientação do antigo Tribunal Federal de 
Recursos. 
Vejam-se, exemplificativamente, os seguintes arestos: 
"Previdenciário. Contribuições previdenciárias. 
- Reajuste da base de cálculo. Lei Nº 6.332/76. Súmula 206 do TFR. O reajuste da base 
de cálculo de contribuições previdenciárias, instituído pela Lei 6.332/76 (art. 5º e seus 
parágrafos), não está sujeito ao princípio da anualidade (Súmula nº 206-TFR). 
Legitimidade da Portaria 414/76, do Ministério da Previdência Social, que se limitou a 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

esclarecer a aplicação da Lei 6.332/76. 
- Apelação desprovida. 
(AC 78.643-CE, relator Ministro Ilmar Galvão, dec. de 18.06.86, pub no D.J. de 07.08.86.) 
Previdência Social. Reajuste da base de cálculo de contribuições. Lei 6.332/76. Portaria 
414/76/MPAS. Súmula 206 do TFR. 
- O reajuste da base de cálculo de contribuições previdenciárias, instituído pela Lei 
6.332/76 (art. 5º e seus parágrafos), não está sujeito ao princípio da anualidade (Súmula 
206-TFR). 
- Legitimidade da Portaria 414/76/MPAS, que se limitou a regulamentar a aplicação 
daquele diploma legal. 
- Sentença reformada. Segurança cassada. 
(AMS 113.931-SP, relator Ministro Américo Luz, dec. 2I12/87, pub. no DJ de 21/04/88). 
Releva esclarecer, no entanto, por que o limite máximo fixado pela Portaria nº 414/76 se 
me afigura válido e harmônico com o disposto na Lei 6.332/76. 
A r. decisão monocrática entendeu ter o quantum de Cr$ 14.872, estabelecido pela 
sobredita Portaria, extrapolado aquele valor de Cr$ 10.400 constante do texto do diploma 
legal em comento. 
Não é esta, porém, a melhor forma de ver a questão. Com efeito, ao apresentar a nova 
expressão do limite máximo de contribuição, a Portaria nº 414/76 fê-lo com estrita 
aplicação do índice oficial cabível à espécie. 
Ou, nas precisas palavras do culto Procurador da República Flávio Guerra, em parecer 
aprovado pelo eminente Subprocurador-Geral Gonçalves de Oliveira, citado pelo preclaro 
Min. Américo Luz no voto condutor da AMS 113.931-SP-TFR: 
"Concessa venia, não comungamos do entendimento manifestado na r. decisão 
retrocitada, eis que não aponta melhor solução ao deslinde da controvérsia do que a 
consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores. É ler-se no enunciado da Súmula 
Nº 206, do TFR, e nos termos que resumem v. acórdão proferido pela egrégia Auarta 
Turma - TFR sobre a matéria em debate, para se chegar a essa conclusão. Senão, 
vejamos: 
'Previdenciário. Contribuições previdenciárias. Reajuste da base de cálculo. Súmula 206 
do TFR. O reajuste da base de cálculo de contribuições previdenciárias, instituído pela Lei 
nº 6.332/76 (art. 5º e seus parágrafos), não está sujeito ao princípio da anualidade 
(Súmula nº 206 do TFR). 
Legitimidade da Portaria 414/76, do Ministério da Previdência Social, que se limitou a 
regulamentar a aplicação da Lei nº 6.332/76. 
Sentença confirmada'." 
(REO 130.476-PE. Rel. Min. ILMAR GALVÃO - 4ª Turma. Unânime. DJ 09.09.87). 
Extraímos da expressão literal supratranscrita entendimento que diverge da r. sentença 
monocrática nos seguintes pontos, verbis: 
"a) a Portaria 414/76 se limitou a regulamentar a aplicação da Lei nº 6.332/76, dentro do 
estrito limite autorizado não sendo correta a afirmação de que a matéria só poderia ser 
regulamentada por decreto presidencial; 
b) o reajuste da base de cálculo das contribuições previdenciárias em questão não está 
sujeito ao princípio da anualidade. 
Por fim, o voto condutor do v. acórdão comentado concluiu que o teto máximo de Cr$ 
14.872 é o resultado da aplicação do coeficiente oficial de 1.43 sobre Cr$ 10.400, com 
exigência fixada para 1 ó de junho de 1976, quando já vigia a Lei nº 6.332/76, o que 
impede alegar-se aplicação retroativa da Portaria ministerial." 
Perfilho o entendimento exposto. 
Dou provimento à apelação. Reformo a r. sentença recorrida. Julgo improcedente o 
pedido exposto na ação. 
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Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.993 - CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: CHAVES S/A MINERAÇÃO E INDÚSTRIA 
Advogado: DR. FRANCISCO DE ASSIS DE F. CAVALCANTE (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo e Tributário. Ação anulatória de débito fiscal. Sentença que se fundou 
integralmente em prova pericial que não se coaduna com os demais elementos 
probatórios do processo. IRPJ. Quantia que foi devidamente oferecida a tributação. Apelo 
provido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de 
votos, dar provimento à apelação e 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, 10 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de apelação que interpõe a Fazenda 
Nacional, através da então Procuradora Drª Germana de Oliveira Moraes, hoje Juíza 
Federal, contra a sentença da lavra do eminente Juiz Agapito Machado, Titular da 4ª Vara 
da Seção Judiciária do Ceará, que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal 
promovida pela empresa Chaves S/A Mineração e Indústria, sob os fundamentos assim 
resumidos na ementa do decisum : 
"1. Tributário. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Ilegalidade do Auto de Infração na parte 
em que afirma que a quantia de Cr$ 12.040.937 não fora levada à tributação. 
2. Procedência dos pedidos. Liberação do depósito preparatório, atualizado, mediante 
alvará, após o trânsito em julgado. 
3. Sucumbência mínima. 
4. Sem prejuízo do meu entendimento pessoal pela cassação dos privilégios processuais 
- não confundir com jus imperí - com base no art. 5º da CF/88/José Delgado e Lauria 
Tucci, subam em duplo grau ao eg. TRF da 5ª Região que, inclusive, com base na antiga 
Súmula 423 do STF, tem avocado os respectivos processos." (fls. 161 ). 
Alega a apelante, dentre outras razões, que seria nula a sentença de 1º grau por haver-
Ihe cerceado direito de defesa, ao não deferir pedido de realização de nova perícia, bem 
como não levara em consideração a consciência da prova documental e as informações 
fiscais constantes da contestação junta por linha ao processo. 
Diz mais, que a importância questionada não fora levada à tributação, porquanto não fora 
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incluída na reserva tributada, bem como o ano-base de 1981, exercício de 1982, não 
poderia ser alcançado pela decadência, questão de ordem pública que não comportava 
opinião pericial. 
Contra-razões às fls. 188 a 191 pela manutenção da sentença, que se baseara no laudo 
do perito. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A autora da ação de anulação de débito 
fiscal esclareceu, na inicial, que foi autuada por Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, em 
04.02.87, quando Ihe foi exigido o pagamento da quantia de Cz$ 981.262,74 (novecentos 
e oitenta e um mil duzentos e sessenta e dois cruzados e setenta e quatro centavos), 
padrão monetário então vigente. 
Acrescentou, ainda, que das infrações que foram apontadas pela Fiscalização Fazendária 
a própria autora reconheceu o débito relativo a alguns itens do auto de infração, fazendo, 
então, o recolhimento das importâncias devidas. 
Recorreu, todavia, dos demais itens do mencionado auto, tendo obtido êxito com relação 
a parte do débito, sendo, contudo, negado provimento ao recurso pelo Primeiro Conselho 
de Contribuintes, no que se refere aos itens 1, inciso II, do exercício de 1984, ano-base de 
1983, e 2, inciso II, do exercício de 1985, ano-base de 1984, matéria essa que ora é 
discutida na presente apelação interposta pela Fazenda Nacional. 
Na inicial, a autora resume a matéria em discussão, fazendo transcrever parte da defesa 
que apresentou perante a instância fiscal, nos seguintes termos: 
"'Direitos Hereditários Adquiridos' representava o valor pago, em 06.02.81, a Walquíria 
Franck Schlachter relativo aos seus direitos hereditários nos espólios de Elisa Chaves 
Franck e Maria Elisa Franck, cuja partilha seria feita posteriormente, em ações da 
empresa ora promovente. Considerando esse aspecto, a promovente, no próprio ano-
base da ocorrência supracitada, ofereceu a tributação a quantia respectiva, conforme já 
demonstrou acima, pois naquela época estava em vigor a norma contida no art. 35, § 1º, 
do Decreto-Lei nº 1.598/77 que, em seu parágrafo único, letra b, estabelecia que deveria 
ser computada no lucro real a parcela de reserva de reavaliação que fosse utilizada para 
aumento de capital. Ora, se a empresa ora promovente utilizara a reserva de reavaliação 
para efeito de adquirir direitos hereditários sobre ações que seriam partilhadas 
posteriormente, essa utilização tinha a mesma característica de um aumento de capital, 
de forma indireta, vez que embora esse mesmo capital não sofresse redução em seu 
valor, a conseqüente retirada das ações de circulação (Lei nº 6.404/76, art. 30, §1 ó, letra 
b) representaria uma valorização das que permanecessem em circulação. Daí o 
oferecimento à tributação, na época, do valor correspondente à operação e a 
conseqüente e simultânea redução da reserva de reavaliação. Como o ano-base de 1981 
não poderia mais ser alcançado pela fiscalização em 04.02.87 (data da autuação), face ao 
instituto da decadência (CTN, art. 173), o autuante, maliciosamente, somente se 
preocupou em apurar o imposto no ano-base de 1983, fazendo, no entanto, o cálculo da 
correção monetária desde fevereiro de 1981. Não aceitou, injustificadamente, o 
oferecimento à tributação da quantia supramencionada na Declaração de Rendimentos do 
Exercício de 1982, ano-base de 1981, consoante determinava a legislação vigente na 
ocasião (Decreto-Lei nº 1.598/77, art. 35, § 1º). Assim, nada mais havia a ser exigido da 
promovente, face à tributação já efetuada na época própria." (fls. 05). 
A Fazenda Nacional, inconformada com a sentença do Juízo monocrático que julgou 
procedente a ação proposta, recorreu a esta egrégia Corte onde reconhece que a matéria 
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discutida no presente recurso é eminentemente fática, ou seja, saber se a quantia de Cr$ 
12.040.937 (doze milhões, quarenta mil, novecentos e trinta e sete cruzeiros) fora ou não 
oferecida à tributação. 
A Fazenda Nacional, nas razões de apelação que estão subscritas pela Drª Germana de 
Oliveira Moraes, ao tempo exercendo o cargo de Procuradora da Fazenda Nacional, tece 
críticas à sentença recorrida pelo fato de haver esta se limitado a adotar, como razões de 
decidir, a perícia realizada pelo perito do Juízo, desprezando os demais elementos 
probatórios que foram trazidos aos autos. 
Na verdade, ao eminente prolator da sentença recorrida, havendo afastado os efeitos da 
revelia - a contestação havia sido oferecida intempestivamente - em razão dos interesses 
indisponíveis da Fazenda Nacional, cabia, evidentemente, examinar a prova produzida. 
Daí afirmar a recorrente que "os direitos indisponíveis da Fazenda Pública foram 
prejudicados, porquanto caracterizado um CERCEAMENTO do seu direito de defesa 
também no momento em que foi negada à apelante a realização de nova perícia, 
providência utilíssima à completa constatação da verdade factual." (fls. 179). 
Como se observa da sentença, o seu douto prolator baseou-se, exclusivamente, no laudo 
pericial oferecido pelo perito do Juízo, daí haver afirmado sobre a discutida exação que: 
"A quantia de Cr$ 12.040.937, sem dúvida, já havia sido oferecida à tributação, integrando 
o valor global de Cr$ 56.341.836 referente à conta 'AÇÕES EM TESOURARIA', conforme 
declaração de rendimentos de fls. 31/34, motivo pelo qual, quanto a esse aspecto a 
autuação não podia mesmo prosperar." (fls. 173 a 174). 
Com todo respeito ao entendimento do perito do juízo, acolhido pelo douto Juiz 
sentenciante, tenho que razão assiste à Fazenda Nacional quando demonstrou que a 
quantia de Cr$ 12.040.937 (doze milhões, quarenta mil, novecentos e trinta e sete 
cruzeiros) não fora incluída na importância de Cr$ 56.341.836 (cinqüenta e seis milhões, 
trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e trinta e seis cruzeiros). 
Com efeito, afirma a Fazenda Nacional, através da sua Procuradora, que: 
"7. A autora, na inicial, afirma ter oferecido à tributação a quantia de Cr$ 12.040.937 no 
exercício de 1982, ano-base de 1981 e pretende demonstrar tal assertiva com a cópia de 
fls. 3 do LALUR e da Declaração de Rendimentos do mesmo período (docs. 9 e 10). 
8. Analisemos, pois, os documentos 9 e 10 apresentados pela autora. Vê-se, às fls. 29, 
sublinhado de vermelho na coluna referente ao histórico 'Valor da Reserva de 
Reavaliação de bens realizados no exercício nas contas 100.20 e 21' à qual corresponde 
na coluna adições o valor Cr$ 56.341.836,00. 
9. Vamos, então, eminentes julgadores, às contas 100.20 e 100.21 mencionadas no 
documento ora analisado. 
10. As fls. 79 e 80 dos autos, dormem fotocópias autenticadas das ditas contas 100.20 e 
100.21. 
11. Vê-se, nestes documentos, que estão registradas em tais contas a aquisição pela 
empresa de lote de ações de sua emissão no montante de Cr$ 18.233.604 (v. conta 
100.20 às fls. 78), ocasião em que também foi pago um ágio de Cr$ 38.108.232 (v. conta 
100.21 às fls. 79). Mediante simples operação aritmética de adição daqueles dois valores, 
obtém-se Cr$ 56.341.836 - cuja Reserva de Reavaliação utilizada para pagamento foi 
tributada no exercício de 1982. 
12. Eminentes juízes, em nenhuma prova dos autos, seja pericial, seja documental, está 
demonstrado que o valor de Cr$ 12.040.937 (do qual decorreu o Auto de Infração esteja 
contido no valor de Cr$ 56.341.836,00) declarado em 1982. 
13. Ao revés, a promovida já comprovara exaustivamente no processo administrativo e, 
quantum satis, nos autos judiciais, com os documentos de fls. 78 e 79, que os Cr$ 
56.341.386 correspondem a outro fato contábil registrado." (fls. 179 a 180). 
Realmente, evidencia-se do exame dos elementos probatórios constantes dos autos que 
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o valor de Cr$ 12.040.939 (doze milhões, quarenta mil, novecentos e trinta e nove 
cruzeiros) referente à conta 115.11 - Direitos Hereditários Adquiridos, que corresponde ao 
pagamento feito pela empresa pela aquisição dos direitos hereditários de Walkyria Franck 
Schlachter, em data de 06.02.81, não foi incluído na quantia de Cr$ 56.341.836, relativa 
às contas 100.20 e 100.21, referente a outras aquisições de títulos. 
Como se vê, não pode prevalecer a resposta que foi dada pelo perito do juízo no sentido 
de que a quantia oferecida à tributação na Declaração do Exercício de 1982, no total de 
Cr$ 56.341.836 (cinqüenta e seis milhões, trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e 
trinta e seis cruzeiros), incluía também o valor de Cr$ 12.040.937 (doze miIhões, quarenta 
mil, novecentos e trinta e sete cruzeiros), relativa aos Direitos Hereditários Adquiridos, 
como constou da resposta ao 4º quesito da autora (fls. 63). 
À simples análise do documento constante às fls. 80, onde constam os lançamentos na 
conta Reserva de Reavaliação de Imobilizado (Conta 251.7), verifica-se que a importância 
de Cr$ 56.341.836 (cinqüenta e seis milhões, trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e 
trinta e seis cruzeiros) corresponde, exatamente, à soma dos valores Cr$ 18.233.604,00 
(dezoito milhões, duzentos e trinta e três mil, seiscentos e quatro cruzeiros), 
correspondentes à aquisição de 18.233.604 ações ordinárias nominativas a Walkyria 
Franck Schlachter e outros, e Cr$ 38.108.232,00 (trinta e oito milhões, cento e oito mil, 
duzentos e trinta e dois cruzeiros), que se referem ao pagamento de ágio, parte do 
pagamento das ações adquiridas e transferência de terrenos com o mesmo objetivo (fls. 
78 e 79). 
Com estas considerações, dou provimento à apelação e à remessa oficial para reformar a 
sentença e julgar improcedente a ação, invertendo-se o ônus da condenação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.377 - CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: FIEL - FORTALEZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MARCELO RODRIGUES PINTO E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Administrativo. Autuação fiscal. Passivo fictício. Omissão de receita. 
Sentença devidamente fundamentada. 
I - É de se ter por devidamente fundamentada a sentença que, valendo-se da transcrição 
de acórdão do Conselho de Contribuintes, demonstra quais os motivos da decisão 
formadores do convencimento do Juiz. 
II - Há presunção de omissão de receita se são mantidos no passivo da empresa títulos já 
liquidados, sobretudo quando não há comprovação de que o seu pagamento foi efetuado 
por terceiro. 
III - A compra à vista que não teve o seu lançamento feito na conta do ativo também 
configura a existência de passivo fictício, a ensejar autuação fiscal. 
IV - Se o valor contido na Certidão da Dívida Ativa supera n previsto no art. 29 do 
Decreto-Lei nº 2.303/86, não há que se falar em beneficio de cancelamento. 
V - Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, 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, 29 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Fortaleza Importação e Exportação Ltda. opôs 
embargos à execução fiscal que Ihe promoveu a Fazenda Nacional alegando, em suma, o 
seguinte: 
a) fora autuada pela Delegacia da Receita Federal em virtude ,de omissão de ,receita 
operacional, caracterizada pela existência de passivo fictício na conta de fornecedores, 
referente aos exercícios de 1978 e de 1979. Alega que o suposto "passivo fictício" 
corresponde, na verdade, a quatro títulos que foram liquidados pelo sócio principal da 
empresa e que, portanto, não poderiam ter sido suprimidos do passivo da pessoa jurídica 
e, em relação ao exercício de 1979, os títulos haviam sido pagos pela empresa, conforme 
fazia prova a documentação que juntou; 
b) inexistia a dedução indevida de despesas como indicado pelo agente fiscal. Segundo a 
embargante, os dispêndios diziam respeito a financiamento através de Cédula de Crédito 
Real, objetivando o tratamento agrícola de imóvel rural de propriedade da autuada pelo 
que normal a dedução; 
c) finalmente, não houvera omissão de receita no exercício de 1980. A autuação do fiscal, 
afirma a embargante, considerou números relativos a vasilhames como se estes 
correspondessem ao produto industrializado que acondicionam, além de que o pedido de 
realização de perícia, feito pela empresa, não fora atendido. 
Pediu, assim, fossem os embargos acolhidos e decretada a nulidade do procedimento 
administrativo-fiscal. 
O MM. Juiz a quo julgou improcedentes os embargos, adotando, na sua fundamentação, 
o voto do Conselheiro do Primeiro ConseIho de Contribuintes, Dr. Agostinho Serrano Filho 
e asseverando, também, que a embargante não havia produzido qualquer prova capaz de 
convencer o juízo da procedência de suas alegações. 
Daí é que apela a embargante argüindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por 
ausência de motivação e, no mérito, a sua reforma por entender ter a decisão negado 
vigência a diversas leis federais, tais como o Decreto-Lei nº 2.303/86, o Código Comercial 
e os Decretos-Leis nºs 468/69 e 1.598/77. Aduz, ainda, a recorrente, ratificando os 
argumentos da inicial, que não houve a imputada omissão de receita e que uma 
sociedade comercial que explorasse o plantio e a industrialização de cana-de-açúcar 
deveria poder deduzir, como despesa operacional, o que gastou na compra de adubos. 
A Fazenda Nacional ofereceu contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Nas razões de apelação a recorrente FIEL - 
FORTALEZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., como consta da petição de 
recurso, e não Ypioca Agroindustrial Ltda. como aparece nas mesmas razões, argúi, em 
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preliminar, a nulidade da sentença recorrida, ao fundamento de que o douto Juiz 
sentenciante não motivou o seu decisum como determinam as normas processuais 
constantes do art. 131 e do artigo 458 caput e inciso II do Código de Processo Civil e 
ainda a Constituição Federal no seu artigo 93, inciso IX. 
Aduz, assim, a recorrente que a nulidade invocada decorre do fato de que o MM. Juiz 
sentenciante, na parte relativa à motivação da sentença, afirmou, após tecer algumas 
considerações sobre a matéria sob exame, que: 
"Nessa perspectiva, então, adoto como fundamentos de decidir os expostos pelo ilustre 
Conselheiro Agostinho Serrano Filho, relator do Acórdão Nº 101-74.241, cujo voto jaz, em 
fotocópia, às fls. 73/74v., verbis" (fls. 126). 
Seguindo-se, então, ipsis litteris, a transcrição do voto do citado Conselheiro Agostinho 
Serrano Filho. 
O nosso grande processualista que foi Moacyr Amaral Santos, com a sua clareza 
costumeira, ensina, a propósito do requisito da motivação da sentença, que: 
"No relatório, o juiz expõe a lide e as questões suscitadas, de fato e de direito. Agora, na 
motivação ou fundamentação, trata de considerá-las e fundamentar a sua convicção, em 
face do material de conhecimento encontrado antes, durante e depois da instrução. 
O juiz, aqui, motivará a sua convicção quanto aos fatos da causa. Dará as razões do seu 
convencimento, que, embora sendo livre, não pode deixar de ser motivado: '... deverá 
indicar na decisão os motivos que Ihe formaram o convencimento' (art. 131 ). Desse 
modo, chega aos fundamentos de fato do juízo lógico, que é a sentença, que será o 
resultado de uma série de observações e raciocínios. 
Igualmente, apreciará os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, aos quais, 
entretanto, não estará adstrito, cabendo-Ihe apontar a norma aplicável à espécie, 
conforme Ihe ditar a convicção. Nisso consistirão os fundamentos do direito do juízo 
lógico, premissa maior do silogismo final, do qual extrairá a decisão. 
Desse modo, com a exposição das mais variadas operações lógicas desenvolvidas no 
exame dos fatos e do direito, o juiz oferece os motivos da decisão, os quais emergem dos 
fatores conducentes à formação da convicção. Por isso, a essa parte da sentença se dá a 
denominação de motivação, discussão ou fundamentação." 
(Comentários ao Código de Processo Civil. IV vol. Forense, 4ª ed., pp. 405 a 406). 
Acrescenta mais adiante, o eminente mestre: 
"Conforme doutrina dominante, a que aderimos (Frederico Marques Mendes, Lopes da 
Costa, Gabriel Rezende Filho), a falta de motivação acarreta a nulidade da sentença. A lei 
impõe a motivação como requisito essencial (art. 458, nº II) e, pois, prescreve-a como 
forma do ato. É verdade que o faz sem a cominação de nulidade no caso de sua 
inobservância. Mas, sem embargo disso, dada a ausência de motivação, a sentença não 
atingiu a sua finalidade, que é a de compor a lide com justiça. Claro, Lopes da Costa: 'O 
preceito da motivação é de ordem pública. Ele é que põe a administração da Justiça a 
coberto da suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e a 
parcialidade'." (pág. 407). 
No caso sob apreciação, não ocorreu propriamente a falta de motivação da sentença, 
como pretende a empresa recorrente. 
Com efeito, se a necessidade da motivação da sentença é justamente fazer com que as 
partes e a opinião pública conheçam dos motivos da decisão, não há dúvida de que este 
objetivo foi cumprido na sentença ora recorrida. 
Assim, o douto Juiz sentenciante, antes de transcrever os fundamentos do Acórdão do 
Conselho de Contribuintes, fazendo referência às decisões proferidas no processo fiscal, 
afirmou: 
"Devidamente analisada a questão, não me deparo com motivos convincentes a infirmar 
tais decisões, não só em atenção aos fundamentos em que calcadas, mas atento à 
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circunstância, deveras relevante, de que, quanto à matéria de fato, nenhuma prova 
produziu a embargante capaz de convencer-me da procedência de suas alegações." (fls. 
126). 
Penso, portanto, que o MM. Juiz sentenciante, valendo-se dos fundamentos expostos no 
Acórdão proferido pelo Conselho de Contribuintes, atendeu a um dos requisitos 
essenciais da sentença, isto é, fazer com que as partes conheçam os motivos da decisão. 
Assim entendendo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença invocada nas razões de 
apelação. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A execução movida contra a ora recorrente 
teve a sua origem no auto de infração lavrado pela Fiscalização da Receita Federal, em 
data de 23.07.81, cuja cópia do processo final encontra-se acostada aos autos dos 
embargos à execução apresentados pela recorrente (fls. 31 a 86). 
No mencionado processo administrativo-fiscal, a empresa autuada reconheceu parte da 
exigência fiscal, insurgindo-se contra outros itens do mencionado auto, pelo que 
apresentou impugnação. 
A defesa deduzida pela autuada não foi, todavia, acolhida pelas autoridades julgadoras 
fiscais, sendo, afinal, o débito inscrito na dívida ativa e objeto da execução que foi 
embargada. 
Insurgiu-se, assim, a empresa autuada, ora recorrente, quanto aos itens do auto de 
infração fiscal que foram convertidos em débito inscrito pela Fazenda Nacional, 
argumentando: 
a) ser descabida a caracterização do passivo fictício, na conta de fornecedores, no 
exercício de 1978, no valor de Cr$ 101.030,00 (cento e um mil e trinta cruzeiros), padrão 
monetário da época, ao fundamento de que esse valor corresponde à soma de títulos que 
foram resgatados pelo sócio principal da empresa, o qual, dessa forma, tornou-se seu 
credor. Por esta razão é que os títulos permaneceram no passivo da empresa até que 
fossem ressarcidos ao sócio credor. 
b) Ser indevida a imputação de novo passivo fictício, relativo ao exercício de 1979, ano 
base de 1978, no montante de Cr$ 409.540,00 (quatrocentos e nove mil, quinhentos e 
quarenta cruzeiros), valores da época, sob o fundamento de que os títulos componentes 
desses valores foram pagos pela própria empresa por ocasião da entrega da mercadoria. 
c) que não foi correta a glosa de gastos efetuados com a aquisição de adubos para 
aplicação em imóveis rurais pertencentes à empresa, bem assim os juros incidentes sobre 
os financiamentos relativos a sua aquisição, porquanto tratava-se de despesas 
necessárias à realização das suas atividades. 
d) finalmente, que não concorda com a increpação de omissão de receita operacional, no 
exercício de 1980, no total de Cr$ 18.101.205,00(dezoito milhões, cento e um mil, 
duzentos e cinco cruzeiros), ao entendimento de que a Fiscalização Fazendária levou em 
linha de conta resultado de dados e cálculos baralhados, considerando números relativos 
a vasilhames como se correspondessem ao produto industrializado que os mesmos 
acondicionavam. A inconformação estendeu-se, também, ao percentual de 5% (cinco por 
cento) aplicado para cálculo da quebra de vasilhames, acrescentando que dispõe de um 
depósito de refugos, devendo, ainda, registros de sua escrituração serem tidos como 
verdadeiros pela fiscalização ou, ao menos, que se procedesse a uma apuração física da 
quebra. 
Passo, pois, a analisar, em primeiro lugar, a matéria referente à omissão da receita 
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operacional em face da alegada existência de um passivo fictício, na conta de 
fornecedores, no valor de Cr$ 101.030,00 (cento e um mil e trinta cruzeiros), valores 
monetários da época, relativos ao exercício de 1978, ano-base de 1977. 
A empresa recorrente alega, nos seus embargos, que não ocorreu, na espécie, um 
passivo fictício, mas um verdadeiro passivo real porquanto os valores devidos aos 
fornecedores haviam sido pagos, diretamente pelo sócio principal da empresa, Sr. 
Everardo Ferreira Teles, que, como pessoa física, não se confunde com a empresa. 
Acrescentou, ademais, que "não existe lei proibindo que um sócio possa liquidar com 
seus recursos próprios quaisquer obrigações da empresa da qual participe, tornando-se 
credor de pessoa jurídica." (fIs. 03 da inicial). 
Ocorre que, no caso sob exame, não há qualquer comprovação nos autos de que, 
realmente, haja o sócio agido da forma alegada. Ora, a própria recorrente esclareceu no 
item 2.1 da inicial (fls. 03), que a documentação comprobatória dos títulos encontrava-se 
"em poder da empresa, exibida à fiscalização". Desta forma, resulta evidente que houve o 
pagamento do débito aos fornecedores, não havendo, portanto, qualquer razão plausível 
para permanecer em aberto a parcela do passivo referente à conta de fornecedores. 
O eminente tributarista Hugo de Brito Machado, juiz que integra esta egrégia Corte, 
analisando o tema sobre o passivo fictício, ensina: 
"Diz-se que há passivo fictício quando nas demonstrações contábeis da empresa figuram 
dívidas que não correspondem à realidade. Geralmente são duplicatas já pagas, mas cujo 
pagamento não foi escriturado, por não ser possível fazê-lo, em face da insuficiência do 
saldo da conta caixa. Há também casos nos quais, em face da insuficiência do saldo da 
conta caixa, é escriturada entrada de dinheiro a título de empréstimo, geralmente em 
nome de dirigentes da empresa. Nestes casos também se configura o passivo fictício, 
entretanto tornaram-se estes mais conhecidos como casos de suprimento de caixa." 
(Estudos de Processo Tributário, Ed. Resenha Tributária, São Paulo, janeiro de 1991, 
p.114 a 115). 
Refere-se ainda, o conceituado tributarista, na obra citada, ao acórdão da lavra do 
eminente Ministro Jerônimo Ferrante no sentido de que 'gera a presunção de omissão de 
receita a manutenção no passivo da empresa de títulos já liquidados ou a falta de 
comprovação dos pendentes de liquidação.' (Apelação Cível nº 75.769-SP, DJU de 
01.12.83, pág. 18.958). (Obr. cit., pág. 116). 
Dessume-se, pois, da lição do professor Hugo Machado, que, na espécie em julgamento, 
como os títulos foram pagos, continuando, contudo, a constar na contabilidade da 
empresa a existência do débito, configura-se, sem qualquer dúvida, o denominado 
passivo fictício. 
No que se refere, ainda, à omissão no registro de receita concernente ao exercício de 
1979, ano-base de 1978, no valor de Cr$ 409.540,00 (quatrocentos e nove mil, 
quinhentos e quarenta cruzeiros), padrão monetário contemporâneo, tenho que razão 
assiste à Fiscalização Fazendária. Ora, se a compra dos vasilhames pela empresa 
recorrente foi à vista, os lançamentos, assim, haviam de ser feitos na conta do ativo. Se 
não ocorreu dessa forma, tenho que se configurou o passivo fictício a que alude a 
Fiscalização da Receita Federal. 
A propósito, na contestação apresentada pela União Federal, o ilustrado Procurador da 
República, Dr. Lino Edmar de Menezes, apresenta os seguintes fundamentos: 
"(...) a compra à vista enseja dois lançamentos próprios do ativo: conta de 
MERCADORIAS e conta de CAIXA, sendo o momento da entrega da mercadoria fato 
estranho ao registro contábil, pois que dependerá do ajustado entre as partes, e só 
repercutirá, novamente, na escrituração da empresa nas hipóteses de a mercadoria 
adquirida não atender à qualidade, peso ou qualquer outro fator que esteja em desacordo 
com o pedido, ensejando a devolução ou abatimento do valor, e daí poderá ocorrer o 
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estorno ou diminuição na conta COMPRAS. (in Contabilidade Comercial, Sérgio de 
Lidicibus e José Carlos Marion). 
Estas noções elementares de Contabilidade, indispensáveis ao deslinde da questão, 
também são expendidas por Jorge Flanklin Alves Felipe (in Direito Tributário na Prática 
Forense, ed. pág. 61 ), oferecendo o seguinte exemplo de todo idêntico à hipótese dos 
autos: 
'Diante de um documento que comprove a ocorrência de um fato administrativo, o 
contador deverá indagar qual é esse fato. Suponhamos que tenha em mãos uma nota 
fiscal, na qual a sociedade adquiriu à vista Cz$ 200.000,00 de artigos para o seu 
comércio. A nota fiscal representa, portanto, uma compra de mercadorias à vista. Que 
contas serão utilizadas? Para representar a compra feita, MERCADORIAS, e para 
representar o dinheiro (a compra foi à vista), CAIXA.'. 
Portanto, resta demonstrado que os lançamentos efetuados pela embargante retratam 
passivo fictício que autoriza a tributação na forma do artigo 12, § 2º, do Decreto-Lei nº 
1.598/77, assim redigido: 
'0 fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção, no passivo, de 
obrigações já pagas, autoriza a presunção de omissão no registro de receita, ressalvada 
ao contribuinte a prova da improcedência da presunção."' (fls. 28 a 29). 
Com referência ao fato da omissão da receita operacional no exercício de 1980 ano-base 
1979, constante do auto de infração, na importância de Cr$ 18.101.205,00 (dezoito 
milhões, cento e um mil, duzentos e cinco cruzeiros), em que a recorrente alega que a 
Fiscalização levou em conta dados e cálculos imprecisos, considerando os vasilhames 
como se correspondessem ao produto industrializado, não me parece procederem tais 
argumentos. 
As explicações dos fiscais autuantes levam à conclusão de que, realmente, houve a 
falada omissão de receita. 
Extraio das explicações dos fiscais fazendários a seguinte passagem: 
"Inicialmente, constatamos que a empresa nunca vendeu vasilhames vazios, adquirindo-
os de diversos fornecedores e providenciando a aquisição do líquido junto ao seu 
fornecedor exclusivo, a Ypioca Agroindustrial Ltda., empresa cujo sócio majoritário é 
também o titular da firma autuada. 
Constatamos ainda, quando da ação fiscal, que a dependente não possuía em estoque, 
ou depósito, resíduos de vasilhames, bem como não há em sua escrita fiscal/contábil 
nenhum documento que prove a comercialização de vasilhames quebrados ." (fls. 51v.) 
Desta forma, os fiscais elaboraram demonstrativo em que infere-se a ocorrência da 
receita omitida (fls. 52). 
Observa-se, ainda, que a recorrente, em nenhuma fase do processo, requereu a 
realização de perícia, objetivando comprovar a existência de vasilhames, embora 
alegasse que essa perícia deveria ter sido realizada na órbita fiscal. 
Resta, por último, examinar a parte do recurso referente à não aceitação pelo Fisco da 
dedução de despesa relativa a gastos com a aquisição de adubos e fertilizantes que 
deveriam ser empregados em imóveis agrícolas de propriedade da recorrente, bem assim 
os juros sobre empréstimos para aquisição dos mencionados produtos. 
O entendimento do Fisco foi o de que a aquisição do fertilizante não era imprescindível à 
atividade da recorrente, desde que não se tratava de empresa agrícola, o que somente 
era admissível no caso das empresas que tivessem sido constituídas com o objetivo de 
exploração agrícola ou pastoril ou de atividades extrativas vegetal e animal. 
É verdade que a recorrente somente nas razões de apelação alegou que a compra de 
adubos constituía despesas de manutenção da fonte produtiva que era o plantio da cana-
de-açúcar, invocando a circunstância de que a recorrente fabrica aguardente, portanto 
utiliza a cana-de-açúcar. 
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Acontece, contudo, que a recorrente não fez qualquer comprovação do exercício da 
atividade agrícola, sequer da existência da propriedade. 
Por último, invocou a recorrente, desde a inicial dos embargos, o benefício do 
cancelamento do débito relativo às parcelas de dezembro de 1978, no valor de Cr$ 
30.309,00 (trinta mil, trezentos e nove cruzeiros) e dezembro de 1979, no valor de Cr$ 
122.862,00 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e dois cruzeiros), por força do 
que dispõe o artigo 29 do Decreto-Lei nº 2.303/86. 
O douto Juiz Federal, prolator da sentença recorrida, não reconheceu, todavia, o pedido, 
adotando o seguinte entendimento jurisprudencial: "os débitos, para fins de cancelamento 
(D.L. 2.303/86, artigo 29), devem ser considerados tendo em linha de conta cada certidão 
da inscrição da dívida." (TFR - AC nº 136.846-PE; 6ª Turma, Rel. Min. Carlos Mário 
Velloso, in DJU de 02.06.88, pág. 13.545). Acrescentando, "No caso presente, consigna a 
certidão da dívida ativa, que instrui a inicial da execução, o valor originário de Cr$ 
12.431.534,00 (doze milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e trinta e quatro 
cruzeiros), em data de 30.10.83, bem superior ao previsto no art. 29 do Decreto-Lei nº 
25.303/86." (fls. 126). 
Verifico, assim, que, embora o débito correspondesse a mais de um exercício fiscal, a sua 
inscrição na dívida ativa constou de um único ato de nº 380.009.041/81, conforme se vê 
às fls. 86. 
Com estas considerações, pedindo vênia aos eminentes Juízes por me haver estendido 
na prolação do voto, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.725 - PE 

Relator: 0 SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: RUSA R. L. CAVALCANTI COM. IND. S/A E OUTROS 
Apelados: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - 

BNDES, BNDES PARTICIPAÇÕES S/A - BNDESPAR, CIA. SIDERÚRGICA 
DO NORDESTE-COSINOR E BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO 

Advogados: DRS. VICENTE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS (APTES.) E  
MARIA REGINA PINTO O. MELO E OUTROS, HERMETE DE SOUZA 
BORGES E OUTROS E VIRGÍLIO AUGUSTO DE SÁ PEREIRA MAIA E 
OUTROS (APDOS.) 

 
EMENTA 

Processual Civil. Intimação de sentença com omissão dos nomes dos patronos da autora 
apelante. Litispendência. Litigante de má-fé. 
1. Omitidos os nomes dos patronos da autora na intimação da sentença, tem-se como 
nulo tal ato, nulidade que atinge a execução da sentença já levada a efeito. 
2. Provado o ajuizamento de ação onde se reproduzem ações anteriormente ajuizadas e 
ainda em curso, onde há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, a hipótese 
é de litispendência, de modo a autorizar a extinção do processo sem julgamento do mérito 
(art. 267, V, do CPC). 
3. Não provada qualquer das hipóteses de que cuidam os incisos I a VI do art. 17 do CPC, 
não há como se falar em litigante de má-fé, excluindo-se assim a indenização de que fala 
o art. 18 da mesma lei processual civil. 
4. Apelação parcialmente provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
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Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 06 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: R.L. Cavalcanti Comércio Indústria S.A. - 
RUSA, ITS do Brasil Representações Ltda. e Empresa Pernambucana de Participações 
Ltda. - EPP propuseram medida cautelar preparatória, em 30.05.89, objetivando liminar 
que determine a "suspensão do leilão de ações representativas do capital social da 
Companhia Siderúrgica do Nordeste - COSINOR, a se realizar no pregão da Bolsa de 
Valores do Rio de Janeiro em 31.05.89", bem como a "suspensão da eficácia das 
deliberações das Assembléias Gerais da COSINOR e do seu Conselho de Administração 
e Diretoria no tocante ao referido leilão. 
Argúem, em sua inicial, que os atos praticados tanto pela Assembléia Geral como pelo 
Conselho de Administração e Diretoria da COSINOR são nulos de pleno direito. Para tal, 
historiam que detinham o controle acionário da COSINOR e, para expandir o parque 
industrial e mediante "acordo de acionistas", contendo cláusula de renúncia ao direito de 
preferência na subscrição de aumento capital (da parte dos autores), a EMBRAMEC 
integrou-se à sociedade (esclarecem que a expansão tinha o patrocínio do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, que ora aparecia com tal 
identidade, ora se fazia representar pela sua subsidiária - EMBRAMEC - Mecânica 
Brasileira S/A, que depois foi sucedida pelo BNDES-PAR - BNDES PARTICIPAÇÕES, 
que, na realidade, representam, no fundo, o mesmo interesse. São a mesma pessoa). 
Também, pelas cláusulas ajustadas, estabeleceu-se sistemática de administração 
compartilhada onde a EMBRAMEC (minoritária) passou a fazer maioria dos integrantes 
do Conselho de Administração (indicando quatro membros), tendo a cláusula 6.1.c 
proibido aos requerentes a utilização do voto múltiplo. Daí comprovado o controle 
acionário, por imposição, nas mãos da EMBRAMEC. No entanto, a cláusula 10 previa o 
inadimplemento dos acordantes, ocasião em que a EMBRAMEC se retiraria "mediante a 
venda da totalidade de suas ações ordinárias e preferenciais, às partes infratoras, que 
desde já se obrigam a comprar, pelo preço apurado na forma do item 10.3..." Só pelo teor 
da cláusula 10, já fica demonstrado que o leilão, que pretendem evitar, é acintoso no 
tocante a preço. Contraria, também, a cláusula 13ª, vez que esta prevê a vigência do 
acordo durante o tempo em que a EMBRAMEC mantiver a qualidade de acionista da 
empresa. E se a inalienabilidade das ações consta do livro de Registro de Ações 
Nominativas, mais uma vez comprovada a ilegalidade do leilão. Dizem, ainda, que 
gradativamente e, ao arrepio da lei e do acordado o BNDES e BNDESPAR se fizeram 
controladores do capital social da COSINOR, homologando transformações de créditos 
em ações, reduzindo capital social, entre outros. Todos estes fatos, ocorridos pré-edital, 
são suficientes para configurar a ilegalidade e conseqüente nulidade do leilão. Chamam a 
atenção para o "Edital de Pré-Qualificação de Interessados" para o leilão de ações da 
COSINOR, vez que: a) quer privatizar o já privatizado; b) é um sistema fechado de leilão 
que alija os requerentes; c) dá tratamento não eqüitativo aos eventuais pretendentes; d) 
não demonstra a real situação financeira da COSINOR, inclusive com subavaliação de 
ativos; e) contém avaliações e pareceres realizados por profissionais não qualificados; f) 
desconsidera os mandatos de administradores; g) configura legitimação do ilegitimável; h) 
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ofende o Estatuto Social (art. 10) e, em conseqüência, o art. 170 e §§ da Lei 6404/76; i) a 
Administração da COSINOR (prepostos do BNDES) não pagou dividendos e, fazendo-se 
acionista, criou para suas ações preferenciais, sem voto, o direito de votar. Pedem citação 
do :a) BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; b) BNDES PAR 
- BNDES PARTICIPAÇÕES S/A; c) COSINOR - COMPANHIA SIDERÚRGICA DO 
NORDESTE e d) BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO e ciência à COMISSÃO 
DE VALORES MOBILIÁRIOS. 
Liminar negada (fls. 258) à constatação de não se vislumbrar a priori o fumus boni juris e 
por inexistir o periculum in mora, vez que a realização do leilão não prejudicará os direitos 
que os requerentes alegam ser titulares. 
Consta às fls. 263 cópia da 1 á folha da petição inicial de medida cautelar proposta pelas 
mesmas partes destes autos, perante a Justiça Federal do Distrito Federal, com despacho 
datado de 29.05.89 e, às fls. 264, cópia do despacho concessivo de liminar deferida 
naqueles autos, datado de 30.05.89. 
Às fls. 275 e seguintes, a COSINOR contestou a ação alegando, em preliminar, 
litispendência, face ao ajuizamento de ações idênticas na Comarca do Cabo-PE, Rio de 
Janeiro-RJ e Justiça Federal em Brasília, com as mesmas partes, mesmo pedido e 
mesma causa de pedir. Entende, assim, serem os ora autores litigantes de má-fé. 
Inclusive, prevento o Juízo Federal de Brasília que primeiro conheceu mérito. No mérito, 
pugnam pelo indeferimento da inicial face à ausência dos pressupostos indispensáveis à 
medida, posto que a alienação das ações emitidas pela ré e de propriedade do sistema 
BNDES não prejudicarão o direito dos autores. Contestações nos mesmos termos 
apresentadas pelo BNDES (fls. 367 e seguintes) e BNDES PARTICIPAÇÕES S/A - 
BNDES PAR (fls. 405 e seguintes). 
A Bolsa de Valores não se pronunciou. 
O Ministério Público opinou pela extinção do feito (fls. 472) face à comprovada 
litispendência. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático julgou extinto o processo com base no art. 267, V 
do CPC, ressalvando aos réus o direito de pleitearem indenização (art. 18 do CPC). 
Fundamentou seu decisum na constatação de que os autores ajuizaram ações idênticas 
perante juízos federal e estadual, estando assim caracterizadas não só litispendência, 
como a má-fé, vez que se utilizou o Poder Judiciário sem a necessária retidão. Violado, 
pois, o art. 14, II, do CPC. 
Em despacho de fls. 505 o MM. Juiz recebeu o recurso de apelação, considerando que a 
publicação da sentença omitiu o nome dos patronos, inclusive grafando com alteração o 
sobrenome do patrono dos autores e, desta forma, configurada irregular intimação. 
Tornou sem efeito os atos praticados após 10.12.90 (fls. 475). 
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença que extinguiu a ação, posicionando-se no 
entendimento que não há que se falar em má-fé por terem sido ajuizadas medidas 
semelhantes em juízos diversos contra diversas pessoas jurídicas, cada qual com foro 
privilegiado e distinto (o da sede da COSINOR no Cabo-PE; o do BNDES em Brasília e o 
da Privatização em Recife), face ao caráter de extrema urgência e risco de eventual 
declinação de competência, justificando assim o comportamento acautelatório, em defesa 
do patrimônio. Esclarece que perante o juízo da Comarca do Cabo foram interpostas 
ações principais, anulatória e declaratória, que se encontram pendentes de julgamento, 
revelando-se mais um motivo a impor a reforma da sentença ora apelada, pois, se 
favorável a decisão a ser proferida nas respectivas ações, não há que se falar sequer, de 
condenação em custas e honorários, nos termos do art. 811, I, do CPC. 
As contra-razões do BNDES, BNDES PARTICIPACÕES S/A - BNDESPAR e COSINOR 
posicionam-se pela manutenção da sentença, entendendo que em sede de competência 
territorial e havendo pluralidade de réus, com diferentes domicílios, impõe-se ao autor 
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escolher o foro de qualquer deles para a demanda (art. 49, § 4º, do CPC), inexistindo, 
portanto, autorização legal para cumular demandas idênticas em foros distintos. Quanto à 
condenação imposta aos apelantes para ressarcimento de prejuízos, esta há de ser 
mantida, vez que tem por fundamento o dano processual provocado. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Na sentença recorrida, o MM. Juiz 
Francisco Queiroz Cavalcanti, entendendo devidamente caracterizadas a litispendência e 
a má-fé da autora no ajuizamento da presente ação, vez que utilizou-se do Poder 
Judiciário sem a necessária retidão para obtenção de liminar, perante vários juízes e de 
modo simultâneo, restou por julgar extinto o processo com base no art. 267, V, do CPC, 
ressalvando aos réus o direito de pleitearem indenização com base no art. 18 da mesma 
Lei Processual Civil. 
Em suas razões de apelação, as apelantes, após atacarem de nulidade a intimação da 
sentença em face de não constar daquele ato os nomes de seus patronos - fato 
reconhecido pelo juiz do 1 º grau ao receber a apelação - negam tenha havido má-fé de 
sua parte ao ajuizar várias ações de modo simultâneo e em vários juízos, objetivando o 
mesmo fim, afirmando ter assim agido em face da extrema urgência da cautelar requerida 
e haver diversas pessoas jurídicas no pólo passivo, tendo cada uma com foro privilegiado 
e distinto. 
Observe-se, por outro lado, que na sentença recorrida o MM. Juiz, ao afirmar ser a 
apelante litigante de má-fé, não precisou qual a conduta da mesma, a caracterizadora da 
referida má-fé. É que, ao estabelecer o art. 17 do CPC as hipóteses em que há de se 
considerar o litigante de má-fé, deveria, a sentença que chegou a tal conclusão, de modo 
preciso e claro, justificar em quais dos incisos fundamentou-se aquele decisum para 
chegar àquela conclusão, ou seja, se a pretensão deduzida foi contra texto expresso, lei 
ou fato controverso, se se alterou nesta ação a verdade dos fatos, se foi oposta 
resistência injustificada ao andamento do processo ou se provocaram incidentes 
manifestamente infundados ou procedeu a autora de modo temerário ou, finalmente, se 
usou do processo para conseguir de objetivo ilegal e, neste caso, qual o objetivo ilegal. 
A ausência de tal fundamentação autoriza se concluir por não se encontrar provada a má-
fé da autora, embora reste sem dúvida ser a hipótese de litispendência a determinar, 
como determinou, a extinção do processo sem julgamento do mérito. 
Por tais razões, dou parcial provimento à apelação para, inicialmente anulando todos os 
atos que se seguiram à intimação da sentença, no caso os atos atinentes à própria 
execução da mesma, atendendo a nulidade daquele ato, reformar a sentença no tocante 
à afirmação de ser o autor litigante de má-fé, excluindo assim a ressalva feita em relação 
aos réus quanto à possibilidade de haverem da autora a indenização de que cuida o art. 
18 do CPC. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.552 - PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: GLÁUCIO ROLAND GERBASIL FURTADO E CÔNJUGE 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. CARLOS HUMBERTO INOJOSA GALINDO E OUTRO (APTES.) 
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EMENTA 

Administrativo e Constitucional. Decreto nº 89.256/83. Declaração de ocupação dos 
silvícolas. Área que menciona. Direito de indenização. Cabimento. 
- Somente as terras que eram ocupadas pelos indígenas, quando da promulgação da 
Constituição de 1934, são reconhecidas como de posse dos mesmos e de domínio da 
União. 
- Se, à data da promulgação da Constituição de 1934, a área de terras em questão já era 
legalmente do domínio e posse pacífica de particulares, têm os seus proprietários direito à 
indenização pelo desapossamento. 
- Decreto que declara terras de ocupação de silvícolas, contendo os requisitos de 
desapropriação indireta, deve assim ser entendido para obrigar a União a indenizar 
mediante pagamento de preço justo. 
- Lucros cessantes cabíveis na forma de juros compensatórios, pagos a partir do 
desapossamento. 
- Incabível, no caso, indenização do canavial. 
- Apelo a que se dá parcial provimento. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 12552 - PE, 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, 20 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Gláucio Roland Gerbasil Furtado e sua esposa 
ajuizaram ação ordinária de indenização contra a União Federal pleiteando ressarcimento 
pelo desapossamento de terras pertencentes aos mesmos. 
Afirmam, em síntese, que são proprietários do imóvel rural 'Caieira de Cima', situado no 
Município de Rio Tinto, Paraíba, com área de 605 ha. A partir de 11 de setembro de 1980, 
o imóvel foi invadido pelos índios Potyguares, resultando tal invasão na expedição, pelo 
Presidente da República, do Decreto nº 89.256/83, declarando de ocupação dos silvícolas 
a referida área . 
Salientam que, até 1983, a terra não era ocupada pelos silvícolas, na forma do art. 23 da 
Lei nº 6001/73, pelo que não poderia o referido Decreto invocar como seu fundamento os 
arts. 4º, IV, e 198, da Constituição então vigente, que incluía entre os bens da União as 
terras habitadas pelos indígenas. Alegam, desta forma, que ocorreu desapropriação 
indireta, pelo que pleiteiam indenização pelo desapossamento das terras e benfeitorias. 
Contestação da União às fls. 134/137. 
Realizada a instrução do processo com depoimento pessoal do autor e ouvida de 
testemunhas, além da realização de perícia. O perito judicial e assistente técnico dos 
autores elaboraram laudo conjunto (fls. 804/836). O assistente técnico da União elaborou 
o laudo de fls. 844/900. 
Em suas alegações finais, os autores reiteram os termos da inicial. 
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Por sua vez, a União, em memorial de fls. 928/933, afirma que as terras em questão são 
tradicionalmente de ocupação indígena e, portanto, integrantes do seu acervo patrimonial, 
pelo que não há se falar em desapropriação indireta. 
O ilustre Juiz a quo, Dr. Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, sentenciou às fls. 
935/956, julgando improcedentes os pedidos da inicial. 
Irresignados, apelam os autores, com fundamento nas razões de fls. 964/969. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por 
distribuição. 
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 979/989, opinando pelo provimento parcial do 
recurso, apenas para ser reconhecido o direito à indenização pelas benfeitorias, no seu 
entender realizadas de boa-fé. 
Peço inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Para meIhor apreciação da matéria, 
transcrevo trecho da sentença recorrida: 
"No caso dos autos, tanto o perito do juízo quanto o assistente técnico dos autores 
reconheceram que a propriedade dos suplicantes encontra-se na área indígena. 
Afirmam em conjunto: 
'A área indígena encontra-se demarcada, conforme coordenadas citadas no item anterior 
e totaliza 20.820 ha., englobando a área da Fazenda 'Caieira de Cima' de 605 ha. Por sua 
vez, os silvícolas habitavam aldeias nas imediações da Fazenda Caieira de Cima' (fls. 
802). 
E: 
'A periferia do imóvel Caieira de Cima é ocupada por remanescentes do grupo dos 
Potyguares'. 
Devendo-se ressaltar que a ocupação da área da Fazenda Caieira por particulares se deu 
na 'década de 20'(vide fls. 808), quando já em vigor o Código Civil, que estabelecia como 
atributo dos bens públicos a inalienabilidade. Poder-se-ia, ainda, invocar o teor do artigo 
129, da Constituição de 1934; do artigo 154, da Constituição de 1937; do artigo 216, da 
Constituição de 1946 (vide Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1946, 
Tomo VI, pág. 467/468, ed. Borsoi-RJ -1960). 
Reconhecido que a propriedade 'Caieira de Cima' se encontra dentro da área indígena, 
portanto enquadrando-se como bem da União, nada poderiam perceber os autores a titulo 
de perda de propriedade por desapropriação indireta. Facilmente se chega à conclusão 
de que os autores tinham conhecimento da precariedade da titulação, pelo valor pago a 
título de compra e venda - apenas Cr$ 200.000,00 em 06.01.76, correspondente a, tão-
somente, 1.499 92 ORTNs (por 605 hectares) quando da petição inicial alegaram serem 
as terras 'mais valiosas da região, hoje cotadas à razão de Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões 
de cruzeiros) por hectare' (fIs. 07)." 
A documentação acostada aos autos demonstra a cadeia sucessória do imóvel objeto de 
ação, começando ela com a índia Carlota Maria da Conceição, que adquiriu o título de 
propriedade em 09.12.1871 , em virtude de distribuição de terras realizada em 
08.02.1862. 
Através de herança, o imóvel sub judice, constante da anexação de quatro glebas foi 
sucessivamente passando para os herdeiros da índia Carlota, até meados da década de 
20, quando foi vendido a estranhos, chegando, em 1976, ao domínio dos autores. 
Inicialmente, cumpre analisar, como ponto fundamental da questão, se a alienação 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

realizada pelos herdeiros da índia Carlota, em meados da década de 1920, é válida ou 
nula de pleno direito, como defendido pelo culto juiz sentenciante. 
Para isso, faz-se necessário a verificação do tratamento dispensado à matéria pelas 
Constituições brasileiras. 
A Constituição Republicana de 1891 foi omissa a respeito das terras dos silvícolas. Já a 
Constituição de 1934, em seu art. 129, dispôs: 
"Será respeitada a posse de terras dos silvícolas que nelas se achem permanentemente 
localizados, sendo-Ihes, no entanto, vedado aliená-las". 
A Constituição de 1937 e a de 1946 repetem, com outras palavras, o disciplinamento 
dado pela Constituição de 1934. 
Por sua vez, a Constituição de 1967, com a Emenda nº 01/69, prescreveu em seu art. 
198: 
"Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a lei federal 
determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito 
ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nela existentes. 
§ 1º. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza 
que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos 
silvícolas. 
§ 2º. A nulidade e extinção de que trata o parágrafo anterior não dão aos ocupantes 
direito a qualquer ação ou indenização contra a União e a Fundação Nacional do índio". 
Finalmente, a atual Constituição, nos dispositivos que interessam a este julgamento, 
assim disciplina a matéria: 
"Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 
§ 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à 
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 
§ 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 
permanente, cabendo-Ihe o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes. 
§ 4º. Asterras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre 
elas imprescritíveis. 
§ 6º. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto 
a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração 
das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante 
interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a 
nulidade e a extinção direito a indenização ou ações contra a União, salvo, na forma da 
lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé." 
Tendo em vista os dispositivos supratranscritos, indaga-se se antes da Constituição de 
1934 era lícita a alienação de terras pelos silvícolas e, em caso afirmativo, se a referida 
Constituição ou as subseqüentes atingiram fatalmente essa alienação, face à não 
ocorrência de direito adquirido contra norma constitucional. 
A primeira dessas indagações merece resposta afirmativa, uma vez que, no meu 
entendimento, antes da Carta de 1934 não havia impedimento à alienação de referidas 
terras. 
Com efeito, a Constituição de 1981 era omissa a respeito da matéria, somente vindo a 
ocorrer a proibição de alienação com o advento da Constituição de 1934. Na sentença 
recorrida, sustentou o MM. Juiz a quo que "a ocupação da área da fazenda Caieira de 
Cima por particulares se deu na década de 20 (vide fIs. 808), quando já em vigor o 
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Código Civil, que estabelecia como atributo dos bens públicos a inalienabilidade". 
Ao que me parece, porém, antes da Constituição de 1967, as terras ocupadas pelos 
silvícolas não pertenciam à União. Antônio Sebastião de Lima, Juiz de Direito do Estado 
do Rio de Janeiro, em seu trabalho "A Proteção Jurídica das Comunidades Indígenas do 
Brasil", publicado na Revista de Informação Legislativa, assim discorreu: 
"A Carta Federal de 1967 incluiu, entre os bens da União, as terras dos indígenas. Todas 
as Constituições e Cartas anteriores limitaram-se à proteção dessas terras". (Nº 93, ano 
24, pág. 273). 
Assim, a alienação ocorrida em meados da década de 20 não afrontou o Código Civil. 
Verificada a legalidade da venda, resta analisar a segunda indagação: a Constituição de 
1934 ou as subseqüentes teriam tornado nulo ou inexistente o referido negócio jurídico? 
Entendo que não. 
De fato, não se pode afirmar que todas as terras que já foram habitadas por índios, 
mesmo que há tempos imemoriais, sejam de propriedade da União, e nulos todos os 
títulos acaso existentes. A figura do indigenato, que é a posse originária da terra pelos 
silvícolas, não pode ser invocada indiscriminadamente. 
Há de se ter um marco inicial, sob pena de, retroagindo infinitamente, chegarmos à 
absurda conclusão de que todas as terras brasileiras são do domínio da União, uma vez 
que já foram, um dia, habitadas por índios. 
A faixa litorânea do Nordeste, incluindo as terras em que se situam as capitais, a exemplo 
de João Pessoa, já foram, um dia, habitadas por índios, e nem por isso pertencem a 
União a este título. 
O marco inicial a que me refiro não pode ser subjetivo, fixado por administrador ou 
antropólogo que, discricionariamente, entenda ser justo pertencer à União as terras 
ocupadas por índios a "X" ou "Y" anos atrás. 
Mas, que marco seria este? 
A meu ver, seria a Constituição de 1934 a primeira a disciplinar a matéria: as terras que, 
na data de promulgação da Constituição de 1934, eram habitadas permanentemente por 
índios seriam de posse deles, mesmo que houvesse título anterior de propriedade 
conferido a terceiro. Neste caso, o título seria nulo. 
Assim, essas terras seriam de posse exclusiva dos índios, passando, posteriormente, ao 
domínio da União (v. Constituição de 1967, com Emenda 01/69). Verificada esta hipótese 
(posse indígena à data da promulgação da CF de 1934), todos os títulos de propriedade 
em poder de terceiros seriam nulos, não importando a data de seus registros. 
Este marco inicial, fixado objetivamente, é, no meu entendimento, o único capaz de evitar 
arbítrio por parte da Administração, que, caso contrário, poderia declarar de sua 
propriedade a maioria do território brasileiro, pois, primitivamente, este era ocupado por 
silvícolas. 
Sobre a existência de um marco fixo para determinar a posse de terra pelo índios, assim 
discorreu Pontes de Miranda: 
"4) Propriedade e Posse - São nenhuns quaisquer títulos, mesmo registrados, contra a 
posse dos silvícolas, ainda que anteriores à Constituição de 1934, 'se à data da 
promulgação havia tal posse'. (grifei). (In Comentários à Constituição de 1967, com a 
Emenda nº 01 de 1969, tomo VI, Forense, 3ª edição, pág. 457). 
Em resumo, somente as terras que eram ocupadas pelos indígenas quando da 
promulgação da CF/34 passariam a ser reconhecidas como de posse dos silvícolas e do 
domínio da União. 
Não é o caso dos autos, uma vez que, desde meados da década de 20, estão as referidas 
terras sob o domínio e posse dos particulares. 
Por sua vez, não se pode afirmar que as terras em questão são tradicionalmente 
ocupadas pelos índios, por serem imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
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necessários ao seu bem estar e à sua reprodução física e cultural, nos termos do § 1º, do 
art. 231, da Constituição de 1988. 
Como se depreende dos autos, os índios Potyguares estão perfeitamente integrados à 
civilização, enquanto que aquele dispositivo constitucional estabelece os usos, costumes 
e tradições como critérios de se aferir a imprescindibilidade das terras. 
Vale salientar que não estou a criticar a salutar atitude da União em tentar preservar os 
grupos indígenas existentes. Restrinjo-me, aqui, a analisar se os autores possuem ou não 
direito à indenização. 
Pelo exposto acima, parece-me que o Decreto nº 89.256/83, que declarou as terras dos 
autores de ocupação dos silvícolas, contém os requisitos de uma desapropriação indireta, 
devendo assim ser entendido para obrigar a União a indenizar, mediante pagamento de 
preço justo, as terras e benfeitorias atingidas. 
Acrescento que o MM. Juiz a quo entendeu que também não caberia aos autores 
indenização pelas benfeitorias, ao argumento de que os mesmos tinham conhecimento da 
precariedade do título, por terem adquirido a propriedade por preço muito baixo (ver fls. 
947). Observo, no entanto, que a propriedade foi adquirida em 1976, de parentes dos 
autores, como se verifica da escritura pública de compra e venda acostada às fls. 13 dos 
autos. 
Este fato, além da constatação de que, na prática, é raro declarar-se na escritura o valor 
real da transação, justifica o baixo preço ali constante, sem que isso importe em 
demonstração de conhecimento da suposta precariedade da titulação. 
Passo a analisar, agora, os laudos periciais, verificando sobre quais itens têm os autores 
direito à indenização. 
Tanto o laudo elaborado conjuntamente pelo perito e o assistente técnico dos autores 
quanto o laudo elaborado pelo assistente técnico da ré incluem no valor a ser indenizado 
o lucro cessante pela não utilização da propriedade para o plantio de cana durante o 
período de 1983 (data da expedição do Decreto) até 1989 (data da elaboração do laudo). 
Ora, tratando-se de desapropriação indireta, como venho sustentando, os lucros 
cessantes não devem ser calculados na forma dos laudos periciais, mas sim através de 
juros compensatórios, devidos a partir do desapossamento. 
Por sua vez como muito bem salientado pelo ilustre Juiz a quo, consta às fls. 71 dos autos 
um contrato de arrendamento celebrado entre os autores e Armando da Cunha Rabelo 
Júnior e sua esposa. Este contrato é de grande importância. 
É que, na inicial, haviam afirmado os autores que suas terras teriam sido invadidas pelos 
indígenas em 1980, fato este que impediu a colheita de cana e a quitação de empréstimo 
contraído junto ao Banco do Brasil. 
Ocorre no entanto que, pelo contrato acima mencionado, datado de 1º de setembro de 
1983, os autores deram suas terras em arrendamento por um período de 11 anos e 7 
meses, comprometendo-se os arrendatários a pagar aos arrendantes os valores relativos 
aos saldos dos financiamentos contraídos pelos mesmos junto ao Banco do Brasil. As fls. 
900, consta declaração do Gerente do Banco em Mamanguape - PB, datada de 1989, no 
sentido de informar que o autor não possui qualquer dívida junto àquela instituição. 
Destes elementos, pode-se tirar duas conclusões: a primeira, de que o autor, em 
setembro de 1983, ainda mantinha a posse pacifica de sua propriedade, usufruindo, 
inclusive, de sua plantação de cana. Se assim não fosse, jamais poderia ter celebrado o 
referido contrato a segunda conclusão é a de que o empréstimo do Banco do Brasil foi 
saldado, possivelmente, com o dinheiro proveniente do arrendamento e, por 
conseqüência, do plantio da cana, já que esta era a única atividade desenvolvida na 
propriedade, conforme se verifica da cláusula segunda do contrato de arrendamento, in 
verbis: 
"O imóvel se destina exclusivamente ao exercício de atividade da agroindústria 
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açucareira, não podendo os ARRENDATÁRIOS alterar-Ihe a utilização sem prévio 
consentimento escrito dos ARRENDADORES". 
Desta forma, já havendo percebido o valor do canavial então existente à data da 
expedição do Decreto nº 89.256/83, não têm os autores direito a indenização pela 
plantação de cana. 
Devem ser "excluídas", por conseqüência, do laudo pericial as quantias referentes ao 
lucro cessante e plantações de canaviais. Aquele, como já dito, deve ser calculado na 
forma de juros compensatórios. 
A terra e as benfeitorias existentes foram avaliadas, em moeda da época, em NCz$ 
1.141.000,00 (hum milhão e cento e quarenta e um mil cruzados novos), ou seja, 
311.357,31 BTNs (ver fls. 824). Este valor, encontrado pelo perito do juízo e assistente 
técnico dos autores, corresponde hoje a, aproximadamente, Cr$ 790.000.000,00 
(setecentos e noventa milhões de cruzeiros), por 605 ha de terras, o, que considero 
razoável. Esta quantia, inclusive, é um pouco menor do que a encontrada pelo assistente 
técnico da União. 
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para condenar a União no pagamento 
da quantia constante no laudo pericial às fls. 824, referente ao valor da terra e das 
benfeitorias, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a 
contar da citação válida, excluído do laudo o valor referente aos lucros cessantes, que 
deve ser substituído por juros compensatórios, a contar do desapossamento (que fixo em 
janeiro de 1984, face aos termos do contrato de arrendamento de fls. 71, antes 
mencionado, bem como dos depoimentos constantes dos autos). 
Havendo sucumbência recíproca, condeno os autores a pagarem à União honorários de 
10% sobre o valor da causa, bem como condeno igualmente a União a pagar aos autores 
honorários em igual valor, devendo os mesmos se compensarem. 
Condeno, ainda, a ré a ressarcir os autores em metade das custas e despesas 
processuais por eles efetivadas, inclusive honorários do perito do juízo, cujo pagamento 
foi satisfeito às fls. 437, tudo a ser apurado em liquidação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.664 - CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: ANTÔNIO RIBEIRO NETO E OUTROS 
Advogados: DRS. MARIA VILMA BARROS NOGUEIRA E OUTROS (APTE.) E  

CLEIDE HELENA MARQUES LOUSADA (APDOS.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Aposentadoria. Renda mensal inicial (RMI). Art. 202, CF/88. Auto-
aplicabilidade. Retroação vedada. 
- Os benefícios de aposentadoria concedidos durante a vigência da CF/88 devem ter suas 
RMls calculadas de acordo com o art. 202, da Carta, que é auto-aplicável. 
- É vedado, no entanto, utilizar-se a regra do referido dispositivo constitucional para 
cálculo de RMI de benefício concedido antes da vigência da Constituição de 88, quando a 
lei regulava a matéria de forma diversa. 
- Apelo a que se dá provimento. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 12.664 - CE, em 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, 14 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Presidente e Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: Antônio Ribeiro Neto e outros ajuizaram 
ação ordinária de revisão de aposentadoria contra o Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS, objetivando corrigir os valores das suas rendas mensais iniciais - RMls, bem como 
a forma de reajuste dos benefícios. 
Alegam os autores que o Instituto, ao calcular o valor das suas RMls, tomou como base a 
média dos últimos 36 salários de contribuição, mas somente aplicou os índices de 
correção monetária aos 24 primeiros salários, não o fazendo em relação aos 12 últimos. 
Pretendem eles que seja aplicada a correção em todos as 36 parcelas do salário de 
contribuição, na forma do art. 202, da CF/88. Requerem, ainda, que sejam os benefícios 
reajustados de acordo com a Súmula 260, do extinto TFR. 
Contestação às fls. 103/108, onde o INSS alega, em síntese, não ser auto-aplicável o art. 
202, da vigente Constituição. 
Sentenciando, ao final, o MM. Juiz a quo julgou procedentes os pedidos, condenando o 
INSS a revisar a RMI dos autores, bem como o critério de reajuste, de acordo com os 
mesmos índices aplicados ao salário mínimo. 
Irresignado, apelou o Instituto, com base nas razões de fls. 127/129. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por 
distribuição. 
Dispenso a revisão e peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator): Sobre a auto-aplicabilidade das 
normas constitucionais, discorreu brilhantemente José Afonso da Silva: 
"Completa, nesse sentido, será a norma que contenha todos os elementos e requisitos 
para a sua incidência direta ... quando essa regulamentação normativa é tal que se pode 
saber, com precisão, qual a conduta positiva ou negativa a seguir, relativamente ao 
interesse descrito na norma, é possível que esta norma é completa e juridicamente 
dotada de plena eficácia, embora possa não ser socialmente eficaz. 
(Aplicabilidade das Normas Constitucionais - RT, 1968, p.92)." 
Dessa forma, entendo que o art. 202 da Constituição Federal é de aplicação imediata, 
qualquer que seja o método interpretativo utilizado. A autarquia-ré pretendeu transformá-
lo em parágrafo do art. 201, como forma de fazer incidir a restrição contida na parte final 
do caput, desse último artigo, o que é inaceitável. 
Esse entendimento, aliás, foi adotado pelo Plenário desta egrégia Corte, quando do 
julgamento dos Embargos Infringentes na AC nº 8460-PE. 
Observo, no entanto, que os benefícios de aposentadoria de todos os recorridos tiveram 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

data de início anterior à Constituição de 1988. 
Ora, os proventos de aposentadoria regulam-se pela lei vigente à data em que o 
beneficiário reuniu os requisitos necessários à obtenção do benefício, inclusive, com a 
apresentação do requerimento, ressalvadas as revisões previstas em lei. Desta forma, as 
RMls dos autores não poderiam ser calculadas de acordo com o disposto no art. 202 da 
CF/88, que não estava em vigor nas respectivas datas de concessão dos benefícios. 
A legislação vigente à época da concessão das aposentadorias determinava que fosse 
aplicada a correção monetária no cálculo das RMls apenas nas 24 primeiras parcelas, 
critério que foi observado pelo recorrente. 
Assim, embora tenha a convicção de que o art. 202, da CF/88 é auto-aplicável, entendo 
que somente atinge aqueles benefícios concedidos durante a vigência da atual Carta 
Constitucional. A douta sentença merece reparos nesse ponto. 
Por outro lado, embora o ilustre Magistrado a quo tenha determinado em sua decisão a 
aplicação nos reajustes dos benefícios do índice integral do salário mínimo, em 
discordância, portanto, do entendimento desta egrégia Turma, não foi esse aspecto objeto 
de impugnação no recurso que ora se aprecia, motivo pelo qual me encontro impedido de 
analisar a questão. 
Diante do exposto, meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso de apelação para 
julgar descabida a aplicação do art. 202 da CF/88 no cálculo das RMls dos autores, 
mantendo os demais termos da sentença recorrida. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.040 - CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelados: JOSÉ PEIXOTO DE MORAES E CÔNJUGE 
Advogados: DRS. FRANCISCO DAS CHAGAS A. MARQUES E OUTROS (APTE.) E  

VALÉRIO CELA MENESCAL (APDOS.) 
 
EMENTA 

Processo civil. Execução Hipotecária. 
1. Execução hipotecária fundada em outra causa que não inadimplemento do mutuário. 
Aplicação do CPC, obrigatoriedade (art. 10, da Lei Nº 5741/71). 
2. Execução que prossegue com penhora de outros bens do devedor até satisfação da 
obrigação, caso haja impossibilidade de manutenção da penhora sobre o bem hipotecado. 
Apelo provido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 13.040-CE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 04 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: A Caixa Econômica Federal - CEF promoveu 
execução contra José Peixoto de Moraes e sua esposa, Margarida Maria Chaves de 
Moraes, objetivando receber o valor de Cr$ 37.118.041,52, referente ao vencimento 
antecipado do saldo devedor de financiamento concedido aos executados. 
Afirma, na inicial, que o imóvel financiado e gravado com hipoteca em seu favor foi 
penhorado judicialmente, por força de execução movida pela Fazenda Pública Estadual 
contra a Casa Peixoto Comércio Ltda. e seus sócios, ora executados. Aduz que, de 
acordo com cláusula contratual, qualquer procedimento judicial contra os devedores que 
venha a atingir o imóvel hipotecado é motivo para ocasionar o vencimento antecipado da 
dívida (saldo devedor). 
Às fls. 29, a CEF informa que, nos autos da execução movida pela Fazenda Estadual, 
arrematou o bem hipotecado, requerendo, porém, o prosseguimento do feito. 
O imóvel foi penhorado (fls. 33). 
Sentenciando às fls. 112/114, o MM. Juiz a quo, Dr. José Maria de Oliveira Lucena, hoje 
integrante desta egrégia Corte, declarou nula a penhora e extinguiu o processo sem 
julgamento do mérito, ao argumento de que o bem hipotecado havia passado ao domínio 
da exeqüente, ante a arrematação, não podendo mais ser penhorado nestes autos. 
Inconformada, apela a CEF, sustentando que não havia embasado a execução na Lei 
5741/71, mas sim no CPC, pelo que poderia a mesma continuar, como execução comum, 
passando a exeqüente a ser credora quirografária. Invoca o princípio da economia 
processual e o da fungibilidade. 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A CEF, em suas razões, alegou: 
"A pilastra utilizada pelo Juízo a quo, item 9, da r. sentença, de que minguara uma das 
condições da ação de execução especial, a regulada pela Lei 5741, vê-se, é débil por 
demais, haja vista que a apelante não embasara sua execução nessa lei especial, como 
já dito acima. 
4.4 No decisum atacado - item 10 -, há uma induvidosa contradição, sempre utilizada em 
benefício dos executados e em prejuízo da apelante, vejamos: 
"extingo o processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 267, VI), ressalvando à CEF 
socorrer-se da execução comum para recebimento de seu crédito ..." 
4.5. Dois princípios aplicáveis à espécie foram inobservados pelo Juízo a quo: 
- o da economia processual (ao admitir que a CEF/apelante poderia se socorrer da 
execução comum); 
- e o da fungibilidade, quando poderia perfeitamente adotar o prosseguimento da 
execução, pelo remanescente, ao invés de extinguir um processo já com alguns anos de 
existência, para iniciar um outro, com o mesmo fito. 
4.6. O Juízo a quo apega-se apenas ao fato de a CEF/apelante não indicar o valor do 
remanescente (fls. 113), mencionando uma petição da CEF, fls. 80, quando ali, naquele 
momento, em razão do Plano Collor I, não era possível nenhum credor responsável 
afirmar qual índice a ser utilizado, etc. 
4.6.1. Olvidou o douto Juízo a quo que a apelante/CEF - às fls. 48 - item 6 - informara o 
valor da dívida - Ncz$ 78.742,14 - preenchendo a lacuna, que insiste o emérito Juiz 
Federal em afirmar existir, da falta de uma das condições da ação - embora reconheça o 
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direito da CEF em executar a dívida." 
Merece, inicialmente, destaque o disposto na Lei nº 5741/71: 
"Art. 10. A ação executiva, fundada em outra causa que não a falta de pagamento pelo 
executado, das prestações vencidas, será processada na forma do Código de Processo 
Civil, que se aplicará, subsidiariamente, à ação executiva de que trata esta lei. (Grifo 
nosso). 
No presente caso, a execução fundou-se no fato de o imóvel hipotecado ter sido 
"penhorado em execução que a Fazenda Pública Estadual promove contra a Casa 
Peixoto Comércio Ltda. e seus sócios, José Peixoto de Moraes e Margarida Maria Chaves 
de Moraes, nos autos do processo nº 5091 /81, em curso perante a 1 ª Vara dos Feitos da 
Fazenda Pública Estadual do Ceará." 
Equadra-se, por conseqüente, à hipótese dos autos, o disposto no art. 10, da Lei nº 5741 
/71, sendo, por conseguinte, aplicável a este processo as normas previstas no Código de 
Processo Civil, inclusive as do art. 667, possibilitando-se o prosseguimento da execução, 
com penhora de outros bens do devedor. 
Observe-se que o MM. Julgador de 1º Grau, hoje honrando esta Turma, reconheceu, na 
sentença (fls. 113), o direito da apelante "socorrer-se da execução comum para o 
recebimento do seu crédito." 
Ora, a "execução comum" é aquela prevista no Código do Processo Civil. Seu rito é 
aquele aplicável ao presente processo, por força do já citado art. 10, da Lei nº 5741/71. 
Não atende ao princípio de economia processual determinar a extinção de um processo, 
quando presentes os requisitos para o seu prosseguimento, para ajuizamento de outro 
processo, com o mesmo procedimento. 
Não se pode, a essa altura, deixar de salientar a lição de Cândido Dinamarco: 
"O que importa, acima de tudo, ..., é colocar o processo no seu devido lugar, evitando-se 
os males do exagerado processualismo." ("A Instrumentalidade do Processo" - RT, 1987, 
pág. 446). 
Dou provimento ao recurso para reformar a sentença, no sentido de assegurar à CEF a 
continuidade da execução, com base no CPC vigente. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.213 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: MARIA DA PURIFICAÇÃO BARBOSA SIQUEIRA E OUTROS 
Advogados: DRS. ELIZABETH APARECIDA M. SATO E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ GERALDO CARNEIRO LEÃO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Servidor Público. URP. Sua incidência sobre adiantamento pecuniário 
pago aos servidores da Previdência Social. Sentença proferida na pendência de Agravo 
de Instrumento interposto contra despacho que não acolheu apelação em exceção de 
incompetência. Sua validade. Argüição de litispendência. Falta de provas. Preliminares 
rejeitadas. 
I - O artigo 8º e § 1º do Decreto-Lei nº 2.335/87 asseguraram a todos os trabalhadores, 
nestes incluídos os servidores civis e militares da União e suas autarquias, o reajuste 
mensal dos salários, proventos, pensões e remunerações em geral, em proporção 
idêntica à variação da Unidade de Referência de Preços (URP), a partir de julho de 1987. 
II - O "Adiantamento Pecuniário" percebido pelos servidores da Previdência Social, a título 
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de antecipação do "Novo Plano de Cargos e Salários", constitui-se numa antecipação 
salarial e, assim sendo, integra a remuneração do servidor para todos os efeitos legais. 
III - Incidência do reajuste, previsto no DL nº 2.335/87, sobre o referido "Adiantamento 
Pecuniário", por ser parte integrante dos vencimentos dos autores, servidores 
autárquicos. 
IV - Julgada, em 1 º grau de jurisdição, a exceção de incompetência, retoma o processo o 
seu curso normal, pois contra a referida decisão só cabe agravo de instrumento, que não 
tem efeito suspensivo. Válida, portanto, é a sentença proferida na pendência do referido 
recurso. 
V - Não se há de alegar litispendência quando não existe prova de que em ação 
anteriormente ajuizada há identidade de partes, da causa de pedir e do pedido. 
Inteligência do art. 301, inciso V, § 2º, do CPC. 
VI - Preliminares rejeitadas. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
rejeitar as preliminares e, no mérito, 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, 22 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O MM. Juiz Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária 
de Pernambuco, ao julgar procedente o pedido dos autores, reconheceu que os mesmos 
faziam jus à incidência da URP, como fator de reajuste salarial, sobre o adiantamento 
pecuniário concedido desde outubro de 1987. 
Dessa decisão apelou o INSS, argüindo, em resumo, o seguinte: 
1 ) Preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de haver sido prolatada quando 
ainda encontra-se pendente o julgamento do agravo de instrumento interposto contra 
despacho que não recebeu o recurso de apelação, na exceção de incompetência 
levantada na presente ação, estando, desta forma, a questão sub judice, devendo o 
processo ficar suspenso até o julgamento final daquele incidente, conforme preceitua o 
art. 306 do CPC. 
2) Ainda em preliminar, a litispendência com relação a nove autores que integram outra 
ação, com pedido idêntico, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais 
da Saúde e da Previdência do Estado de Alagoas, já tendo sido, inclusive, julgada pela 2ª 
JCJ de Maceió, em 20.09.90. 
3) A exclusão da condenação imposta ao Instituto-réu do pagamento da correção 
monetária do período de novembro de 1988 a junho de 1989, já efetuado através de 
acordo homologado nos autos, às fIs. 120/122, com a autora Maria da Purificação 
Barbosa Siqueira. 
4) Quanto ao mérito, a improcedência da ação, uma vez que, nos termos do art. 8º da Lei 
nº 7.686/88, o marco inicial para que fosse levado a efeito o reajuste do referido 
adiantamento pecuniário foi o mês de novembro de 1988, não podendo, assim, a 
Administração retroagir o mencionado reajuste a período anterior ao determinado em lei. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

5) O pagamento da correção monetária somente a partir do ajuizamento da ação e não a 
partir de outubro de 1987, tudo de acordo 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Antes de apreciar o mérito da ação, passo 
a analisar as preliminares suscitadas no presente recurso. 
A primeira preliminar levantada pela Autarquia-ré, ora apelante, de que é nula a sentença 
a quo por ter sido esta prolatada quando ainda se encontra pendente o julgamento de 
agravo de instrumento interposto contra despacho do Juiz monocrático, que não recebeu 
recurso de apelação interposto contra decisão que não acatou a exceção de 
incompetência argüida, deve ser rejeitada. 
Com efeito, a interpretação dada pela apelante ao art. 306 do CPC, no qual fundamenta 
os seus argumentos nesta preliminar, não corresponde à verdadeira exegese do 
dispositivo legal em comento. 
Alega a apelante, em suas razões que de acordo com o estabelecido pelo mencionado 
art. 306 do CPC, a ação principal deveria permanecer suspensa até que o agravo de 
instrumento, por ela interposto em exceção de incompetência contra despacho do juiz que 
não recebeu apelação interposta contra sua decisão que julgou aquela exceção, fosse 
apreciado por superior instância. 
Na verdade, não assiste qualquer razão à apelante. É que a suspensão do processo 
persiste até o julgamento da exceção, desde que desta decisão cabe, tão-somente, 
agravo de instrumento que não tem efeito suspensivo. 
Este, aliás, o entendimento do mestre Calmon de Passos quando leciona: 
"Recebida a exceção de incompetência, suspeição ou impedimento o processo ficará 
suspenso, suspensão que se estende do recebimento até o julgamento definitivo da 
exceção. Esse termo, julgamento definitivo, reclama esclarecimento. Entende-se como tal 
o julgamento oferecido pelo juiz, na exceção de incompetência, porquanto o recurso 
interponível não tem efeito suspensivo, devendo o processo retomar seu curso. E nos 
casos de suspeição e impedimento, a partir da decisão oferecida pelo Tribunal, na 
hipótese de recusa do juiz, ou a partir da aceitação por ele, da exceção, o processo 
retoma o seu curso." (Com. ao Cód. de Proc. Civil, vol. lll, p. 344 a 345, Forense, 6ª ed.). 
No mesmo sentido, Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil e Legislação 
Processual em Vigor, 19ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1989, art. 306: 7, 
primeira parte, traz os seguintes comentários: 
"Art. 306. A suspensão do prazo é automática e somente vigora até que a exceção seja 
julgada em primeiro grau de jurisdição (RT 511/190, 522/129, 572/49, RJTJESP 
88/294,103/281, JTA 59/96, RF 264/251 ), pois o recurso cabível da decisão que a julga ( 
agravo de instrumento ) não tem efeito suspensivo" (TFR 4ª Turma, AI 53.658-SP, rel. 
Min. Pádua Ribeiro, j. 21.10.87, negaram provimento, v.u. DJU 19.11.87, p. 25.839, 2ª 
col., em .). 
Adotando, pois, o entendimento acima exposto, rejeito a preliminar ora apreciada. 
Quanto à preliminar de litispendência com relação a nove autores que, afirma a apelante, 
integram ação idêntica, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais da 
Saúde e Previdência do Estado de Alagoas, já julgada pela 2ª JCJ de Maceió, em 
20.09.90, observo que a mesma, também, não merece acolhimento por esta Corte. 
É que, analisando os autos, às fls. 158, onde se encontra a cópia da peça reclamatória 
intentada na Justiça Trabalhista de Maceió, observo que, como bem alegaram os 
apelados em suas contra-razões de apelação, o pedido nela contido não se identifica com 
o da presente ação. Naquela, pleiteia-se a incorporação da verba, concedida a título de 
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"adiantamento PCCS" aos salários, vencimentos, proventos e aposentadorias, com as 
respectivas diferenças salariais, vencidas e vincendas, decorrentes da não aplicação 
sobre aquele abono dos reajustes salariais ocorridos no período, com reflexos no 13º 
salário, férias, FGTS e outras vantagens. Na presente ação, os autores, diferentemente, 
pleiteiam a incidência da URP - Unidade de Referência de Preços - sobre o "adiantamento 
PCCS", percebido por cada um dos autores, no período de outubro de 1987 até outubro 
de 1988, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 2.335/87. 
Por outro lado, não ficou provado nos autos que os nove autores-apelados, contra quem a 
apelante alega litispendência, figurem como reclamantes, substituídos processualmente 
pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais da Saúde e Previdência do Estado 
de Alagoas, vez que não há, neste processo, documento algum que comprove a filiação 
dos mesmos àquele órgão classista. 
Desta maneira, não vislumbro como aplicar-se, in casu, o previsto no art. 301 e seus 
parágrafos. 
Com estes fundamentos, rejeito, também, a preliminar ora analisada. 
É o meu voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Os autores, com fulcro nos dispositivos do 
Decreto-Lei nº 2.335/87, entendem que o "Adiantamento Pecuniário" a eles concedido 
pela Administração Federal, a título de antecipação do Novo Plano de Cargos e Salários, 
deva ser pago, acrescido dos percentuais da URP, no período de outubro de 87 a outubro 
de 88, repercutindo estes novos valores sobre os vencimentos e proventos dos meses 
subseqüentes, a partir de novembro de 1988. 
A incidência da URP como fator de reajuste, a partir de julho de 1987 até janeiro de 1989, 
sobre os salários, proventos, pensões e remunerações em geral, é inquestionável. 
Por outro lado, não há como negar que o referido "Adiantamento Pecuniário" percebido 
pelos autores, como se depreende de sua própria denominação, constitui-se numa 
antecipação salarial, a ser descontada quando da implantação do Novo Plano de Cargos 
e Salários. Assim sendo, integra a remuneração do servidor para todos os efeitos legais. 
Daí, encontrar-se irretocável a sentença proferida pelo MM. Juiz a quo, ao acentuar: 
"(...) 
No mérito, assiste razão aos autores. Com efeito, o artigo 8º e § 1º do Decreto-Lei nº 
2.335/87 asseguram, "a título de antecipação, aos trabalhadores em geral, o reajuste 
mensal dos salários, inclusive do salário mínimo, pensões, proventos e remunerações em 
geral, em proporção idêntica à variação da Unidade de Referência de Preços (URP) 
excetuando o mês da data-base, tal benefício foi estendido aos servidores civis e militares 
da União e suas autarquias. 
É induvidoso que o "adiantamento do PCC" a que se refere a inicial, pago a partir de 
outubro de 1987, tem a natureza jurídica de remuneração, vez que esta é "retribuição 
paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo seja a que título for." 
Desta forma, a pretensão dos autores de verem atualizado pelos índices das URP's o 
referido adiantamento pecuniário merece total guarida. 
Ante o exposto, julgo procedente a ação nos termos do pedido." 
Finalmente, no tocante à argumentação da Autarquia-apelante de que deva ser excluído 
da condenação a ela imposta o pagamento da correção monetária do período de 
novembro de 1988 a junho de 1989, efetuado a Maria da Purificação Barbosa Siqueira, 
em decorrência de acordo homologado nos autos (fls. 120/121 ), tal exclusão já foi 
determinada na parte final da r. sentença recorrida, às fIs. 140. 
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Pelo exposto, nego provimento à apelação, mantendo o respeitável decisum em todos os 
seus termos. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.219 - AL 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: USINA CACHOEIRA S/A 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. LUCIANO AMÉRICO GALVÃO FILHO E OUTROS (APTE.) E  

ELMA CARDOSO OLIVEIRA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Embargos à execução. Ilegitimidade ativa ad causam do IAPAS e inexigibilidade do titulo 
executivo. Custeio dos benefícios do FUNRURAL por acidente do trabalho. Lei 
Complementar nº 11/71, Lei nº 6.195/74 e Decreto nº 83.081/79. 
1 - Dada a substituição processual do IAPAS pelo INSS, não se conhece de preliminar de 
ilegitimidade passiva "ad causam" argüida em relação ao IAPAS, sob o fundamento de 
sua extinção, pelo fato de não se poder questionar de capacidade processual de quem 
não é parte. 
2 - Dizendo respeito a exigibilidade do título à sua liquidez e certeza - matéria de mérito - , 
não há como se conhecer da mesma em preliminar. 
3 - Instituindo a Lei Complementar nº 11/71, com a redação que Ihe deu a Lei 
Complementar nº 16/71, programa de assistência ao trabalhador rural e não cuidando 
especificamente a mesma do custeio dos benefícios do FUNRURAL por acidente do 
trabalho, no caso, instituído pela Lei 6.195/74, não se aplica referida Lei Complementar à 
hipótese. 
4 - Regulamentada a Lei 6.195/74 pelo Decreto 83.081/79, não pode aquela ser revogada 
por dispositivo legal inferior. 
5 - Fixando o art. 5º da Lei 6.195/74 como fato gerador para incidência do custeio dos 
benefícios do FUNRURAL por acidente do trabalho a primeira comercialização dos 
produtos agropecuários, inexigível a cobrança de tal custeio pela industrialização da cana 
própria. 
6 - 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 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, 20 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Usina Cachoeira S/A opôs embargos à E.F. 
90/2943-0 que Ihe move o IAPAS - Instituto de Administração Financeira da Previdência e 
Assistência Social, face à ilegal e inconstitucional cobrança da contribuição para o 
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FUNRURAL incidente sobre cana-própria, que Ihe está sendo exigida. 
Argúi em preliminares: a ilegitimidade ativa do exeqüente, face à extinção do IAPAS, 
carecendo assim a inicial de retificação; - inexigibilidade do título, vez que passível de 
anulabilidade por carecer dos requisitos essenciais exigidos na Lei 6830/80, art. 2º, § 5º, 
III e 6º. No mérito, esclarece que a cobrança, que supõe ser o objeto da execução, refere-
se ao não pagamento da contribuição previdenciária prevista na Lei 6.195/74, em cujo art. 
5º estabelece: 
"O custeio dos benefícios do FUNRURAL, por acidente do trabalho, na forma desta Lei, 
será atendido por uma contribuição adicional de 0,5% (cinco décimos por cento) incidente 
sobre o valor comercial dos produtos agropecuários em sua primeira comercialização." 
Insurge-se contra o pagamento da exação, vez que regulada pelo Decreto 83.081/79, com 
alterações do Decreto 90.817/85, arts. 76, II, 77, IV está a exigir o que a lei não prevê, 
constituindo violação ao princípio da hierarquia das leis e, portanto, ilegal e 
inconstitucional. Diz que o art. 5º supratranscrito expressamente registra como fato 
gerador a "primeira comercialização" e, no seu caso específico - cana-de-açúcar própria, 
que circula em caminhões da usina e não muda de dono, não configura comercialização. 
Traz em seu favor o entendimento da Súmula 175 do extinto TFR: "A base de cálculo da 
contribuição para o FUNRURAL é o valor comercial da mercadoria, neste incluído o ICM, 
se devido", e pronunciamento do STF - Representação 1394-4 AL - que declarou 
inconstitucional o § 2º, do art. 264, da Lei 4418/82 e parágrafo único do art. 375 do 
Decreto 6148/84 que autorizavam a cobrança do ICM sobre cana produzida pela própria 
usina. 
Em sua impugnação, o INSS diz descaberem as preliminares e, no mérito, que a Lei 
Complementar 11/71, em seu art. 15 determinou as fontes de custeio do FUNRURAL, à 
alíquota de 2% e a Lei 6195/74 art. 5º fixou um adicional de 0,5% "sobre a primeira 
comercialização tendo o Decreto 83.083/74 regulamentado referido custeio - artigos 76, 
77, 78. Assim, a embargante está sujeita às contribuições devidas ao trabalhador rural, 
vez que produz e industrializa a cana que esmaga. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático superou as preliminares e julgou improcedentes os 
embargos, ao fundamento de que a Lei Complementar 16/73 deu nova redação à Lei 
Complementar 11/71 e em seu art. 15, b, dispôs que a contribuição será devida "pelo 
produtor, quando ele próprio industrializar seus produtos, vendê-los ao consumidor, no 
varejo, ou a adquirente domiciliado no exterior". 
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença, renovando as preliminares de 
ilegitimidade ativa e inexigibilidade do título (que não foi examinada). No mérito, reporta-
se aos argumentos iniciais enfatizando que a Lei Complementar 16/73 (conforme 
entendido na sentença) não pode fundamentar cobrança que não foi prevista na Lei 
6195/74. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Verifica-se tanto da inicial dos 
presentes embargos quanto da impugnação aos mesmos que foi a embargante autuada e 
executada pelo INSS em razão de infração ao estabelecido no art. 178, § 3º, da CLPS, 
que estabelece que as contribuições destinadas ao custeio das prestações por acidente 
de trabalho (§ 2º do mesmo artigo) serão pagas juntamente com as demais contribuições 
previdenciárias. 
Assim é que a embargante e ora apelante pugna pela procedência dos embargos por 
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entender não ser devedora nos precisos termos da Lei 6.195/74 - art. 5º de tal encargo, 
pois cuidando a espécie de industrialização de sua própria cana, não se identifica, no 
caso, a existência do fato gerador para incidência do referido custeio que será devido na 
primeira comercialização dos produtos agropecuários (cana). 
Na sentença recorrida, o MM. Juiz Francisco Wildo Lacerda Dantas, após afastar as 
preliminares de ilegitimidade passiva ad causam do INSS, substituto processual do IAPAS 
e da intempestividade da impugnação aos embargos, concluiu por julgar improcedentes 
os embargos, em face do estabelecido na Lei Complementar nº 16/73 que, em seu art. 15, 
b, fixa que a concessão das prestações pecuniárias de que cuida o art. 11 da mesma lei 
será devida pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus produtos. 
Em suas razões de apelação, a apelante insiste em duas preliminares, no caso, 
ilegitimidade ativa do IAPAS em face de sua extinção e inexigibilidade do título. 
Quanto à primeira preliminar, a mesma não merece acolhimento simplesmente porque 
não há que falar-se em ilegitimidade processual de quem já não é parte nos autos, como 
acontece com o IAPAS, que foi extinto. A ilegitimidade a ser argüida seria em relação a 
seu substituto processual, no caso o INSS, que nesta qualidade foi investido na 
capacidade processual antes atribuída ao IAPAS. 
Em relação à segunda preliminar, de inexigibilidade do titulo, é de atentar-se, antes que 
tudo, a que título inexigível é aquele que se apresenta sem certeza e liquidez, matérias 
que na verdade dizem respeito ao próprio mérito dos embargos, razões por que não há 
como da mesma se conhecer em preliminar. 
No mérito, me reporto ao acórdão proferido na AC 416/89 - AL do qual fui Relator e que 
se encontra assim ementado: 
"TRIBUTÁRIO - FUNRURAL - CANA PRÓPRIA. DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2º DA LEI COMPLEMENTAR 4418/82 - STF. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA 175 DO EXTINTO TFR." 
Em meu voto, no tocante ao estabelecido na Lei 6.195/74, art. 5º, que estabelece que o 
custeio dos benefícios do FUNRURAL por acidente de trabalho será atendido por uma 
contribuição adicional de 0,5%, incidente sobre o valor comercial dos produtos 
agropecuários em sua primeira comercialização, após reportar-me à representação de 
inconstitucionalidade nº 1394-4, onde a Suprema Corte declarou inconstitucional o § 2º do 
art. 264 da Lei 4.418/82 e, ainda, à Súmula 175 do extinto TFR que concluiu que a base 
de cálculo da contribuição do FUNRURAL é o valor comercial da mercadoria, neste 
incluído o ICM, se devido, entendi, ao final, que desaparecido o fato gerador do ICM via 
de conseqüência também resta extinto o fato gerador que faz incidir a taxa de acidente de 
trabalho, ou seja, se não identificada comercialização do produto agropecuário, cana 
movimentada na própria Usina, de modo a autorizar a incidência do ICM, igualmente não 
há de identificar-se a incidência da contribuição adicional para o custeio do FUNRURAL 
por acidente de trabalho, em face, exatamente, de não identificar-se na industrialização 
da cana a sua 1ª comercialização. 
Sobre a matéria trago à colação o acórdão proferido na AC 61213-RN, do qual foi Relator 
o Exmo. Ministro Jarbas Nobre, em cuja ementa se lê: 
"FUNRURAL - Base de cálculo. 
I - A base de cálculo da contribuição do FUNRURAL é o valor comercial da mercadoria, 
neste incluído o ICM, se devido. (Súmula nº 175 do TFR). 
II - A contribuição adicional para custeio dos benefícios do FUNRURAL, por acidente de 
trabalho, incide sobre o valor comercial dos produtos agropecuários em sua primeira 
comercialização, não se configurando esta se a própria autora produz cana e, em 
seguida, a industrializa. 
III - Sentença que se confirma in totum, inclusive no tocante à verba honorária. 
IV - Recurso improvido." 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Do voto do Exmo. Relator vale destacar: 
"No particular, pacificou-se a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que: 'A base de 
cálculo da contribuição do FUNRURAL é o valor comercial da mercadoria, neste incluído 
o ICM, se devido." (Súmula Nº 175). Passo ao exame da pretensão do IAPAS, no sentido 
de que a alíquota de 0,5% incida também sobre as canas de produção própria, destinadas 
à industrialização. Dispõe o artigo 5s da Lei nº 6.195/74, verbis: 'Art. 5º - O custeio dos 
benefícios do FUNRURAL, por acidente de trabalho, na forma desta lei, será atendido por 
uma contribuição adicional de 0,5ª/o (cinco décimos por cento) incidente sobre o valor 
comercial dos produtos agropecuários em sua primeira comercialização'. O texto da lei é 
expresso ao falar em primeira comercialização. A comercialização envolve, 
necessariamente, circulação de mercadoria, e circulação é expressão que deve ser 
entendida juridicamente, pois, sob o prisma puramente econômico, o termo torna-se vago, 
imprestável, portanto, para assegurar a objetividade e segurança específicas do Direito. 
Em artigo inserto na Revista de Direito Tributário nº 25/26 (juIho/dezembro de 1983), 
intitulado "Núcleo da Definição Constitucional do ICM", Geraldo Ataliba e Cléber Giardino 
assim se manifestam: 'Na verdade, só a exegese jurídica tem instrumental para permitir 
reconhecer o fenômeno jurídico  da transmissão de certos poderes jurídicos sobre a 
mercadoria. Não se nega ser econômico o substrato pré-jurídico desse tributo (a chamada 
circulação econômica). Nem se nega que a motivação do constituinte tenha partido de tal 
preocupação. Nem mesmo se pretende infirmar a tese - válida para as ciências 
econômicas - de que é circulação econômica o fenômeno visado pelo pressuposto ou 
suporte fático do tributo (Alfredo Becker). Isso é válido no plano pré-jurídico. O que se 
nega - e peremptoriamente - é que se tenham esses fatores refletidos nas normas, e que 
o jurista deva conhecer categorias substanciais, econômicas, pré-jurídicas, para conhecer 
o Direito'. E, adiante, explicita: 
'Circular significa, para o Direito, mudar de titular. Se um bem ou uma mercadoria muda 
de titular, circula, para efeitos jurídicos. Convenciona-se designar por titularidade de uma 
mercadoria a circunstância de alguém deter poderes jurídicos de disposição sobre a 
mesma, sendo ou não seu proprietário (disponibilidade jurídica)' (Grifos no original). Ari 
Kardec de Melo, por sua vez, assinala que: 'Sob o ponto de vista jurídico, dá-se a 
circulação quando houver mudança do titular do bem, sem que necessariamente esta 
modificação da posse ou da propriedade implique numa circulação física. Sendo assim, a 
expressão 'circulação', como está empregada no texto do art. 23, II, da Constituição 
Federal, quer significar circulação mercantil, ou seja, a transferência da mercadoria de 
uma para outra pessoa por força de um ato jurídico que a lei elegeu como hipótese de 
incidência tributária'. ("O Fato Gerador do ICM", in Caderno de Pesquisas Tributárias, nº 
3, 1978, Ed. Resenha Tributária). Em A Natureza Jurídica do ICM, inserto na obra Curso 
de Direito Tributário, coordenado por Aires Fernandino Barreto e outros, 1982, Saraiva, 
Paulo de Barros Carvalho esposa o seguinte entendimento: 'Circulação é a passagem das 
mercadorias de uma pessoa para outra, sob o manto de um título jurídico, equivale a 
declarar: à sombra de um ato ou de um contrato, nominado ou inominado. Movimentação, 
com mudança de patrimônio, que se promovesse à míngua de fundamento jurídico 
próprio adquiriria feição espúria e atópica, jamais se prestando como elemento para que o 
legislador esboçasse os contornos da figura que faz desabrochar a relação jurídica do 
ICM '. No caso dos autos, a autora produz cana e, em seguida, industrializa. Não há, aí, 
portanto, a primeira comercialização exigida pela lei, uma vez que não ocorreu o suporte 
fático da circulação, qual seja, a transferência da posse ou propriedade." 
Atente-se a que ao determinar o art. 15, da Lei Complementar nº 11/71, na redação que 
Ihe deu a Lei Complementar nº 16/73, que os recursos para o custeio do programa de 
assistência ao trabaIhador rural provirão da contribuição de 2% devida pelo produtor 
sobre o valor comercial dos produtos rurais, e recolhida, no caso, pelo produtor, quando 
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ele próprio industrializar seus produtos, vendê-los ao consumidor no varejo ou a 
adquirente domiciliado no exterior, especificamente não trata do custeio dos benefícios do 
FUNRURAL pós-acidente do trabalho que foi instituído pela Lei 6.195/74 e que, em seu 
art. 5º, ao criá-lo, estabeleceu o seu percentual e a hipótese de incidência - ou fato 
gerador -, no caso, a primeira comercialização dos produtos agropecuários. Inadmissível 
que leis reguladoras, indo mais além do que a própria lei regulamentada, como ocorre 
com o Decreto nº 83.081/79, estabelece caso de incidência de tal custeio não previsto na 
lei que o instituiu, isto porque a lei regulamentadora, por apresentar-se no mundo 
legislativo como instrumento daquela, jamais poderá ocupar, hierarquicamente, patamar 
superior àquela, máxime, quando se trata de decreto. 
Por tais razões, dentro dos precedentes jurisprudenciais e atendendo aos precisos termos 
da lei instituidora do custeio dos benefícios do FUNRURAL por acidente do trabalho, que, 
em seu art. 5º, estabeleceu como fato gerador a primeira comercialização do produto 
agropecuário, e, não podendo identificar comercialização alguma na industrialização de 
cana própria, dou provimento à apelação para julgar procedentes os embargos. 
Inversão do ônus da sucumbência, condenando-se o INSS ao pagamento dos honorários 
advocatícios a favor do patrono da apelante, arbitrados em 5% do valor da execução, e, 
ainda, à devolução do quantum que a apelante despendeu a título de pagamento de 
custas. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.672 - CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelantes: LOUISE DE MARILLAC CORREIA PINTO E UNIÃO FEDERAL 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. TELEMACO CORREIA PINTO E OUTROS (1ª APTE.) 
 
EMENTA 

Civil e Administrativo. Ação indenizatória cumulada com perdas e danos. Acidente de 
trânsito com veículo requisitado a serviço da Justiça Eleitoral que resultou no falecimento 
de Promotor Eleitoral. Responsabilidade objetiva da União. Estouro de pneu que, ainda 
que considerado caso fortuito, não exclui a responsabilidade. Indenização que levou em 
consideração uma média de vida de sessenta e cinco (65) anos e os vencimentos do 
cargo de Promotor. 
Impossibilidade de levar-se em conta, para fins de indenização, os vencimentos do Cargo 
de Procurador de Justiça, cargo a que teria ascendido a vítima, por antigüidade, se viva 
fosse, porquanto a sua promoção constituía-se em mera expectativa de direito. Apelações 
e remessa oficial às quais se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 17 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
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JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: A MM. Juíza Federal da 3s Vara da Seção Judiciária 
do Ceará, enfrentando ação indenizatória promovida por Louise de Marillac Correia Pinto 
contra a União Federal, julgou a demanda parcialmente procedente, em sentença lavrada 
sob a seguinte ementa: 
"CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO FEDERAL. 
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO REQUISITADO A SERVIÇO DA JUSTIÇA 
ELEITORAL. FALECIMENTO DE PROMOTOR ELEITORAL. ESTOURO DE PNEU. 
CASO FORTUITO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO 
ESTADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO." 
Assim é que, reconhecendo a relação de causalidade entre o evento e o dano, rejeitou a 
preliminar de ilegitimidade da União Federal, condenando-a a ressarcir a promovente das 
despesas com sepultamento e luto da sua família, bem como a pagar-Ihe uma 
indenização pela perda de seu marido correspondente ao valor dos vencimentos totais do 
Promotor de Justiça falecido, à data de seu óbito, a partir da data do evento danoso, a 
título de prestações vencidas, levando-se em conta a sobrevida provável de oito anos, 
com esperança de vida até sessenta e cinco anos, com os devidos acréscimos legais, 
inclusive juros e correção monetária a partir do evento, tudo a ser apurado em liquidação 
de sentença. 
Contra tal decisum irresignaram-se ambas as partes, através de apelação. 
A promovente apelante pugnando pela sua reforma no tocante ao valor da indenização 
que, ao seu ver, deveria ser calculada levando em conta os vencimentos do Cargo de 
Procurador de Justiça, já que não fora levada em consideração a promoção iminente à 
qual faria jus o de cujus por ser o terceiro colocado a integrar a quinta parte da lista de 
antigüidade já publicada no órgão oficial do Estado do Ceará, tudo a partir de 10.12.90, 
quando se daria a referida promoção. 
A promovida apelada requerendo a integral reforma da decisão, redargüindo a 
ilegitimidade passiva da União Federal, porquanto a função eleitoral exercida pelos 
promotores de justiça representava um plus ao mister do Parquet estadual, sem qualquer 
vínculo subordinativo com a União, pelo que o infortúnio ocorrido deveria ser considerado 
como acidente em serviço com a responsabilidade definida pelo Estatuto do Ministério 
Público do Estado do Ceará. Por outro lado, quanto ao mérito, aduz que o caso fortuito 
que alegara na contestação seria excludente da responsabilidade pública. Assim é que 
pede a extinção do processo ou, acaso rejeitada a preliminar, a improcedência da ação. 
Contra-razões de ambas as partes às fls. 112/115 e 117/119, respectivamente. 
Subiram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A ilustrada Juíza Federal, Drª Germana de 
Oliveira Moraes, na sua respeitável sentença, ao analisar a matéria sob exame, assim 
fundamentou o seu decisum: 
17. "Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade da União Federal, devendo a 
demanda indenizatória ser proposta contra quem ocasionou os danos, em verdade, é 
irrelevante a condição funcional da vítima para se identificar o sujeito responsável pelos 
prejuízos: o que se faz necessário é examinar a qual entidade estatal pode ser imputada a 
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ação da qual resultou o alegado dano. 
18. De fato, está devidamente comprovado nos autos, pelos documentos de fls. 14 a 41, o 
evento danoso - o lamentável acidente do qual resultou o óbito do ilustre Promotor de 
Justiça, Doutor Guido Furtado Pinto, marido da promovente, consoante se lê na Certidão 
de fls. 10. 
19. Inexiste, de igual modo, dúvida, à vista do documento de fls. 12, bem como da 
Certidão sobre Acidente Automobilístico com vítima fatal expedida pela Delegacia 
Especial de Polícia de Independência, de que, à ocasião do fatídico acidente, encontrava-
se o ilustrado membro do Parquet estadual desempenhado atribuições de promotor 
eleitoral, sendo, inclusive, conduzido por um carro oficial requisitado pela Justiça Eleitoral, 
conforme se lê na citada certidão de fls. 19: 
'...e deram conta de que hoje, por volta de 17.10 horas, quando o motorista profissional 
ANTÔNIO ALVES DE LIMA guiava o veículo AUTO FIAT/UNO PICK-UNO, ano 89 cor 
verde, CATEGORIA OFICIAL, de placa UA 2900-CE, pertencendo à Secretaria de Saúde 
do Município de 
Independência, que se encontrava à disposição da Justiça Eleitoral por solicitação do MM. 
Juiz desta Comarca, conforme Ofício Nº 132/90, datado de 25/09/90, com destino à 
cidade acima citada, transitando pela estrada vicinal que dá acesso a esta cidade, 
conduzindo o Dr. Promotor de Justiça GUIDO FURTADO PINTO, que estava à disposição 
do TRE, na cidade de Quiteriápolis...' 
20. Desta maneira, tenho por certo e indiscutível o dano à promovente causado pela 
morte de seu consorte. Os pressupostos constitucionais e legais para seu ressarcimento 
pelo Estado são de ordem objetiva, consistindo basicamente na ocorrência de evento 
danoso imputável ao Poder Público, sem necessidade de perquirir-se sobre a ocorrência 
ou inocorrência de culpa por parte dos agentes públicos. 
21. Com efeito, consagra o parágrafo 6º do art. 37 da Constituição Federal de 1988 a 
responsabilidade objetiva do Estado, nos seguintes termos: 
'As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros'. 
22. Na espécie, observo que o dano foi causado, indiscutivelmente, pela União Federal, 
não cabendo nesta ação perquirir se pelo motorista oficial ou outrem, uma vez que a 
vítima estava sendo conduzida em veículo requisitado pela Justiça Eleitoral, aplicando-se, 
dada a similitude de situações, guardadas as diferenças, as razões do julgamento do E. 
TFR, ao decidir que, encontrando-se o veículo requisitado pela Justiça Eleitoral, para 
fornecimento de condução gratuita a eleitores, são de responsabilidade da União os 
danos causados a terceiros, por culpa do motorista preposto da empresa proprietária do 
veículo requisitado (apud Cahali, Yussef Said Responsabilidade Civil do Estado, SP, ERT, 
1982, p.55). 
23. De fato, o veículo encontrava-se à disposição da promovida e o motorista do carro 
prestava serviços à Justiça Eleitoral, de modo que não há como afastar a 
responsabilidade da União, seja pela inadequada escoIha do automóvel, seja pela 
atuação do agente requisitado. 
24. Nas condições em que se deu o desastre, o motorista ANTÔNIO ALVES DE LIMA 
era, ainda que transitoriamente, um agente público federal, pois estava exercendo 
serviços da União Federal, ao conduzir o veículo acidentado: o que importa é apurar se 
ao praticar os atos danosos o motorista estava realizando uma atividade do Poder Público 
Federal ou executando uma função ou serviço de incumbência da União, conforme 
explica Caio Tácito, no livro Instituições de Direito Civil, I, p.393). Ademais, a expressão 
agentes públicos, consoante Cretella Júnior 'abrange não apenas os indivíduos dos 
quadros do Estado ou dos corpos locais, em virtude de título de direito público, isto é, os 
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que são designados para exercer funções pertinentes ao domínio público, mas também, 
em geral, todos os que, sem distinção de função, são chamados de um modo ou de outro, 
colaborar no funcionamento dos serviços dos corpos públicos.' ('O Estado e a Obrigação 
de Indenizar', p.211). 
25. Destarte, comprovado o evento danoso, seja atribuído este à conduta do motorista - 
agente público federal, à ocasião do sinistro, ou à falha da Administração Pública na 
manutenção do automóvel requisitado; presente a relação de causalidade entre o evento 
e o dano, impõe-se seu ressarcimento pela União Federal. 
26. Aliás, sendo objetiva a responsabilidade da União Federal, responde pelos danos 
causados ou produzidos diretamente por veículos que estejam a seu serviço, 
independentemente da apuração de culpa de seus motoristas. 
27. Noutro quadrante, contudo, impõe-se analisar se o nexo causal foi excluído pelo caso 
fortuito. Consta no laudo pericial, às fls. 22, que 'um pneu dianteiro direito estava 
estourado e completamente danificado, tanto o aro, como a câmara de ar.' E ainda que 
'suspeita-se ter o mesmo estourado antes do acidente, dando causa ao 
mesmo.' 
28. O desate da questão não se resume a perquirir se o estouro do pneu configura ou não 
caso fortuito. Impede antes saber se o caso fortuito constitui causa excludente da 
responsabilidade patrimonial do Estado. 
29. O caso fortuito, ensina o acatado Celso Antônio Bandeira de Mello, 'não é utilmente 
invocável, sendo um acidente cuja raiz é tecnicamente desconhecida, não elide o nexo 
entre o comportamento defeituoso do Estado e o dano assim produzido.' E continua: 'se 
alguma falta técnica, de razão inapreensível, implica omissão de um comportamento 
possível, a impossibilidade de descobri-la, por seu caráter acidental, não elide o defeito do 
funcionamento do serviço devido pelo Estado.' ( in Elementos de Direito Administrativo 
Brasileiro, 2ª ed. SP, ERT, p. 357). 
30. Com efeito, o mencionado 'estouro do pneu' não exclui a relação de causalidade entre 
o acidente e o falecimento da vítima. Sendo esta conduzida por veículo a serviço da 
Justiça Eleitoral, não importando, para o fim de definir-se a responsabilidade da União, se 
da propriedade desta ou de outrem. 'Desde que a Administração Pública', diz Hely Lopes 
Meirelles, 'defere ou possibilita a seu servidor a realização de certa atividade 
administrativa, a guarda de um bem ou a condução de uma viatura assume o risco de sua 
execução e responde civilmente pelos danos que esse agente venha a causar 
injustamente a terceiros.' (in Direito Administrativo Brasileiro', 14ª ed., SP, ERT, p.554). 
31. Comentando o caso fortuito, diz Arnaldo Rizzardo que a responsabilidade que deriva 
hoje do uso de automóveis não repousa sobre uma falta, e que fenômenos tais o estouro 
de pneu, ainda que imprevisíveis e inevitáveis, desde que o art. 1384 do Código Civil 
Brasileiro pôs a cargo do dono da coisa o vício ou o fato próprio desta não mais afastam, 
por eles próprios, a responsabilidade. (in A Reparação nos Acidentes de Trânsito, 4ª ed., 
SP, ERT, 1991 ). No caso dos autos, não é de admitir-se que a União Federal utilize, na 
condução de seus agentes ou de terceiros, veículos em condições inadequadas, 
cumprindo-Ihe o dever de bem selecionar o veículo a requisitar e, ainda, de bem prover 
sua manutenção, temporariamente, enquanto usá-lo. 
33. Com maior razão, no presente caso, impõe-se o ressarcimento dos danos pela União: 
a vítima encontrava-se prestando serviços eleitorais, imbuída de poderes inerentes a 
órgão federal: o Ministério Público Federal. Não estivesse a serviço da União, não teria 
sido fulminada sua vida de forma tão drástica e repentina. Ser antes Promotor de Justiça 
do Estado do Ceará, não desfaz a atribuição de causa à União Federal, fosse Promotor 
de Justiça e não estivesse desempenhando atribuições próprias de órgão federal, não 
teria sido vitimado. 
34. Definida a responsabilidade da União Federal, passo a dimensionar o valor da 
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reparação. 
35. A autora obteve o valor pleiteado, tomando por base a sobrevida provável de 80 
(oitenta) anos da vítima e o valor do vencimento de Procurador Geral da Justiça no 
Estado do Ceará, cargo ao qual teria ascendido, por antigüidade, se vivo fosse. 
36. O seu quantum, porém, deve ser obtido, levando-se em conta a sobrevida de 08 anos, 
adotando-se a média de vida de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, critério que vem 
sendo adotado, consoante a jurisprudência dominante: a vítima, nascida aos 30.06.33, 
contava 57 anos de idade, restando-Ihe, segundo tal critério, uma provável sobrevida de 8 
anos. Ademais, a fixação do valor indenizatório relaciona-se ao momento da consumação 
do fato. À época do infortúnio, a vítima ocupava o cargo de Promotor de Justiça de 
Entrância Especial (v. fls. 51I52, 61/62), de modo que o cálculo deve ter por base o valor 
dos vencimentos da vítima à data do óbito, em 04.10.90. 
37. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure aos pensionistas a revisão dos 
proventos (art. 40), somente o faz em virtude de transformação ou reclassificação de 
cargos, e não de promoção. Tal norma constitucional, por sua vez, somente se destina 
aos valores das pensões, não se estendendo sua aplicação para se apurar o montante da 
indenização, mormente porque para a vítima somente existia a expectativa do direito a ser 
promovido a tal cargo, o qual não se aperfeiçoou. Ademais, o fundamento do direito a 
indenização por perdas e danos é distinto do fundamento constitucional que confere 
pensões de seguridade social, de maneira que não se aplica ao caso dos autos. 
38. A indenização pode consistir, assim, em valor global definitivo ou ser consubstanciada 
em renda mensal, durante certo período de vida, de sorte que se atendido fosse o pedido 
de fixação de pensão mensal vitalícia a ser paga à viúva, como correspondente às 
prestações alimentícias a quem as devia o falecido, excluiria seu pagamento do momento 
global de uma só vez." (fls. 84 a 88). 
Adoto, sem quaisquer reparos, os fundamentos da bem lançada sentença, como razão do 
meu voto. 
Trata-se, sem dúvida, da aplicação à espécie de norma constitucional ínsita no parágrafo 
6º do artigo 37 da Constituição Federal, quando estabelece a responsabilidade das 
pessoas jurídicas de direito público pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros. 
A propósito, examinando o aludido dispositivo constitucional já ministrava o saudoso 
administrativista Hely Lopes Meirelles: 
"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades 
estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano 
causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no 
cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa 
pela atuação lesiva dos agentes públicos." (Direito Administrativo Brasileiro, 14ª ed., RT 
554). 
Acrescentou, ainda, o mestre citado que: 
"A Constituição atual usou acertadamente o vocábulo agente, no sentido genérico de 
servidor público, abrangendo, para fins de responsabilidade civil, todas as pessoas 
incumbidas da realização de algum serviço público, em caráter permanente ou transitório. 
O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão 
administrativa no exercício de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las. Para a vítima 
é indiferente o titulo pelo qual o causador direto do dano esteja vinculado à Administração; 
o necessário é que se encontre a serviço do Poder Público, embora atue fora ou além de 
sua competência administrativa." (ob. cit., p.554). 
No caso sob exame, como bem acentuou a prolatora da sentença, na ocasião do acidente 
que vitimou o Promotor de Justiça do Estado do Ceará, quando este se encontrava 
designado para acompanhar as eleições que se realizavam naquele ano, o veículo em 
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que viajava encontrava-se a serviço da Justiça Eleitoral e era dirigido por agente a serviço 
do Poder Público. 
Inafastável, portanto, a obrigação de a União Federal indenizar a esposa da vítima pelo 
dano que a esta foi causado. 
Razão, por outro lado, assiste à Juíza sentenciante quando se valeu da lição do Mestre 
Celso Antônio Bandeira de Mello para afastar a ocorrência do caso fortuito. 
Tenho, ainda, que não procede o entendimento da autora, ora apelante, objetivando que a 
indenização seja calculada com base nos vencimentos que o falecido Promotor de Justiça 
iria perceber, quando da sua futura promoção a Procurador da Justiça, caso não 
houvesse falecido. Trata-se, sem dúvida, de uma expectativa de direito que não veio a se 
concretizar. De fato, embora o falecido Promotor de Justiça estivesse incluído dentro do 
quinto para promoção, na lista de antigüidade, não se pode, na verdade, assegurar que 
viesse a ser promovido para o cargo de Procurador de Justiça. Basta observar que um 
dos componentes do quinto constitucional para promoção, o Dr. Erivan da Cruz Neves, 
não veio a ser promovido para o cargo aludido, em razão de sua aposentadoria. 
Com estas considerações, nego provimento às apelações e à remessa oficial para 
confirmar a respeitável sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.843 - CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: ESTEVAM ROMERO DE BARROS - ESPÓLIO - E OUTRO E INSTITUTO 

NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. MAURÍCIO DE ABREU TRANCA E ANA LÍCIA DO COUTO COHEN E 

OUTROS 
 
EMENTA 

Desapropriação. Cobertura vegetal. Inclusão no quantum indenizável. Livre convicção do 
juiz. Faculdade na escolha dos elementos comprobatórios que podem, ou não, estar no 
laudo pericial. Demonstração de zelo profissional por parte do patrono dos expropriados. 
Aumento da verba honorária. Impossibilidade de, em sede de ação desapropriatória, 
discutir-se qualquer questão que não diga respeito ao preço da indenização. 
Apelo do INCRA improvido. 
Apelo dos expropriados parcialmente provido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 13843-CE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao apelo do INCRA e dar parcial provimento à apelação dos 
expropriados, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 13 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
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RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA promoveu ação desapropriatória contra o espólio de Estevam Romero de 
Barros, com base no Decreto nº 94.033/87 que declarou de interesse social os imóveis 
rurais denominados "Sabiaguaba" e "Córrego do Roncador", situados no Município de 
Amontada, Estado do Ceará, para fins de reforma agrária. 
Admitido e realizado o depósito foi determinada a expedição de mandado de imissão de 
posse, devidamente cumprido, fls. 60/61. 
Contestação dos expropriados às fls. 37/40. 
Laudo pericial às fls. 238/273. 
Intimadas regularmente para falarem acerca do laudo, as partes se manifestaram às fls. 
300/303 e 308/311 (expropriados e expropriante, respectivamente). 
Sentenciando, ao final, o MM. Juiz a quo julgou justo o preço dos bens expropriados, num 
total de NCz$ 694.811,00 (seiscentos e noventa e quatro mil e oitocentos e onze cruzados 
novos, a preços de setembro/89, data da elaboração do laudo), sendo NCz$ 185.898,00 
(cento e oitenta e cinco mil e oitocentos e noventa e oito cruzados novos) pelo valor da 
terra nua, NCz$ 212.791,00 (duzentos e doze mil e setecentos e noventa e um cruzados 
novos) pelo valor das edificações, e NCz$ 296.132,00 (duzentos e noventa e seis mil e 
cento e trinta e dois cruzados novos) pelo valor das culturas, tudo acrescido de juros 
compensatórios de 12%(doze por cento) ao ano, correção monetáría, se o pagamento 
ocorrer após um ano do laudo, e honorários advocatícios à base de 5% (cinco por cento.). 
Condicionou, o MM. Juiz a quo, o levantamento do preço à resolução da questão 
suscitada pelo perito em seu laudo, referente à dúvida quanto à titularidade do bem, 
objeto de expropriação. 
Irresignados os expropriados e o INCRA ofereceram recursos apelatórios (fls. 391/395 e 
399/404, respectivamente). 
Contra-arrazoados os recursos, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por 
força de distribuição. 
Peço inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O expropriante-apelante discorda da 
inclusão do valor da "cobertura vegetal" no quantum indenizável, bem como do fato do 
Juiz ter ficado adstrito ao laudo do vistor oficial quando da fixação do justo preço, 
contrariando, assim, o art. 436 do CPC. 
Insofismavelmente, a "cobertura vegetal" tem valor econômico, pelo que deve ser, 
portanto, indenizável. 
Tal questão não é nova nesta egrégia Turma. 
Na Apelação Cível 4440 - CE, onde foi Relator o eminente Juiz Castro Meira, decidiu-se, 
à unanimidade de votos, no sentido de que as pastagens e matas naturais, por terem 
valor econômico, são indenizáveis. 
Afigura-se-me, ainda, oportuno transcrever ementa de julgado do extinto TFR, citada pelo 
eminente Juiz Castro Meira: 
"Desapropriação. Terreno reservado. Terras públicas. Matas naturais. 
A discriminação das terras públicas cabe ao órgão federal ou estadual competente para 
tanto, mediante o devido processo administrativo ou judicial. No contexto expropriatório, a 
área considerada reservada não pode ser delimitada de forma unilateral pelo poder 
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expropriante, impondo-se para o efeito, em cada caso concreto, a realização de perícia 
judicial. 
As pastagens e matas naturais, porque têm valor econômico, são indenizáveis. 
O termo a quo dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da sentença que fixa a 
indenização. Súmula 70 do TFR. 
Cancelamento da Súmula 202 do TFR. Correção monetária da oferta. 
Honorários de advogado. Aplicação da Súmula 141 do TFR. Redução para 5%, em 
atenção aos parâmetros legais e à orientação jurisprudencial pertinente ao tema. 
Salário do assistente técnico a cargo da expropriante. 
Súmula 69 do TFR. 
Agravo retido improvido. 
Apelações parcialmente providas." 
(RTFR nº 160/87). 
Quanto à alegação do MM. Juiz a quo haver contrariado o disposto no art. 436 do CPC, é 
de todo improcedente, uma vez que o fato da lei dispor acerca da não obrigatoriedade do 
juiz ficar adstrito ao laudo pericial para formação de sua convicção não o impede de se 
ater ao laudo; faculta-Ihe a escolha dos elementos comprobatórios para firmar a sua 
convicção, que irá buscar no laudo e/ou nas demais provas dos autos, à luz dos 
mandamentos legais ensejadores do direito posto em lide. 
Assim, nego provimento à apelação do INCRA. 
No que tange ao apelo dos expropriados, pleiteiam eles o aumento da verba honorária, 
bem como o reconhecimento da qualidade de legítimos proprietários do bem expropriado, 
uma vez que o juiz, ao proferir a sentença, acatando o laudo pericial (suscitante de 
dúvidas quanto ao domínio do bem expropriado), determinou que o preço ficasse em 
depósito, ressalvando aos interessados o direito de, em ação própria, disputá-lo. 
Ora, é mais do que sabida a impossibilidade de, em sede de ação desapropriatória, 
discutir-se qualquer questão que não diga respeito ao preço da indenização. Além do 
mais, restaram evidenciadas, no laudo, fundadas dúvidas acerca do domínio, inclusive 
com cópias de registros de terras, fornecidas ao vistor oficial pelo advogado dos herdeiros 
de um dos limitantes do imóvel do espólio, segundo as quais ditas terras superpõem-se 
às terras do espólio. 0 vistor oficial, ainda, ressalta a reclamação de uma gleba de terra 
por uma mulher de nome Maria de Fátima da Silva, conforme documento acostado ao 
laudo às fls. 279/282 (Escritura Pública de Cessão de Herança). Diante do 
reconhecimento destas dúvidas, o MM. Juiz a quo prosseguiu o feito até seu julgamento, 
posto que não Ihe cabia abrir discussão quanto à titularidade do domínio, deixando, 
porém, condicionado o levantamento do preço à solução, pelas vias ordinárias, desta 
questão. 
Quanto ao aumento da verba honorária, procede o pleito dos expropriados, após 
verificação do trabalho realizado por seu patrono e a demonstração de zelo profissional, 
pelo que fixo os honorários na base de 10% (dez por cento). 
Isto posto, dou parcial provimento ao apelo dos expropriados apenas para conceder 
aumento da verba honorária de 5% para 10%, negando provimento ao apelo do INCRA: 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.878 - PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: ALARICO BEZERRA RIBEIRO 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. JOSÉ AUGUSTO QUEIROGA MACIEL (APTE.) 
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EMENTA 

Tributário. Lançamento do tributo. Notificação. 
- A notificação do lançamento ao contribuinte é indispensável a que este produza os seus 
efeitos jurídicos, entre os quais o de emprestar exigibilidade ao crédito tributário 
respectivo. 
- Procedência dos embargos. Nulidade do lançamento por vício formal. Possibilidade de 
outro lançamento. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação, na 
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 15 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O apelante embargou execução fiscal que Ihe 
moveu o INCRA. Disse haver sido judicialmente desconstituído o contrato pelo qual 
adquirira a posse do imóvel objeto do tributo em cobrança. Disse, outrossim, haver 
solicitado a baixa em seu cadastro no INCRA. Disse mais ser público e notório que as 
glebas em referência foram apossadas por outras pessoas, que vêm pagando o ITR sob 
novo cadastramento. 
Impugnou o INCRA sustentando que a cobrança tem base em declaração feita pelo 
executado em 03.02.81, da qual decorre sua condição de contribuinte. 
Manifestaram-se, mais uma vez, o executado, às fls. 65/67, e o exeqüente, às fls. 70. 
Finalmente, com a sentença de fls. 130/132, o MM. Juiz Federal deu pela improcedência 
dos embargos, ensejando a apelação de fls. 134/138, que, com as contra-razões de fls. 
152, subiram a este tribunal. 
Dispensei revisão (Regimento Interno, art. 30. IX). 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O embargante comprovou que o contrato 
pelo qual adquirira o imóvel objeto do tributo em cobrança foi judicialmente desfeito. 
Disse o MM. Juiz que os documentos oferecidos pelo embargante, como também os 
oferecidos pelo exeqüente embargado, não são prova válida porque estão nos autos por 
xerocópia não autenticada. Ocorre que a autenticidade das xerocópias não foi 
questionada pelas partes, nem os fatos comprovados com os citados documentos foram 
controvertidos. 
Realmente, o exeqüente embargado não nega o fato da existência da sentença de 
desfazimento do contrato, alegado pelo embargante. Limita-se a considerá-lo irrelevante, 
posto que o imposto seria devido em razão da simples posse, nos termos do art. 31 do 
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CTN. Nem o executado nega tenha feito ao INCRA declaração para fins de 
cadastramento. Questiona, isto sim, fato posterior. Diz não haver o INCRA levado em 
consideração o pedido que fez, de cancelamento daquele cadastro, em face do 
desfazimento do ato aquisitivo. 
De todo modo, a consideração de tais provas não é decisiva no presente caso. Relevante, 
a meu ver, é o argumento do executado, de que não teve ciência do lançamento do tributo 
em questão. sabido que a notificação do lançamento ao contribuinte é indispensável para 
que este produza os seus efeitos jurídicos, entre os quais o de emprestar exigibilidade ao 
crédito tributário respectivo. 
Lançado o tributo, pelo INCRA, cabia a este notificar o contribuinte, que tem o direito de 
impugnar administrativamente a constituição do crédito tributário. 
Ressalto que a declaração do executado, para fins de cadastramento do imóvel no 
INCRA, é anterior ao desfazimento do negócio jurídico pelo qual se dera sua aquisição. 
Alegando, como alegou o executado, não ter sido notificado do lançamento, cabia ao 
exeqüente provar a regularidade do procedimento administrativo de constituição do 
crédito em cobrança. Cabia comprovar aquela notificação. 
Isto não foi feito. O exeqüente nem mesmo deu qualquer resposta a tal alegação. 
Por tal razão, dou provimento à apelação para reformar a sentença e julgar procedentes 
os embargos, declarando nulo o lançamento tributário de que se cuida, por vício formal. 
Com isto, resta assegurado ao exeqüente o direito de proceder outro lançamento, em 
procedimento regular, no qual o executado terá oportunidade de defender-se. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.259 - AL 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS 
Apelados: MARIA DA GLÓRIA DUARTE DE OMENA E OUTROS 
Advogados: DRS. ARSÊNIO SOARES MELO NETO E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ MARIA BISPO DA SILVA (APDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos de terceiro. Penhora. Lei 8009/90. 
- Para se obter a proteção legal dada pela Lei 8009/90, não se exige a inscrição do bem 
no registro de imóveis nem a instituição do "bem de família" através de escritura pública. 
O comando da citada lei é imperativo, vedando a penhora do imóvel em que os devedores 
tenham sua residência, sem a exigência de qualquer outra formalidade. 
- Apreciação da co-responsabilidade dos embargantes pelo débito executado, que 
extrapola o objeto dos presentes embargos. 
- Apelo a que se nega provimento. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 14259-AL, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
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Recife, 19 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Maria da Glória Duarte de Omena e outros 
ajuizaram embargos de terceiro contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
objetivando excluir dois apartamentos a eles pertencentes da incidência de penhora 
judicial. 
Afirmam, em síntese, que são senhores e possuidores dos aludidos apartamentos, 
utilizados para fins residenciais. Aduzem que, em desrespeito à Lei 8.009/90 foram os 
referidos imóveis penhorados, em decorrência de execução fiscal movida pelo INSS 
contra a Empresa Nordestina Comércio e Indústria S/A. 
Impugnando os embargos às fls. 230/237, alega o INSS a impossibilidade de 
retroatividade da Lei 8.009/90, bem como a responsabilidade dos embargantes pela 
dívida decorrente do não recolhimento do FGTS pela empresa de que são titulares. 
Sentenciando ao final, o MM. Juiz a quo julgou procedentes os embargos, excluindo da 
penhora os imóveis dos embargantes. 
Irresignado, apela o INSS, com fundamento nas razões de fls. 268/273. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por 
distribuição. 
Dispenso a revisão e peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O douto Juiz a quo da 4ª Vara Federal 
de Alagoas assim fundamentou sua decisão: 
"Quanto à aplicação do artigo 267, IV, aos embargantes, entendo igualmente descabida, 
vez que à exceção da embargante Maria da Glória Duarte de Omena os demais não 
fazem ou fizeram parte da executada, nenhum cargo exercendo e muito menos de 
gerência na empresa, como demonstrado nos autos e não infirmado pelo INSS. 
No que toca à embargante Maria da Glória Duarte de Omena, embora fosse sócia 
quotista da sociedade, esta foi transformada de sociedade limitada em sociedade 
anônima em 12.05.64, quando adquiriu 300 ações ordinárias do capital social da nova 
empresa, mas sem integrar a diretoria (fls. 240/244), fato esse igualmente não infirmado 
pelo INSS. 
Quanto ao mérito, inicialmente há que se constatar que a penhora foi efetuada em 
17.12.1990 (fls. 250/252), posteriormente, portanto, à edição da Lei nº 8.009, de 
29.03.1990, sendo descabida a alegação de irretroatividade de sua aplicação, vez que a 
penhora foi efetuada quando já em vigor a referida lei. 
Quanto à aplicação da lei em comento aos imóveis residenciais, entendo assistir razão ao 
órgão do Ministério Público Federal, vez que, de acordo com a Lei 8.009/90, o prédio 
onde reside a família é o bem de família, sendo assim impenhoráveis os imóveis onde 
residem a primeira embargante e os demais, proprietários, respectivamente, dos imóveis 
descritos no item I da inicial, às fls. 02 e 03. Assim, seja por força da Lei nº 8.009/90, seja 
pelo fato de não serem co-responsáveis pelo débito da executada, julgo procedente a 
ação para excluir da penhora os imóveis dos embargantes, descritos na inicial e 
constantes do auto de penhora de fls. 250/252." 
Em suas razões de recurso, alega o INSS que os embargantes são proprietários de vários 
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imóveis, "inclusive fazendas e até uma ilha", sendo que os mesmos nem aos menos 
informaram qual o de menor valor, na forma do art. 5º, parágrafo único, da Lei 8.009/90. 
Também não informaram se qualquer deles foi instituído e registrado no registro de 
imóveis para o fim de impenhorabilidade, na forma do art. 70, do Código Civil. 
Ora, entendo que a Lei 8.009/90 protege da penhora o imóvel em que reside a família. A 
residência, pois, é o único requisito exigido para que se afaste a penhora, não importando 
que os executados possuam outros bens. Nesse caso, a penhora poderá recair sobre 
estes últimos. 
Acaso os executados possuam mais de um imóvel para fins residenciais, mesmo assim 
será resguardado da penhora um deles, aquele de menor valor, na forma do art. 5º, 
parágrafo único, da citada lei. 
Como visto, nem ao menos a pluralidade de residências constitui óbice à proteção legal 
dada ao imóvel residencial. 
Também não é necessário que os embargantes, na hipótese de possuir mais de uma 
residência, indiquem qual o de menor valor, para fins de impenhorabilidade. Caberá ao 
exeqüente impugnar a reserva do bem, acaso não seja ele o de menor valor. 
Igualmente, não se exige a inscrição do bem no registro de imóveis nem a instituição do 
"bem de família" através de escritura pública. O comando da Lei 8.009/90 é imperativo, 
vedando a penhora do imóvel em que os devedores tenham sua residência, sem a 
exigência de qualquer outra formalidade. 
No caso dos autos, não foi negada pelo INSS a utilização dos bens penhorados como 
sendo residência dos embargantes, pelo que deve este fato ser tomado como verídico. 
Por fim, saliento que o INSS sustenta em seu apelo a co-responsabilidade dos 
embargantes pelo débito da executada, a Nordestina Comércio e Indústria S/A. 
Deixo de tecer comentários acerca do assunto, pelo fato de que o objeto dos presentes 
embargos foi unicamente excluir da penhora os imóveis residenciais mencionados, por 
força da Lei 8.009/90. É o que se depreende do pedido contido na inicial. 
Assim, não levo em consideração, porque não discutido nos autos, a parte da sentença 
que dispôs sobre a co-responsabilidade dos embargantes pelo débito. 
Diante do exposto, nego provimento ao apelo, com a restrição acima, para confirmar a 
sentença recorrida pelos fundamentos que acabo de expor. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.454 - PB 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: A. QUEIROZ DE OLIVEIRA E CIA. LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. PAULO SOUTO CAMILLO (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Execução Fiscal. Lei 6.830/80. Penhora. Relatividade de gradação legal. 
1. Não ocorrendo o pagamento nem a garantia da execução de que trata o art. 9º da Lei 
6.830/80, a penhora recairá sobre qualquer bem do executado, exceto os que a lei 
declare absolutamente impenhoráveis. 
2. Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, 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: A. Queiroz de Oliveira e Cia Ltda. opôs 
embargos à execução fiscal nº 411 que Ihe move a Fazenda Nacional, que teve curso 
inicial na 2ª Vara dos Feitos da Fazenda da Comarca de Campina Grande-PB. 
Argúi em suas razões a ausência dos pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do 
título executivo, vez que a infração que originou a inscrição na Dívida Ativa decorreu de 
meros erros escriturais detectados na contabilidade, tais como título liquidado figurando 
no balanço e título com quitação irregular, que leva a concluir pela inexistência de 
propósitos sonegatórios. 
Na sentença o MM. Juiz monocrático, ao fundamento de que a penhora levada a efeito 
nos autos da execução não foi aceita pela exeqüente por contrariar a ordem legal (art. 11 
da Lei 6.830/80), e, portanto, tida por não realizada e, conseqüentemente, restando sem 
garantia a execução (art. 16, § 1º da Lei 6.830/80, c/c art. 727 do CPC), rejeitou os 
embargos por serem inadmissíveis antes de garantida a execução. 
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença, posicionando-se no sentido de que não 
tendo oferecido bens à penhora - esta efetivou-se moto-próprio do Oficial de Justiça - não 
pode a exeqüente requerer a nulidade da mesma alegando contrariedade à ordem de 
gradação prevista no art. 11 da Lei 6.830/80. Entende, pois, subsistente a penhora. 
Autos remetidos à Justiça Federal-PB e dali encaminhados a este Egrégio Tribunal. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): A. Queiroz de Oliveira e Cia. Ltda. 
apela da sentença que rejeitou os embargos à execução, sob a alegação de que não 
estaria seguro o juízo, vez que a penhora efetivada pelo Sr. Oficial de Justiça, por não 
obedecer à ordem do art. 11 da Lei 6.830/80, não fora aceita pela exeqüente e por fim 
rejeitada pelo MM. Juiz. 
Transcrevo, in verbis, o art. 11 da Lei 6.830/80 e seus incisos: 
"Art. 11. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: 
I - dinheiro; 
II - título da divida pública, bem como título de crédito, 
que tenham cotação em bolsa; 
III - pedras e metais preciosos; 
IV - imóveis; 
V - navios e aeronaves; 
VI - veículos; 
VII - móveis ou semoventes; e 
VIII - direitos e ações." 
Pela simples leitura do dispositivo acima constata-se a relatividade da gradação legal, não 
só porque bem poucos brasileiros, quiçá os executados, em sua maioria, possuam os 
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bens ali descritos, como a realização da penhora depende das circunstâncias 
processuais, tais como, o valor da dívida, ser ou não o bem oferecido pelo executado ou 
indicado pelo exeqüente e, nestas últimas hipóteses, resolve-se conforme previsto no 
artigo 10 da Lei acima mencionada. 
"Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o art. 9º, a 
penhora recairá em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare 
absolutamente impenhoráveis" (grifos nossos). 
O STJ, em RESP nº 1813, sendo Relator o Min. Sálvio de Figueiredo, Quarta Turma, DJ 
19.03.90, decidiu em matéria semelhante, aplicável mutatis mutandis: 
"Processual Civil - Execução - Nomeação de bens à penhora - Irregularidade - Devolução 
da indicação ao exeqüente - Recurso provido. 
1. O princípio segundo o qual a execução deve realizar-se da forma menos onerosa 
possível para o devedor não tem o condão de subverter o procedimento contemplado em 
lei, um dos sustentáculos do devido processo legal. 
2. Não nomeando o executado bens nos termos da lei, não fica o exeqüente obrigado a 
observar a gradação legal na indicação do bem a ser penhorado." 
Pelas razões expostas, dou provimento ao apelo para que seja dado prosseguimento aos 
embargos. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.578 - SE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: FUNDAÇÃO APERIPE DE SERGIPE 
Advogados: DRS. MARIA DE LOURDES B. REZENDE E OUTROS (APTE.) E  

LUIZ ALVES DE MORAES REGO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Executivo Fiscal. Administrativo. Fundação pública. 
A fundação pública tem a mesma natureza jurídica das autarquias. Nesta condição 
submete-se às regras do art. 730 do CPC, o que torna seus bens impenhoráveis. 
- 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, 01 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: A Fundação Aperipe de Sergipe opôs embargos à 
execução contra o INSS em decorrência desta autarquia ter requerido a execução fiscal 
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contra a embargante, mediante certidão de dívida ativa, alegando o não recolhimento do 
FGTS, no período de março de 1987 a julho de 1989. 
Aduz a embargante que o Estado de Sergipe, em pleno exercício de suas prerrogativas 
constitucionais, editou, em 12 de novembro de 1986, a Lei Estadual nº 2.590 que, em seu 
art. 28, permitia aos servidores das Fundações Públicas Estaduais, admitidos sob o pálio 
da Consolidação das Leis do Trabalho, o direito de optarem pelo regime jurídico 
estatutário, previsto na Lei Estadual nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977. Assim, salienta 
inexistir para a embargante qualquer encargo que diga respeito ao recolhimento do FGTS, 
em favor dos seus servidores estatutários, a partir de 1º de março de 1987, nos períodos 
pleiteados pelo exeqüente, inclusive no que pertine aos acréscimos legais. 
Relativamente à penhora, esclarece que em se tratando de ente público goza dos 
privilégios da impenhorabilidade dos bens que, de resto, têm sua origem em recursos da 
Fazenda Pública Estadual e que para ela serão restituídos, em caso de dissolução do 
mesmo, conforme estatuído em lei. E acrescenta a penhora não tem como resistir, 
porquanto a Constituição de 1988, em seu art. 100, § 1º, determinou que os débitos das 
entidades estatais, como a fundação instituída pelo Poder Público, em virtude de lei, com 
patrimônio e dotações oriundas do Estado, devem ser realizados mediante precatório. 
Respondendo aos embargos, o INSS alega que é da União Federal a competência para 
legislar sobre direito do trabalho, a teor da Carta Constitucional de 1967, em seu art. 8º, 
XVII, alíneas b , c e parágrafo único. Não concorrendo competência aos Estados para 
legislar sobre matérias inerentes ao âmbito federal, cabendo tão-somente aos Estados-
Membros legislar apenas em caráter supletivo, não se admitindo qualquer contrariedade à 
lei federal. 
Finaliza, sustentando que falece razões à embargante, em razão de não haver recolhido 
as contribuições devidas. As "opções" ora efetuadas pelo regime previdenciário estadual, 
que foram provados, não poderiam sobrepor-se à clara disposição da lei. 
Houve réplica, fls. 25/26. 
A sentença monocrática acolheu os embargos para o fim exclusivo de tornar insubsistente 
a penhora recaída sobre bens da embargante, ressalvando à embargada o uso das vias 
ordinárias para discussão e cobrança de seu alegado crédito. 
O INSS apelou da sentença, alegando que a linha de orientação dos que entendem 
pública a personalidade jurídica das Fundações, face à Constituição Federal vigente, não 
impede o reconhecimento pela via da execução à cobrança no crédito do embargado-
apelante, expresso na Certidão da Dívida Ativa que acompanhou a inicial na execução, 
posto que o art. 730 do CPC, ao disciplinar a execução por quantia certa contra a 
Fazenda Pública, não fez nenhuma concernente ao título que embasa, se judicial ou 
extrajudicial. 
Nas contra-razões, alega a apelada que o art. 25 da Constituição Estadual e o art. 13 da 
Carta Magna anterior são dispositivos irmãos, fundados na competência legislativa 
exclusiva dos Estados-Membros, no sentido de que somente eles podem legislar sobre o 
seu funcionalismo público e alegam que não existe, no ordenamento jurídico anterior a 05 
de outubro de 1988, qualquer texto legal que estabelecesse ser o regime estatutário 
privativo da administração pública direta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A Fundação Aperipe de Sergipe é órgão 
público, integrante da Administração Pública indireta do Estado de Sergipe, e, como tal, 
goza das prerrogativas inerentes aos órgãos da administração direta e das autarquias, 
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com a qual se identifica em sua natureza jurídica. Assim, forçoso reconhecer, como 
preleciona Hely Lopes Meirelles, nas lições trazidas aos autos pela embargante, que, in 
verbis: 
"NÃO ONERAÇÃO. A impossibilidade de oneração dos bens públicos (das entidades 
estatais, autárquicas e fundacionais) nos parece questão indiscutível diante da sua 
inalienabilidade e impenhorabilidade". (in Direito Administrativo Brasileiro, 15ª edição 
atualizada pela Constituição de 1988, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 444) 
De fato, a fundação de direito público é espécie do gênero autarquia, sua atividade é de 
serviço público. Por prestar serviço público, deve ser criada como qualquer entidade 
pública autárquica. 
Neste sentido, o Min. Moreira Alves, do STF, já decidiu no Pleno daquela Corte que as 
fundações instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão de serviço estatal e se 
submetem a regime previsto em lei, são pessoas jurídicas de direito público, espécie do 
gênero autarquia (RE nº 101.126, em 24 de outubro de 1984). 
Renovando o posicionamento do sempre mestre Hely Lopes Meirelles, transcrevo uma de 
suas lições: 
"Todavia, a prevalecer essa orientação jurisprudencial, aplicam-se às fundações públicas 
todas as normas, direitos e restrições pertinentes às autarquias." (pág. 317, in Direito 
Administrativo Brasileiro, 17ª ed.) "A impenhorabilidade dos bens públicos decorre de 
preceito constitucional que dispõe sobre a forma pela qual serão executadas as 
sentenças judiciárias contra a Fazenda Pública, sem permitir a penhora de seus bens. 
Admite, entretanto, o seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito, desde que 
ocorram certas condições processuais (CF, art. 100)." (in Direito Administrativo Brasileiro, 
pág. 450, 17ª edição) 
Desta forma, não convence a apelação do INSS, posto que o caminho utilizado por esta 
autarquia não se adequa ao preconizado pelo art. 730 do CPC, sob o título de "Execução 
contra a Fazenda Pública". 
Ademais, esta Turma já decidiu matéria semelhante, tendo como Relator o Exmo. Juiz 
Petrucio Ferreira, na AC 3728/89/RN: 
"EMENTA: Embargos à execução. Fundação. Natureza jurídica. Regime a que se 
subordina . Assumindo a gestão de serviço Estatal, há de ser considerada como 
submetida a regime administrativo a Fundação, que passa a integrar o gênero Autarquia. 
Inteligência da jurisprudência dominante do S.T.J. e a própria letra do art. 37 da 
Constituição Federal. Aplicação dos artigos 730 e seguintes do Código de Processo Civil 
a processo executivo contra ela ajuizado, devendo-se concluir pela procedência dos 
embargos que visem tornar insubsistente a penhora levada a efeito sobre os seus bens. 
Apelação e remessa oficial improvidas." 
Com estas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.581 - CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS 
Apelada: MARIA PEREIRA LIMA - ESPÓLlO 
Advogados: DRS. LUCIANO SOARES QUEIROZ E OUTROS (APTE.) E  

FRANCISCO NUNES LOPES (APDA.) 
 
EMENTA 

Civil. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Obrigação de dar. 
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1. Irrelevante a existência de contrato verbal ou escrito da relação de trabalho, quando os 
fatos demonstram inequivocamente a prestação do serviço. 
2. A reparação do dano pela Administração Pública a terceiros pode ser obtida por via 
judicial, quando as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 
de serviços públicos forem as causadoras. 
3. 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, 06 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Maria Pereira Lima, viúva do lavrador Luiz Alberto 
Ferreira Lima, ajuizou ação ordinária de indenização contra o Departamento Nacional de 
Obras contra as Secas - DNOCS, objetivando receber a importância, à época, de Cr$ 
90.608.640,00 (noventa milhões, seiscentos e oito mil, seiscentos e quarenta cruzeiros), 
acrescida de juros e correção monetária, em face da morte de seu esposo que, cumprindo 
ordens do chefe da equipe do DNOCS, perdeu a vida e deixou sua família em total estado 
de miserabilidade. 
Confesso que o de cujus não era servidor do DNOCS, porém estava auxiliando uma 
equipe do DNOCS a efetuar medidas fluorométricas das águas do Rio Choró. 
Historia a autora que no dia 21.03.85 o chefe da equipe, além de contratar verbalmente 
Luiz Alberto Ferreira Lima para realizar certos serviços de desmatamento, também o 
elegeu para levar, a nado, um cabo (corda) para a outra margem do rio, a fim de que o 
mesmo fosse amarrado de uma margem a outra com o objetivo de que servisse de apoio 
ao barco em que a equipe efetuava as devidas e necessárias medições. Ocorre que com 
esta desditosa empreitada o lavrador morreu, deixando esposa paralítica e três filhos. 
O DNOCS contestou a ação, argumentando que não houve participação no incidente em 
que perdeu a vida o de cujus. 
Argumenta ainda inexistir termos satisfatórios para se defender, tendo em vista a absoluta 
ilegalidade com que se depara para atender tal reivindicação, na falta de pressuposto 
legal que possa justificar a indenização pretendida, posto que não houve contratação de 
serviço, quer formal ou verbal, por parte do DNOCS, o que o isentada responsabilidade 
de culpa que Ihe é imputada. 
O Ministério Público Federal, às fls. 92/95, opinou pela procedência da ação, sendo os 
cálculos de indenização fixados à base de 1 (um) salário mínimo. 
Sentença de fls. 96/102 que julgou procedente o pedido, condenando o DNOCS ao 
pagamento de um salário mínimo aos filhos da autora (em decorrência do falecimento 
desta), desde 21 de março de 1985 (dia do falecimento) até 30 de março de 2001 (data 
em que a vitima completaria 65 anos de idade). 
A apelação apresentada pelo DNOCS reiterou matéria já expendida na inicial. 
Houve contra-razões. 
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É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cuida-se de ação meramente administrativa, 
que envolve o instituto da responsabilidade civil do Estado, a teor do art. 37, § 6º da Carta 
Magna, a saber: 
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa." 
Com efeito, o suporte fático fala por si próprio. A condição de lavrador do de cujus e o não 
exercício das funções públicas não eliminam o direito subjetivo da família de pleitear em 
juízo as reparações cabíveis ao caso concreto. 
Verifica-se que o lavrador era um homem simples, vivendo de sua pequena lavoura um 
sertanejo, contando então com 49 (quarenta e nove) anos, é indubitável que diante da 
realidade vivida pelo falecido fosse este demonstrar certo interesse, quiçá tendente a 
auferir alguma vantagem. As testemunhas trazidas aos autos são provas incontestes à 
narração da inicial. 
Os fatos mais do que as provas documentais, ganham maior relevância quando a 
hipótese se situa no universo dos humildes, aqueles que não têm acesso à vida urbana 
organizada. Ademais, existe uma corrente, em matéria trabalhista, que adota o Princípio 
da Primazia da Realidade, que segundo o jurista uruguaio Américo Plá Rodriguez assim 
entende: 
"Denomina-se Princípio da Primazia da Realidade o que ordena, em caso de discordância 
entre o que ocorre na prática e o que objetivamente aparece em documentos trabalhistas, 
a prevalência da realidade dos fatos, comprovada por meios hábeis. Os documentos, no 
âmbito trabalhista, não podem ter a mesma relevância do direito comum e só são válidos, 
quando contestados, se corroborados por outras provas. A posição de subordinação do 
empregado, facilitando a obtenção pelo empregador de documentos nem sempre 
coincidentes com a realidade, gera essa preocupação." (in Curso de Direito do Trabalho, 
pág. 217, Ed. Saraiva)." 
Ora, não há como negar a situação de hipossuficiente do pai de família, que convocado 
pelo chefe de equipe demonstrou disposição para ajudá-lo, independente de contrato 
verbal ou escrito. 
A sentença monocrática do Exmo. Sr. Juiz José Maria de Oliveira Lucena, hoje integrante 
desta Corte, diante dos fatos incontroversos, assim estatui: 
"2.1. A certidão de fls. 06 indica que o óbito de Luiz Alberto Ferreira Lima decorreu de 
afogamento. 
2.2 E causou-o, indiscutivelmente, o perigoso trabalho que aquele humilde agricultor 
realizava na manhã de 21.03.85, qual esticar e amarrar um cabo de aço de uma a outra 
margem do Rio Choró, na localidade de Caio Prado, para servir de apoio ao barco do 
DNOCS, no mister de fazer medições fluviométricas. 
2.3. Brasileiro, o funcionário autárquico responsável pelas medições, já havia ajustado 
com o pobre homem a limpeza da margem do rio e foi de novo, quem o mandou executar 
a nado tão arriscada tarefa, num trecho em que o rio, muito cheio, se mostrava assaz 
impetuoso, e nem Ihe ofereceu sequer uma simples bóia." (fls. 97/102). 
É inegável que houve responsabilidade da equipe do DNOCS no ordenamento da 
prestação de serviço àquele humilde lavrador e, nestas hipóteses, deve a autarquia arcar 
com todas as obrigações patrimoniais e alimentícias a fim de suprir a deficiência 
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ocasionada. 
Neste sentido, Hely Lopes Meirelles já se houve: 
"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades 
estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano 
causado a terceiros por seus servidores, independentemente de prova de culpa no 
cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa 
pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. (in Direito Administrativo 
Brasileiro, pág. 558, 17z ed.). 
Assim, diante destas considerações, nego provimento à apelação e mantenho a sentença 
em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.741 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
Apelada: GOLDEN CROSS-ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE 
Advogados: DRS. FRANCISCO MONTEIRO DE SALES E OUTROS (APTE.) E  

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

Execução Fiscal. Embargos do Devedor. Multa da SUNAB. Congelamento de preços. 
Contrato de seguro-saúde. Nulidade do auto de infração. Competência da SUSEP. 
As sociedades seguradoras encontram-se regidas pelas disposições contidas no Decreto 
nº 73/66. 
Compete à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP fiscalizar a constituição, 
organização, funcionamento e operação das entidades seguradoras, bem como a 
aplicação das penalidades cabíveis - Dec. nº 77/66, art. 36, "h". 
Incompetência absoluta da SUNAB. Nulidade do auto de infração. 
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, 15 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Golden Cross - Assistência Internacional de Saúde 
ajuizou, perante a 4ª Vara Federal de Pernambuco, ação de embargos à execução fiscal 
que Ihe move a Superintendência Nacional do Abastecimento - SUNAB, ao fundamento 
de ser nulo o auto de infração lavrado pela embargada em razão do reajuste de preços 
que deu origem ao executivo fiscal. 
Sustenta a embargante que carece a SUNAB de competência legal para fiscalizar e 
aplicar penalidades às empresas que operam com seguro saúde e que o referido auto 
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descrevera infração que, na verdade, não havia ocorrido. Acrescenta, ainda, que não 
poderiam ter sido aplicadas 25 multas, quando só um tipo de infração fora capitulado. 
Impugnando a ação incidental, defende a SUNAB a validade do auto de infração, já que a 
embargante violara o congelamento de preços estabelecido pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 
2.335/87 e art. 1º da Portaria 99/87 da SUNAB. 
O MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido, entendendo falecer à embargada 
competência para fiscalizar as operações das entidades de seguro privado, que estariam 
sujeitas à fiscalização da SUSEP, nos termos do DL 73/66, e que ditas operações não 
poderiam ser consideradas como serviço essencial, condição primordial para a 
intervenção do Estado no domínio econômico, via tabelamento de preços. 
Irresignada, recorre a SUNAB, ora apelante, reiterando a legalidade da CDA e apontando 
equívoco no relatório do julgado recorrido. 
Na resposta ao recurso, requer a apelada a manutenção do decisum. 
Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório. 
Regularmente preparados, vieram os autos distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de apelação e remessa ex officio 
contra sentença que julgou procedente ação de embargos à execução fiscal. A CDA, 
objeto da referida execução, teve origem em auto de infração lavrado pela fiscalização da 
SUNAB decorrente de violação ao congelamento de preços previsto no art. 1º do DL nº 
2.335/87. 
O MM. Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os embargos, entendeu, inicialmente, que 
a SUNAB seria incompetente para aplicar penalidades às empresas que operam com 
seguro privado. 
Tenho o mesmo entendimento. 
A embargante enquadra-se na categoria de sociedade seguradora, encontrando-se, como 
tal, regida por norma específica - o DL 73/66. 
O contrato de seguro é aquele pelo qual alguém (segurador) se obriga para com outrem 
(segurado), através de contrato e mediante pagamento de um prêmio, a indenizá-lo de 
prejuízos patrimoniais ou pessoais (vida, saúde etc.), decorrentes de riscos futuros. 
A atividade exercida pela embargante - cobertura de custos de assistência médico-
hospitalar - caracteriza-se, portanto, pela celebração de nítido contrato de seguro do tipo 
seguro-saúde, expressamente previsto no retromencionado decreto-lei, verbis: 
"Art. 129. Fica instituído o seguro-saúde para dar cobertura aos riscos de assistência 
médica e hospitalar. 
Art. 130. A garantia do seguro-saúde consistirá no pagamento em dinheiro, efetuado pela 
sociedade seguradora, à pessoa física ou jurídica prestante da assistência médico-
hospitalar ao segurado. 
§ 1º A cobertura do seguro-saúde ficará sujeita ao regime de franquia, de acordo com os 
critérios fixados pelo CNSP." 
A cláusula 1ª do contrato padrão celebrado pela Golden Cross não deixa qualquer dúvida 
quanto à natureza de suas atividades - fls. 88: 
"O objeto deste contrato é a utilização exclusivamente, nos termos de cobertura e 
condições nele previstas, de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, exames 
complementares e serviços auxiliares pelos diretores e empregados da contratante e seus 
respectivos dependentes, conforme definido neste instrumento, desde que regularmente 
inscritos em um dos planos nele previstos, e daqui por diante denominados simplesmente 
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beneficiários para os eventos mórbidos, aleatórios, independentes da vontade humana 
que os possam atingir, posteriores à sua assinatura" (grifos nossos). 
Respondendo à consulta formulada pela apelada, pontifica o ilustre Ministro Djaci Falcão, 
em fundamentado parecer - fls. 79: 
"A sociedade consulente obriga-se a indenizar o associado por um risco futuro, previsto 
no contrato. Por ele fica assegurada a cobertura de assistência médica e hospitalar, 
mediante pagamento em dinheiro a quem preste a assistência respectiva, enquanto o 
associado obriga-se em contra-prestação a pagar uma contribuição mensal (prêmio). 
Desse modo, estão presentes os elementos essenciais à operação de seguro - o 
interesse, o risco, a garantia e o prêmio." 
O contrato, cuja majoração nas tabelas de pagamento dos respectivos prêmios deu 
ensejo ao auto de infração lavrado pela embargada, constitui, portanto, típico contrato de 
seguro, e não simples locação de serviços. 
O Decreto-Lei nº 73/66 é bastante claro ao atribuir à Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP a competência para fiscalizar a constituição, organização, 
funcionamento e operação das sociedades seguradoras, bem como a aplicação das 
penalidades cabíveis: 
"Art. 36. Compete à SUSEP, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP, 
como órgão fiscalizador da constituição, organização, funcionamento e operações das 
sociedades seguradoras: 
(...) 
h) fiscalizar as operações das sociedades seguradoras, inclusive o exato cumprimento 
deste decreto-lei, de outras leis pertinentes, disposições regulamentares em geral, 
resoluções do CNSP e aplicar as penalidades cabíveis." (grifos nossos) 
Dessa forma, entendo que a SUNAB não é competente para efetuar a fiscalização de 
tarifas ou preços de contratos de seguro saúde. 
Nessa linha de raciocínio, assevera o Ministro Djaci Falcão - fls. 86: 
" .. o contrato de seguro saúde não se relaciona, evidentemente, com a política nacional 
de abastecimento e distribuição de produtos necessários ao consumo, nem tampouco 
com a prestação de serviços com o fim produtivo ou lucrativo, sujeitos à intervenção 
prevista nas Leis Delegadas de nºs 4 e 5, de 1962, e suas alterações. A SUNAB, 
conforme se vê da legislação, tem sua esfera própria de ação, que não se confunde com 
a definida na esfera específica da SUSEP. Sem dúvida, são 'esferas limitadas de ação 
fundamentadas no princípio da especialidade'. 
Por fim, vale repetir que, se há uma legislação própria e específica concernente aos 
contratos de seguro privado, não se justifica a invocação de legislação inespecífica. Outra 
inteligência poderia conduzir à usurpação de competência, como se dá no caso." 
A r. sentença também expôs com clareza a questão - fls. 143: 
"... uma das modalidades desta intervenção do Estado na iniciativa privada é, justamente, 
o tabelamento de preços. Não estando, como não está, o prêmio de seguro sujeito a esse 
instrumento e existindo órgãos federais com o poder de regulamentar essa atividade, aos 
quais está sujeita a embargante, não vislumbro como se possa atribuir, através de 
simples Portaria da embargada a esta, tal poder. Conseqüentemente, não tendo a 
SUNAB tal poder sobre a embargante, nulos são todos os atos administrativos no sentido 
de fiscalizar e multar a embargante pelos reajustamentos praticados por esta." 
Assim, não há como se considerar válido o auto de infração que deu origem ao executivo 
fiscal embargado. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa para manter a r. 
sentença por seus jurídicos fundamentos. 
É o meu voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.951 - SE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: MARIA GONÇALVES DA SILVA 
Advogados: DRS. MARIA CÂNDIDA DE MELO SOUZA LIMA E OUTROS (APTE.) E  

VICTOR HUGO MOTTA (APDA.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Reajustamento de benefícios. Critério da proporcionalidade. Incabimento. 
Índices aplicáveis. Prescrição. Correção monetária. Honorários advocatícios. 
- No primeiro reajuste do beneficio previdenciário deve-se aplicar o índice integral do 
aumento verificado, independentemente do mês da concessão, considerado, nos 
reajustes subseqüentes, o salário mínimo atualizado (Súmula 260, ex-TFR). 
- "índices da política salarial" e "índices de aumento do salário mínimo" são expressões 
com significado diverso. Esta está contida naquela. 
- Os índices de reajustamento dos benefícios a serem aplicados, até promulgação da 
Constituição Federal de 1988, eram os da política salarial, e não os do aumento do salário 
mínimo, que somente seriam aplicáveis às faixas inferiores, expressamente determinadas 
por lei. Mas nenhum beneficio previdenciário poderá ser inferior ao salário mínimo. 
- Prescrição qüinqüenal das prestações vencidas já observada na sentença. 
- Correção monetária devida nos termos da Súmula 71 ex-TFR até o ajuizamento da ação 
e, a partir dai, nos termos da Lei nº 6.899/81. 
- Honorários advocatícios fixados na sentença nos termos do pedido na apegação. 
- Apelo parcialmente 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, dar parcial 
provimento à apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 01 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Insurge-se o Instituto-apelante contra sentença que 
julgou procedente pedido de revisão de proventos, nos termos da Súmula 260-ex-TFR. 
Sustenta a legalidade do critério da proporcionalidade, aplicado no primeiro reajustamento 
do benefício do apelado, bem como a impossibilidade de vinculação dos reajustamentos 
aos índices do salário mínimo. 
Pede a total improcedência do pedido inicial e, se assim não se entender, que: a) seja 
observado o prazo prescricional; b)a correção monetária seja efetuada nos termos do 
Decreto nº 86.649, que regulamentou a Lei nº 6.899/81, não incidindo a Súmula 71-ex-
TFR; 
c) redução dos honorários advocatícios para 10% do valor da causa. 
Contra-razões às fls. 39/41. 
É o relatório. 
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VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O critério da proporcionalidade adotado 
pela Previdência Social, segundo o qual o primeiro reajuste dos benefícios previdenciários 
seria efetuado levando-se em conta o mês de concessão do benefício, é, além de injusto, 
de ilegalidade manifesta, por não haver previsão legal nesse sentido. 
Tal entendimento restou sufragado pacificamente na jurisprudência, ensejando, inclusive, 
a edição da Súmula nº 260, do extinto Tribunal Federal de Recursos, que, inclusive, serviu 
de suporte à decisão apelada, e tem o seguinte teor: 
"No primeiro reajuste do benefício previdenciário, deve-se aplicar o índice integral do 
aumento verificado, independentemente do mês da concessão, considerado, nos 
reajustes subseqüentes, o salário mínimo então atualizado." 
Ao que se depreende da apelação, índice de aumento do salário mínimo e (índice da 
política salarial são coisas diversas, sendo este último o aplicável ao caso de que se 
cuida. 
Já me posicionei, em outras oportunidades, no sentido do reajustamento dos valores dos 
benefícios previdenciários pelos índices de aumento do salário mínimo. Analisando 
melhor a questão, chego hoje a conclusão diversa: tal reajustamento deve ser efetuado 
pelos índices da política salarial, coisa diversa de índices de aumento do salário mínimo. 
Em primeiro lugar, é de destacar-se que, para a concessão e manutenção de benefícios 
previdenciários, há de ter-se a correspondente fonte de custeio, entendendo-se esta como 
"os meios econômicos e, principalmente, financeiros obtidos e destinados à concessão e 
manutenção das prestações previdenciárias. Provém da comunidade e destinam-se ao 
consumo de uma fração dela: os beneficiários (Vladimir Novaes Martinez, "A Seguridade 
Social na Constituição Federal, LTR, São Paulo, 1989, pág. 111 ). 
Tais fontes de custeio eram previstas na CLPS (Decreto nº 89.312, de 23.01.83, nos arts. 
122 a 159, onde se estabelecia, como regra geral, que as contribuições deveriam ser 
recolhidas à Previdência, pelo segurado e pelo empregador, em alíquotas incidentes 
sobre o salário-de-contribuição (art. 122 e seus incisos). 
Assim, toda vez que fosse aumentado o valor do salário mínimo ou de outro qualquer, 
aumentaria, na mesma proporção, o valor do salário-de-contribuição a ser recolhido por 
aquela categoria e, conseqüentemente, a arrecadação, em idêntica proporção, da 
Previdência Social. Se assim não fosse, não haveria como manter os benefícios 
previdenciários, por absoluta insuficiência de recursos. 
Conclusão lógica desse entendimento é que se os salários em geral não aumentassem 
uniformemente também não haveria uniformidade no reajustamento dos salários-de-
contribuição. Em conseqüência, deveria a Previdência adotar critérios, no reajustamento 
dos benefícios, de modo a compatibilizar suas despesas com suas receitas e manter o 
equilíbrio de suas finanças. Vale dizer, ou adotar índice único, para o reajustamento de 
todos os benefícios, que poderia ser encontrado pela média dos aumentos salariais 
verificados, ou criar faixas salariais, mas tudo na conformidade da lei, em respeito ao 
princípio da legalidade, que norteia as atividades da Administração Pública. 
A Carta Magna atual determina que "nenhum beneficio ou serviço poderá ser criado, 
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total" (art. 195, § 5º). 
Ordinariamente, a matéria encontra-se regulada pelas Leis nºs 8.212, de 24.07.91, e 
8.218, de 29.08.91, e pelo Decreto nº 356, de 07.12.91. 
Indubitavelmente, "política salarial" e política de salário mínimo" são expressões diversas. 
Esta está contida naquela, e é a contraprestação mínima devida ao trabalhador, pelos 
serviços prestados, suficiente à satisfação de suas necessidades mínimas e de sua 
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família. Ao passo que "política salarial" é, segundo a conceitua o eminente Juiz Ridalvo 
Costa, "o conjunto de regras e princípios que norteiam a forma de pagamento e de 
reajustamento periódico, bem como os índices de atualização, não s6 do salário mínimo, 
mas dos salários em geral" (voto proferido na AC 13605-SE). 
Analisemos, agora, os critérios adotados pela legislação pertinente. 
A CLPS (Decreto nº 89.312/83) dispunha que: 
"O valor do benefício de prestação continuada é reajustado quando é alterado o salário 
mínimo, de acordo com a evolução da folha de salários-de-contribuição dos segurados 
ativos, não podendo o reajustamento ser inferior, proporcionalmente, ao incremento 
verificado." 
O Decreto-Lei nº 2.171, de 13.11.84, alterando tal sistemática e objetivando corrigir 
distorções verificadas com adoção, por parte da Previdência, do critério da 
proporcionalidade, no primeiro reajustamento dos benefícios previdenciários, determinou: 
"Art. 1º . O reajuste dos benefícios de média ou longa duração a cargo da Previdência 
Social far-se-á sempre que for alterado o salário mínimo, sendo devido a contar da data 
em que este entrar em vigor. 
Art. 2º . Os índices do reajustamento serão os mesmos da política salarial, considerando-
se como mês básico o do início da vigência do novo salário mínimo. 
§ 1º . Para fins do enquadramento do valor do benefício nas faixas adotadas pela política 
salarial será considerado, a partir da vigência do presente Decreto-Lei, o novo salário 
mínimo." 
A Lei nº 7.604, de 28.05.87, determinou a incidência do referido Decreto-Lei nº 2.171/84 
no período entre novembro de 1979 e maio de 1984, com a seguinte redação: 
"Art. 2º . Os benefícios de duração continuada, corrigidos segundo a política salarial e 
mantidos atualmente pela Previdência Social Urbana, serão, a partir de 1º de abril de 
1987, pagos com a atualização prevista no artigo 2º do Decreto-Lei nº 2.171, de 13 de 
novembro de 1984, alcançando essa atualização, total ou parcialmente, o período de 
novembro de 1979 a maio de 1984, conforme o segurado tenha usufruído o benefício 
durante todo o período ou parte dele." 
Em percuciente estudo a respeito da mencionada legislação, bem como das demais 
pertinentes (Leis nºs 6.708/79 e 6.886/80, Decretos-Leis nºs 2.012/83, 2.064/83, 2.124/83, 
Lei nº 7.238/84, Decretos-Leis nºs 2.284/86 e 2.335/87, e Leis nºs 7.737/89, 7.777/89, 
7.788/89 e 8.030/90), observou, com absoluta propriedade, o eminente Juiz Ridalvo 
Costa, no voto acima mencionado, que nem sempre a política salarial coincidiu com a do 
salário mínimo. 
A regra era a de reajustar os valores dos benefícios previdenciários de acordo com a faixa 
salarial em que se encartavam, nos termos da lei, observado o salário mínimo então 
atualizado. Houve, no entanto, período em que os índices da política salarial e os do 
aumento do salário mínimo eram idênticos, como, por exemplo, na aplicação do gatilho 
salarial (DL 2.284/86). Aqui, portanto, não havia o que se discutir. 
Houve, outrossim, períodos em que algumas dessas faixas tinham como índice de 
reajustamento o mesmo aplicado ao salário mínimo. Cabia no entanto, à Previdência, 
comprovar nos autos que o autor, ora apelado não se enquadrava nessas faixas, 
especialmente porque a maioria dos benefícios previdenciários encontra-se nas faixas 
inferiores. Não tendo havido tal comprovação, é de confirmar-se a sentença apelada. 
Esta egrégia Primeira Turma já decidiu sobre a questão, em acórdão assim ementado: 
"Previdenciário. Reajuste de benefício. Súmula 260 do ex-TFR. 
Ao primeiro reajuste do benefício aplica-se o índice integral do aumento verificado. 
Afastamento do critério proporcional adotado pela Previdência. 
Reajustamentos posteriores: vinculação aos "índices integrais da política salarial, e não 
aos índices integrais do salário mínimo (DL 2.171/84 e Lei Nº 7.604l84). 
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A equivalência do benefício ao salário mínimo foi conquista assegurada somente com a 
CF/88 (ADCT), e mantida até a implantação dos novos planos de custeio e de benefício. 
Atualização de acordo com a "faixa salarial" em que se enquadra o benefício. 
À Previdência compete a prova de que o benefício esteja situado em "faixa salarial" 
elevada, de modo que o reajuste seja inferior ao do salário mínimo." (AC 12266-RN 1ª 
Turma, ReI. Juiz Ridalvo Costa, unânime, julg. em 09.4.92). 
No mesmo sentido, as ACs 13.605-SE e 13.636-PB todas da 1ª Turma e relatadas pelo 
Juiz Ridalvo Costa, e a AC 13.384-PB, 1ª Turma, Rel. Juiz Francisco Falcão. 
Esse também é o entendimento da egrégia 2ª Turma, conforme acórdão assim ementado: 
"Previdenciário. Reajuste de beneficio. Aplicação do salário mínimo do mês de alteração, 
e não do mês anterior. Desvinculação do índice de variação do salário mínimo. Juros que 
se contam a partir da citação. Apelo improvido. (AC 8863-PE, 2ª Turma, Rel. Juiz Lázaro 
Guimarães julg. 21.5.91). 
"Previdenciário. Reajuste de benefícios. Sentença que, fundamentada no verbete da 
Súmula Nº 260-TFR, determinou o reajuste dos valores do benefício com a aplicação do 
(índice integral da política salarial, considerando-se o mês básico o da vigência do salário 
mínimo. Ausência de contradição entre o fundamento e o dispositivo. Expressão "salário 
mínimo" posta como referência às diversas faixas salariais e como marco temporal para a 
atualização dos benefícios. 
Precedentes. Apelo improvido." (AC 11706, Rel. Juiz Nereu Santos, unânime, julg. em 
19.5.92) 
A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais também vem assim se firmando: 
"Previdência Social - Benefício previdenciário - Reajuste de proventos - Súmula Nº 260, 
do Tribunal Federal de Recursos - Critérios - Art. 58 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias de 1988 - Parcelas vencidas - Prescrição - Correção 
monetária - Honorários de advogado - Jurisdição Federal - Justiça Estadual - Custas. 
1 - Os cálculos iniciais e dos reajustes posteriores dos valores dos benefícios 
previdenciários devem ser feitos consoante o disposto na Súmula nº 260, do Tribunal 
Federal de Recursos. 
2 - A Súmula Nº 260, do Tribunal Federal de Recursos, não vinculou o reajuste dos 
benefícios previdenciários ao número de salários mínimos vigentes na época em que 
foram concedidos aos segurados, já que existia uma legislação em vigor. Tal critério foi 
consagrado apenas no art. 58, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da 
Constituição Federal de 1988, que, entretanto, não tem efeito retroativo e depende de 
fonte de custeio. 
3 - Parcelas vencidas devidas desde o primeiro pagamento incorreto. 
4 - Prescrição somente das parcelas reconhecida (Decreto Nº 89.312/84). 
5 - Correção monetária a partir do primeiro pagamento a menor (Súmula Nº 71, TFR, e Lei 
Nº 6.899/81 ) - Precedentes da Turma. 
6 - Embora o parágrafo 4º, do art. 2º, do Código de Processo Civil, autorize o prolator da 
sentença, quando vencida a Fazenda Pública, a estipular honorários de advogado em 
percentagem inferior a 10% (dez por cento), contudo, a profissão do advogado não pode 
ser degradada pela redução percentual dos honorários devidos aos que a exercem com 
dedicação e eficiência. 
7 - A isenção prevista no art. 9º, I, da Lei Nº 6.032/74, é aplicável às causas sob jurisdição 
federal processadas perante a Justiça Estadual (Súmula Nº 2, TRF/1ª Região). 
8 - Apelação provida em parte. 
9 - Sentença reformada parcialmente. (TRF-1ª R., 1ª Turma, AC 0103472-MG, Rel. Juiz 
Catão Alves, unânime, julg. 1�.10.91, fonte PRODASEN). 
Previdenciário. Reajuste de proventos. Homologação de conta. Diferenças. Juros 
moratórios. Vinculação ao salário mínimo. Enquadramento nas faixas salariais. 
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Inaplicabilidade da equivalência salarial. Apelo provido. 
1. Sem razão o apelante ao alegar que, em alguns meses, o valor pago, sendo maior que 
o devido, teve esta diferença adicionada ao montante. Ao contrário, o respectivo quantum 
foi subtraído do total apurado. 
2. Juros moratórios expressos adequadamente. 
3. Determinado, no decisum de primeiro grau, reajustamento dos proventos pelo índice 
integral do aumento devido e enquadramento nas faixas salariais, com fulcro no salário 
mínimo vigente e não no anterior. 
4. Afastada, pela legislação (Lei 6.708/79 e Lei 6.886/80 e Decreto-Lei 2.012/83 e DL 
2.032/83), qualquer possibilidade de equivalência de a renda mensal percebida pelo 
segurado com o salário mínimo, vinculando-se, isto sim, ao índice da faixa salarial 
respectiva. 
5. Provimento ao apelo do INPS." (TRF-4ª R, 2ª Turma, AC 0404794-RS, Rel. Juiz 
Osvaldo Alvarez, unânime, julg. 13.06.91 - fonte PRODASEN). No mesmo sentido, a AC 
0411469-SC, 2ª Turma, Rel. Juiz Osvaldo Alvarez, julg. 13.06.91 - fonte PRODASEN. 
Previdenciário. Benefício. Reajuste de proventos. Equivalência salarial. Juros de mora. 
Correção monetária. Honorários advocatícios. Custas. 
Ao primeiro reajuste dos benefícios deve ser aplicado o índice integral de aumento então 
concedido, sendo ilegal o critério observado pelo INPS em função da proporcionalidade 
resultante dos meses decorridos desde a concessão do benefício. 
O salário mínimo a ser considerado, para o enquadramento da renda mensal nas faixas 
da política salarial, é o vigente à época do reajuste e não o anterior. 
Na vigência da Lei Nº 6.708, de 30 de outubro de 1979, e do Decreto-Lei Nº 2.171, de 13 
de novembro de 1984, os benefícios previdenciários são reajustados sempre que alterado 
o salário mínimo e mediante a aplicação dos mesmos índices da política salarial. Nem os 
diplomas indicados nem a Súmula nº 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos, na sua 
exata compreensão, autorizam o entendimento de que se deva aplicar percentual de 
reajuste idêntico ao da majoração do salário mínimo. Com o Decreto-Lei nº 2.351, de 07 
de agosto de 1987, os benefícios previdenciários passaram a ser vinculados ao salário 
mínimo de referência e, a partir da vigência da Lei nº 7.789, de 03 de julho de 1989, ao 
salário mínimo, então revigorado. 
Juros de mora devidos. 
Correção monetária, nos termos da Súmula 71 do extinto Tribunal Federal de Recursos e 
da Lei Nº 6.899, de 08.04.81, e seu regulamento. 
Honorários advocatícios fixados com moderação. 
Reembolso das custas processuais devido. 
Apelo parcialmente provido. (TRF-3ºR, 2ª Turma, AC 0319053-SP, Rel. Juiz José Kallas, 
unânime, julg. 09.04.91- fonte PRODASEN)." 
Destaque-se, finalmente, que a Lei Maior vigente criou novas fontes de custeio e vinculou 
os benefícios previdenciários ao salário mínimo, até a implantação do plano de custeio e 
benefícios(ADCT, arts. 58 e 59). E garantiu, ainda, que nenhum benefício terá valor 
inferior ao salário mínimo (CF, art. 202, § 5º), a irredutibilidade dos valores dos benefícios 
(CF, art. 94, IV) e o seu reajustamento de modo a preservar-Ihes, em caráter permanente, 
o valor real. De forma que, a partir da nova Constituição, não poderá o legislador ordinário 
fixar critérios que não atendam a tais disposições. 
Em conclusão: 
a) "índices de política salarial" e "índices de aumento do salário mínimo" são expressões 
com significado diverso; 
b) os reajustamentos dos benefícios previdenciários eram efetuados, em regra, com a 
aplicação dos índices da política salarial, de acordo com cada faixa de benefícios; 
c) em algumas faixas de benefícios os índices de reajustamento coincidiam com os 
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aplicados ao salário mínimo; 
d) em alguns períodos os índices da política salarial e os utilizados para reajustamento do 
salário mínimo foram idênticos. 
e) face à nova Constituição, nenhum benefício poderá ser inferior ao salário mínimo (art. 
202, § 5s); todos os benefícios de duração continuada mantidos pela Previdência Social, 
na data da promulgação da Constituição, terão os seus valores revistos, para o mesmo 
número de salários mínimos da época da concessão, até a implantação dos planos de 
benefícios e custeio; os valores dos benefícios devem ser reajustados, permanentemente, 
não necessariamente pelos índices do salário mínimo, mas de modo a preservar-Ihes o 
valor real. 
Quanto à prescrição qüinqüenal das prestações vencidas, tal pedido já foi atendido na 
sentença. 
A sentença apelada aplicou a Súmula 71, do extinto Tribunal Federal de Recursos, até o 
ajuizamento da ação, e, a partir daí, a Lei Nº 6.899/81. Esse entendimento é pacífico na 
jurisprudência pátria. A incidência dos critérios da referida súmula, nas prestações 
atrasadas, além de justa, no sentido de preservar o real valor da moeda, impede o 
enriquecimento sem causa da entidade previdenciária. 
Pede o apelante a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Este 
corresponde ao valor econômico postulado na ação. No presente caso, inclusive, não 
houve impugnação ao valor da causa. De forma que, tendo a sentença apelada fixado a 
verba honorária em 10% do valor da condenação, atendida já foi a pretensão do apelante, 
não havendo mais o que se apreciar. 
Com estas considerações, dou parcial provimento à apelação, apenas para que os 
reajustamentos do benefício do apelado sejam efetuados pelos índices da política salarial, 
ressalvando que em nenhuma hipótese tal benefício poderá ser inferior ao salário mínimo. 
É como voto 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 15.033 - CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: EDMILSON ALVES DE SOUZA E CIA. LTDA. 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS CAVALCANTE (APTE.) E  

MARIA AUXILIADORA DE SOUSA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Previdenciário. Folha de salários. Inteligência do art. 195, I. 
- O entendimento de "folha de salário" das empresas, contido no texto constitucional, são 
todas as importâncias pagas por elas, seja pela prestação de serviços ou pela 
participação societária na empresa. 
- O fato da contribuição social vincular-se ao capítulo da seguridade social, evidencia o 
seu caráter previdenciário, que reúne não só os trabalhadores regidos pela CLT, como 
também aqueles que contribuem para a previdência social como autônomos. 
- 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 
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notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 19 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Edmilson Alves de Souza e Cia. apela da sentença 
monocrática que julgou improcedente a ação ordinária contra o INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social), visando se eximir do recolhimento de contribuição social sobre as 
remunerações pagas aos autônomos e administradores, nos termos do artigo 3º, inciso I, 
da Lei Nº 7787/89. 
O recorrente, às fls. 50/58, argumenta que não podem ser exigidas as contribuições de 
que fala a Lei nº 7787/89 sobre a remuneração dos profissionais autônomos e 
administradores, já que estes não participavam da folha de salários da empresa. 
Não houve contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Trata-se da pertinência ou não do 
recolhimento da contribuição social, a teor da Lei Nº 7787/89, art. 3º, I, sobre as 
importâncias pagas aos profissionais autônomos, administradores, diretores e sócios-
gerentes pelas empresas. 
Argumenta a empresa que o texto do art. 195 da Constituição Federal, quando elenca 
como fonte de custeio para a seguridade social a folha de salários, não teve a intenção de 
generalizar todos os pagamentos efetuados aos profissionais das empresas e sim 
aqueles que se encontram sob o manto protetor da legislação trabalhista. 
É do entendimento do apelante que o teor do art. 3º, I, da Lei nº 7797/89, em nada 
corrobora o que está disciplinado no diptoma constitucional, em seu art. 195, I, pior, se 
chocam. Afirma que o texto legislativo ampliou o enunciado restritivo da folha de salários. 
Primeiramente, vale salientar a natureza jurídica de dita exação, uma vez que está 
inserida dentro do capítulo da seguridade social. 
Porém, não obstante este posicionamento, a competência para instituí-la está prevista no 
Título VI da Constituição Federal, e na parte correspondente ao Sistema Tributário 
Nacional (art. 149). 
Assim, as contribuições previdenciárias são espécies do gênero tributo. 
Relativamente à expressão "folha de salários", convém esclarecer que o texto 
constitucional não comporta linguagem técnica e fórmulas científicas para enunciar seus 
preceitos. A leitura do texto constitucional deve seguir uma interpretação teleológica o 
que, in casu, permite se entender engloba todas as importâncias pagas por ela, seja pela 
prestação de serviço ou pela participação societária na empresa. 
O fato da contribuição social vincular-se ao capítulo da seguridade social evidencia o seu 
caráter previdenciário, que reúne não só os trabalhadores regidos pela CLT como 
também os autônomos, os avulsos, ou seja, toda gama de indivíduos que se encontram à 
disposição da empresa e percebendo algum tipo de remuneração de natureza salarial. 
O que se persegue ao acolher os argumentos expendidos na contestação pela autarquia-
apelada é o sentido do texto constitucional, marcantemente social, não se restringindo ou 
delimitando aos rigores do tecnicismo jurídico, in casu, não referidos na Carta Magna. 
Dada a configuração do texto constitucional em seu art. 195, I, com a Lei nº 7787/8g, art. 
3º, I, que apenas alterou as alíquotas da contribuição social, não vejo razão para não 
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admitir a cobrança da mesma mediante o procedimento previsto no texto legislativo. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 15.109 - CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: ZUÍLA DE ARAÚJO DUARTE E OUTROS 
Advogados: DRS. EROTILDES DE BRITO LACERDA E OUTROS (APTE.) E  

CLEIDE HELENA MARQUES LOUSADA (APDOS.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Aposentadoria concedida após a vigência da Constituição Federal de 
1988. Auto-aplicabilidade do art. 202, CF. Cálculo do benefício com base na média dos 36 
últimos salários de contribuição, corrigidos mês a mês. 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, 06 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES  - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Investe a apelante contra a sentença que 
acolheu pedido de revisão de aposentadoria para que o cálculo do benefício se fizesse 
com base na média dos 36 últimos salários de contribuição, corrigidos mês a mês. Alega, 
em resumo, que os dispositivos dos arts. 201 e 202 da Constituição Federal não são auto-
aplicáveis para implantação do plano de custeio da Previdência Social. 
Sem contra-razões, vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Funda-se o apelo nos seguintes 
dispositivos constitucionais, que não 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 
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parágrafo único, ADCT, verbis: 
"Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência social na data da 
promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido 
o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, que tinham na data de sua 
concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de 
custeio e benefícios referidos no artigo seguinte." 
Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de acordo com este 
artigo serão devidas e pagas a partir do sétimo mês a contar da promulgação da 
Constituição". 
Trata-se de norma especial, de caráter prevalente, que fixa os critérios para adaptação do 
sistema previdenciário às novas regras constitucionais, destinando-se à correção dos 
benefícios mantidos quando da promulgação da Constituição. 
Será que o cálculo do benefício deve fazer-se em conformidade com a sistemática 
anterior, até a edição e vigência do plano de custeio e benefícios, ou diretamente, com 
base na média dos 36 últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a 
mês? 
Creio que não há, para observância daquele comando constitucional, que se aguardar 
qualquer regulamento, pois ali já se acham definidos todos os elementos para o cálculo 
do benefício. 
A implantação progressiva dos planos de custeio e benefícios de que cuida o parágrafo 
único do art. 59, ADCT, diz respeito a matéria nova estabelecida em lei, mas não ao que 
já é devido e detalhado no bojo da Constituição, como eficácia plena. 
Note-se que a fórmula de cálculo prevista no art. 202, CF, não se submete aos termos da 
lei, e sim à aposentadoria. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 15.192 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: CIV - CIA. INDL. DE VIDROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. ANDRÉ LUIZ LEITE REGO E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação Cautelar e Ação Anulatória de Débito. Apelação única. 
Tratando-se de duas sentenças, uma proferida na ação principal, outra na cautelar, cada 
qual deveria ter sido atacada por recurso autônomo. No entanto, presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos do recurso, poderá o Juízo "ad quem" conhecer dos 
seus fundamentos, comuns a ambos os processos. 
Ação cautelar ajuizada para assegurar o depósito do débito discutido na ação principal. 
Presença do "fumus boni juris" e do "periculum in mora." Procedência do pedido. 
Ação anulatória de débito. Violação ao art. 67 da CLT. A permissão para que 
determinadas empresas funcionem em turnos contínuos não as exime de conceder a 
seus empregados repouso semanal remunerado, direito constitucionalmente assegurado 
a todos os trabalhadores (CF, art. 7º, inciso XII). 
Apelação parcialmente provida para julgar procedente a cautelar, convertendo o depósito 
em renda da União. Mantida integralmente a sentença do processo principal. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar parcial provimento à apelação para julgar procedente a cautelar, nos termos do 
relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 01 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Companhia Industrial de Vidros - CIV 
ajuizou perante a 6H Vara Federal - PE "ação anulatória de débito", no trintídio seguinte 
ao ajuizamento de medida cautelar preparatória, contra a União Federal, visando à 
invalidação de auto de infração lavrado pela DRT sob a alegação de haver a autora 
infringido o art. 67 da CLT. 
Sustenta, em síntese, que não incorrera em qualquer violação ao disposto no referido 
dispositivo, por estar autorizada a operar em sistema de revezamento, nos termos do art. 
7º do Decreto 27048/49, inexistindo, portanto, obrigatoriedade de que o descanso 
semanal remunerado de seus empregados recaísse em dia de domingo. 
Contestando o feito, alega a promovida que a autora fora autuada em virtude de ter sido 
constatada a existência de empregados seus que trabalharam até 13 (treze) dias 
consecutivos sem o repouso devido, e que a autorização para que as empresas operem 
em sistema de revezamento não as exime de conceder o repouso semanal de 24 horas 
consecutivas aos seus empregados. 
Instada a pronunciar-se sobre a contestação, reitera a promovente os argumentos da 
exordial, acrescentando que o auto de infração vergastado decorrera de excesso de zelo 
da fiscalização da DRT, uma vez que dentro de um contingente de 900 (novecentos) 
funcionários foram encontrados apenas 4 (quatro) que não tiveram, num único mês, 
repouso semanal durante 10 (dez) dias ou 12 (doze) dias. 
O MM. Juiz Federal julgou improcedente o pedido. 
Irresignada, recorre a autora, pleiteando, inicialmente, a reforma da sentença proferida no 
processo cautelar em apenso, insurgindo-se, posteriormente, contra o decisum prolatado 
nos presentes autos. 
Com a resposta ao recurso, subiram os autos, vindo-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de apelação contra as sentenças 
proferidas nas ações cautelar e anulatória de débito, propostas contra a União Federal. 
Como não se trata de uma única sentença, mas de duas, penso que cada qual deveria ter 
sido atacada por recurso autônomo: um na ação principal, outro na cautelar. 
Entretanto, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos do recurso, melhor será 
conhecer dos seus fundamentos, comuns a ambos os processos. 
No tocante à ação anulatória, penso não assistir razão à apelante. 
O auto de infração vergastado originou-se da violação pela promovente ao art. 67 da CLT, 
que estabelece expressamente: 
"Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de vinte e quatro horas 
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consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do 
serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. 
Parágrafo único - Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto 
aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada 
e constando de quadro sujeito à fiscalização." (fls. 03/04) 
É a própria apelante quem reconhece que " a fiscalização a autuou por ter encontrado 4 
(quatro) funcionários que, num único mês, ficaram sem ter folga de 24 (vinte e quatro) 
horas durante 10 (dez) ou 12 (doze) dias." (fls. 29). 
Por outro lado, o Decreto-Lei 27048/49, que regulamentou a Lei Nº 605/49 invocado pela 
apelante, apenas permite que determinadas empresas funcionem em turnos contínuos, 
sem prejuízo do repouso semanal de seus empregados, direito constitucionalmente 
assegurado a todos os trabalhadores (CF, art. 7º, inc. XII). 
A apelante foi autuada não pelo fato de seus funcionários trabalharem em dia não útil, 
mas por não Ihes ter sido concedido o repouso semanal, como bem decidiu o MM. Juiz 
sentenciante - fls. 46: 
"Portanto, a contrariedade foi ao art. 67 da Consolidação das Leis do Trabalho e a escala 
de revezamento visa, tão-somente, garantindo o repouso semanal, propiciar esse repouso 
o maior número de vezes aos domingos , dada a recomendação legal de preferência a 
esse dia. Isso nada tem a ver, nitidamente, com a autorização às indústrias para 
funcionamento contínuo. 
Não demonstrou a autora, por outro lado, a ocorrência de nenhum fato excepcional que 
pudesse explicar a jornada extraordinária de quem tinha direito a repouso." 
Quanto à cautelar, decidiu o MM. Juiz Federal, autos apensos - fls. 54 : 
"De fato, não são plausíveis os fundamentos insertos na inicial diante dos termos claros 
do fiscal autuante, tendo o requerente, inexplicavelmente, confundido ou, 
injustificavelmente, tentado confundir a situação clara de empregados que não gozaram 
repouso semanal com a permissão legal de funcionamento permanente de sua unidade 
industrial." 
Como se trata de simples cautelar para assegurar o depósito do débito discutido na ação 
principal, observo presentes os pressupostos : o direito ao simples depósito e a 
possibilidade de execução fiscal, caso não deferida a medida. 
Dou provimento parcial à apelação para julgar procedente a cautelar, convertendo o 
depósito em renda da União e sem a imposição de honorários, mantida integralmente a 
sentença do processo principal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 16.007 - AL 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: ROMILDO DE AQUINO MELO, REP. P/MARIA AVELINA DA CONCEIÇÃO 
Advogados: DRS. EMILDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS (APTE.) E  

EVERALDO DAMIÃO DA SILVA (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Pensão especial. Aplicação dos arts. 1º, 4º e 13 da Lei Nº 3.373, de 
12.03.58. Desnecessária a citação da União Federal. 
- A legislação que disciplinava a pensão especial à época determinava ao IPASE o 
pagamento das aposentadorias e pensões. Descabida, portanto, a presença da União 
Federal. 
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- A teor do art. 4º, da Lei Nº 3.373I58 e da Instrução Normativa DASP nº 106/79, a pensão 
devida era fixada em 50% do salário-base ou da referência do ex-servidor falecido, 
fazendo jus o autor a esse percentual sobre a integralidade dos valores percebidos pelo 
"de cujus", com base no art. 4º, § 5º da Constituição Federal. 
- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
rejeitar a preliminar e, no mérito, por maioria de votos, 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, 10 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra 
sentença que julgou procedente o pedido de reajuste de pensão especial. Lastreia seu 
pedido com força nas Leis Nºs 3.373/58 e 5.645/70. 
A r. sentença recorrida julgou procedente o pedido para condenar a autarquia a revisar a 
pensão estatutária previdenciária percebida pelo beneficiário, nos moldes da Lei Nº 
3.373/58, art. 4º, e da Instrução Normativa DASP Nº 106/79, retroativamente, desde 
março de 1986 até 04.10.88 e, a partir de 05.10.88, no percentual de 50% (cinqüenta por 
cento), passando a incidir sobre a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor 
falecido, a teor do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, até a data limite de 20.02.91, 
devidamente corrigidas as parcelas nos moldes da Lei Nº 6.899, de 08.04.81. 
Insurgindo-se contra tal decisão, a apelante argúi, preliminarmente, a nulidade ab initio do 
processo, entendendo que a União é quem deveria estar no pólo passivo da lide, como ré, 
uma vez que a pensão especial é paga com recursos do Tesouro Nacional e reajustada, 
periodicamente, pela União Federal. Não tendo esta sido citada, o processo estaria nulo 
desde o início. 
No mérito, alega que o autor não faz jus aos reajustes pleiteados, uma vez que tais 
pensões estatutárias, espécie 22, são revistas e reajustadas na forma estabelecida na 
Ordem de Serviço INPS/SB - 053.65, de 03 de maio de 1983. 
Em contra-razão, o apelado alega que o próprio INSS, através de sua Secretaria de 
Benefícios, expediu Ordem de Serviço (INPS/SB Nº 053.65, em data de 03.05.83), 
tratando e orientando seus funcionários nesse sentido, ou seja, acatar o pedido de 
Revisão das Pensões Estatutárias, de acordo com as Leis Nºs 1.711/52 (art. 42), 3.788/60 
e 6.782/80 e Instrução Normativa DASP Nº 106/79, em razão de a pensão especial ter 
sido concedida por lei, a qual não foi, até o presente, revogada. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Argúi a apelante a preliminar de nulidade 
processual, pela ausência da citação da ré, ao fundamento de que os beneficiários da 
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pensão especial, instituída pela Lei Nº 3.373/58, são pensionistas do Tesouro Nacional e 
não da Previdência Social, devendo a União figurar no pólo passivo da lide. 
Examinando o teor da lei supra, verifica-se que a mesma dispõe sobre o Plano de 
Assistência ao Funcionário e sua Família, a que se referem os arts. 161 e 256 da Lei Nº 
1.711, de 23 de outubro de 1952, na parte atinente à Previdência, a saber: 
"Art. 1º - O Plano de Previdência tem por objetivo principal possibilitar aos funcionários da 
União, segurados obrigatórios definidos em leis especiais e peculiares a cada instituição 
de previdência, meios de proporcionar, depois de sua morte, recursos para manutenção 
da respectiva família." 
"Art. 13 - As obrigações financeiras da União decorrentes desta lei serão recolhidas ao 
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, na forma estabelecida 
pela Lei Nº 2.068, de 09 de novembro de 1953." 
É sabido, também, que o IPASE, como outros institutos de previdência diferenciada da 
época, foi abrangido pelo antigo INPS, hoje INSS. 
Verdade é que, apesar do art. 231, § 2º, da Lei nº 8.112/90, declarar que o custeio da 
aposentadoria é de responsabilidade integral do Tesouro Nacional, à época a matéria era 
disciplinada pela Lei Nº 1.711/52, que remetia à Lei Nº 3.373/58, o que transferia o 
pagamento das prestações devidas pela União (dos funcionários federais) ao Instituto da 
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, portanto, este instituto era o 
competente. 
Ademais, no caso em tela, a presença da União Federal, na figura do representante do 
Ministério Público Federal, não é daquelas regidas pelo art. 82 do CPC, e, muito menos, 
na condição de Procurador da Fazenda Nacional. 
Vale ressaltar que o Ministério Público Federal esteve presente nos autos quando 
interveio resguardando o interesse do incapaz, fls. 36, antes de o mesmo completar a 
maioridade. 
Portanto, com estas considerações, não vislumbrando a hipótese da citação da União 
Federal como parte, rejeito a preliminar argüida. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A matéria encontra-se amparada pela 
jurisprudência dominante. O autor, ora apelado, intentou a ação contra o INSS com o 
objetivo de restabelecer o valor de sua pensão em 50% (cinqüenta por cento), calculado 
sobre a remuneração a que faria jus o ex-servidor, como se vivo fosse e em atividade 
estivesse. 
Demonstra seu interesse alicerçado na legislação em vigor à época, Lei Nº 3.373I58 e Lei 
Nº 5.645/70, que implantou o Plano de Classificação de Cargos (PCC). A sentença a quo 
que julgou procedente o pedido assim se manifestou, a qual tenho como minha razão de 
decidir: 
"6. Admite, portanto, o direito do autor e bem assim não o estar observando, embora 
atribua a responsabilidade ao autor. 
7. Ainda, aqui a irresignação do INSS desprocede, vez que, em primeiro lugar, há que se 
considerar não estar obrigada a parte a esgotar as vias administrativas, podendo mesmo 
dispensá-las, ingressando diretamente em juízo, bastando, para tanto, fazer prova de seu 
direito, em tempo hábil, ou seja, antes do lapso prescricional próprio. 
8. Em segundo lugar, além dos dispositivos legais invocados e da própria Instrução 
Normativa DASP Nº106/79, tão-somente, fazerem referência à atualização devida e não à 
exigência de prévia entrega da tabela própria pelo interessado junto ao INSS, há que se 
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observar possuir o autor as tabelas próprias (fls. 09/12), não havendo lógica quanto a tê-
las obtido e simplesmente guardado para si. 
9. Cabe observar, quanto à justeza do direito invocado, que um simples exame das 
tabelas de fls. 10/12, em confronto com os carnês de pagamento de benefício de fls. 13, 
bem demonstram que os valores pagos estão aquém dos 50% da remuneração que seria 
devida ao servidor falecido. 
10. Nada obstante, há que se considerar que, de acordo com o artigo 4º da Lei Nº 3.373, 
de 12.03.58 (fls. 38) e da Instrução Normativa DASP nº 106/79, de 03.07.1979 (fls. 43), a 
pensão devida era fixada em 50% do salário-base ou da referência do servidor falecido, 
conforme itens ( e III da I.N. DASP 106/79. 
11. Entretanto, a partir de 05.10.1988, esse percentual de 50% passou a incidir sobre a 
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, a teor do artigo 4º, § 5º da 
Constituição Federal, como bem observado pelo INSS em sua contestação, quando 
transcreve o citado dispositivo constitucional (fls. 19). 
12. Inaplicáveis, outrossim, ao caso em tela, os enunciados das Súmulas nº 260 e 71 do 
ex-TFR, eis que a pensão não é reajustada pelos índices de variação do salário mínimo, 
como já verificado. 
13. A prescrição qüinqüenal invocada é de ser observada, vez que o direito ao benefício 
não prescreve, mas tão-só as parcelas vencidas há mais de cinco anos. 
14. Frise-se, por último, que, de acordo com o artigo 5º, II, a, da Lei Nº 3.373, de 
12.03.1958 (fls. 38), a pensão devida ao autor, salvo se inválido fosse ou demonstrasse 
ser, teria por data limite final o dia 20.02.1991, quando, segundo consta às fls. 08, teria 
completado 21 (vinte e um) anos de idade. 
15. Ante o exposto e o mais que dos autos consta, julgo procedente a ação para condenar 
o INSS a revisar a pensão estatutária/previdenciária percebida pelo autor, nos moldes do 
item 10 desta sentença, retroativamente, desde março de 1986 até 04.10.1988 e a partir 
de 05.10.1988, nos moldes descritos no item 11 supra, até a data limite de 20.02.1991, 
devidamente corrigidas as parcelas nos moldes da Lei 6.899, de 08.04.91, acrescidas de 
juros moratórios a contar da citação." 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 16.330 - PE 

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

ELBE TENÓRIO MACIEL E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Pensão por morte requerida pela companheira do segurado. 
Prova de convivência por mais de 5 (cinco) anos e dependência econômica. Rateio de 
pensão entre a viúva e a companheira. 
- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 16330-PE, em que são 
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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, 05 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
apela de sentença que, nos autos de ação de concessão de benefício que Ihe moveu 
Ivonete Maria de Lima, julgou procedente o pedido da autora, determinando que ele, 
instituto apelante, inscrevesse o nome da autora, a partir do óbito, como beneficiária 
concorrente do instituidor falecido, face à sua qualidade de concubina do mesmo. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força 
de distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Não há o que reparar na sentença de 
1º grau, na qual foi muito bem decidida a questão posta à apreciação. 
É reiterada a jurisprudência no sentido de admitir que a companheira (concubina) tem 
direito a pensão por morte do companheiro, ainda que este tenha deixado viúva 
percebendo pensão, donde a solução ideal é o rateio da mesma. Para tanto, exige-se, 
apenas, a satisfação de duas condições: dependência econômica e convivência durante 5 
(cinco) anos. 
No caso em tela, a apelada juntou documentação atinente aos requisitos de vida em 
comum por mais de 5 (cinco) anos (justificação às fls. 18 e 18v) e de dependência 
econômica (cheque especial de uma conta conjunta pertencente à apelada e seu 
companheiro falecido, fls. 10/11). Vale salientar a ausência de impugnação à justificação, 
ao longo do processo. 
A autarquia apelante, em suas razões de apelo, alega a falta de designação da autora por 
parte do segurado, bem como a inexistência de prova de residência sob o mesmo teto e 
ausência de filhos em comum. 
Não há como merecer guarida a pretensão da apelante, pelo que transcrevo algumas 
decisões, a exemplo da farta jurisprudência neste sentido: 
"Previdenciário. Pensão por morte. 
1- Deixando de lado o entendimento sumulado, segundo o qual 'compete à Justiça 
Estadual processar e julgar questões pertinentes ao direito de família, ainda que estas 
objetivem reivindicações de benefícios previdenciários'. (conf. Súm. nº 53/TFR), a lei não 
exige que a vida em comum seja sob o mesmo teto para a comprovação do concubinato 
(conf. Súm. 382/STF). 
2 - Ademais, existe prova inconcussa da vida em comum sob o mesmo teto, e, mesmo 
havendo dúvida quanto à sua duração, há de prevalecer o entendimento consubstanciado 
na Súmula nº 382, do Pretório Excelso, acima mencionada. 
3. Apelo improvido. 
4. Decisão mantida. 
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(AC 3146 TRF 1ª Região, un., 1ª Turma, DJ 11.11.91, pág. 28277)". Grifei). 
"Previdenciário. Pensão. Companheira. 
1- Atendidos os requisitos legais, a companheira faz jus à pensão do segurado falecido. 
2 - A falta de designação da autora, por parte do falecido, como sua dependente, não 
constitui óbice ao deferimento do beneficio. 
3 - Apelo improvido. 
4 - Decisão mantida. 
(AC 23203, TRF 1ª Região, un., 1ª Turma, DJ 08.04.91, pág. 06561 )". 
"Previdência Social - Esposa - Pensão - Companheira - Dependência econômica e 
convivência more uxorio comprovadas - Divisão de pensão entre ambas - Procedência 
parcial do pedido. 
1 - Comprovados, pela esposa, o casamento e, pela companheira, a dependência 
econômica e a convivência more uxorio a pensão previdenciária por morte do segurado 
Ihes é devida e deve ser dividida entre ambas. 
(TFR, Súmula 159). 
2 - Apelações denegadas. 
3 - Sentença confirmada. 
(AC 23560, TRF 1ª Região, un., 1ª Turma, DJ 02.12.91, pág. 30.626). 
"Previdenciário. Pensão. Companheira. Comprovada a vida em comum durante mais de 5 
(anos), bem como a existência de dependência econômica em relação a segurado do 
INPS, tem a companheira direito a pensão previdenciária". 
(AC 1639, TRF 2ª Região, un., 2ª Turma, DJ 07.12.89). 
Isto posto, nego provimento ao apelo para manter a sentença recorrida em seu inteiro 
teor. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 16.562 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: ELZA MARIA DE SANTANA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. ISIS TELLES PEDROSA E OUTRO (APTE.) E  

MARLENE BARBOSA PONTES E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Pensão por morte. Direito da companheira ou concubina. 
Incabível a distinção entre companheirismo e concubinato, para fins previdenciários. 
Considera-se companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o 
segurado - Lei Nº 8.213/91, art. 16, § 3º. 
Comprovadas a estabilidade da união e a dependência econômica, impõe-se a divisão da 
pensão entre esposa e companheira - Súmula 159 do ex-TFR. 
Provimento do recurso. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar 
o presente julgamento. 
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Recife, 17 de dezembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Elza Maria de Santana ajuizou, perante a 4a Vara 
Federal - PE, ação ordinária contra o então Instituto Nacional de Previdência Social - 
INPS, visando à concessão de pensão previdenciária decorrente da morte de seu ex-
companheiro, em concorrência com a ex-esposa e filhos do de cujus. 
Alega, em síntese, a dependência econômica em relação ao ex-segurado Amaro Paulo 
Clemente, pai de sua filha e com quem vivia maritalmente há mais de 05 (cinco) anos. 
Acrescenta que a filha em comum percebeu o benefício até 01.09.84, data em que 
completou a maioridade. 
Contestando o feito, alega o promovido, preliminarmente, a prescrição qüinqüenal e a 
necessidade de citação da ex-esposa como litisconsorte necessária. 
No mérito, sustenta não haver a autora comprovado a convivência more uxorio com o 
segurado. 
Regularmente citada, a ex-esposa do de cujus contestou o pedido. 
Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas 
partes. 
O MM. Juiz Federal, diferenciando "concubina" de "companheira", julgou improcedente o 
pedido por entender não haver a autora comprovado ter sido companheira do falecido 
segurado e que dele dependesse economicamente. 
Inconformada, apelou a promovente, alegando que a dependência econômica e a 
existência de filho em comum caracterizariam o termo "companheira". 
Com a resposta pela manutenção da sentença, subiram os autos, vindo-me conclusos por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de apelação cível contra 
sentença que julgou improcedente pedido de pensão previdenciária formulado por ex-
companheira. 
O MM. Juiz sentenciante, apontando distinção entre os termos "companheirismo" e 
"concubinato", entendeu que a apelante não havia comprovado a situação de 
companheira do ex-segurado, nem que dele dependesse economicamente. 
A questão central do presente recurso cinge-se, portanto, à distinção entre companheira e 
concubina, formulada pela r. sentença nos seguintes termos - fls. 59: 
"Companheira é a mulher que vive com o homem, na luta diuturna, partilhando não só dos 
momentos de alegria e lazer, como de suas angústias e dissabores, fazendo uma vida em 
comum,' como se casados fossem ', e para a qual dedica, ele, todo o seu amor de 
homem. 
Concubina é a mulher com quem o homem casado, permanecendo nesta condição, tem 
encontros amorosos (ou passionais), mas com a qual não chega a conviver por longo 
espaço de tempo; é a mulher que goza dos bons momentos com seu amante, mas que 
não partilha, efetivamente, dos momentos difíceis ou cruciais de sua existência - estes 
ficam a cargo da esposa." 
Com toda a reverência, entendo incabível a distinção, para fins previdenciários. 
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A doutrina pátria é majoritária, no sentido de não apontar qualquer distinção entre 
companheirismo e concubinato, senão, vejamos: 
"Concubina: mulher que vive em concubinato. Amásia. Companheira." 
(Náufel, José - Dicionário Jurídico Brasileiro, 8ª ed., pág. 315). 
"Concubina: diz-se da mulher que vive em concubinato; da que vive em companhia de um 
homem, como se casados fossem." 
(Neves, ledo Batista - Vocabulário Prático de Tecnologia Jurídica e de Brocardos Latinos, 
3ª ed.) 
Pontes de Miranda define concubinato como sendo a "união prolongada daqueles que 
não se acham vinculados por matrimônio válido ou putativo" (in "Direito de Família", § 
139). 
Segundo SíIvio Rodrigues, pode-se "caracterizar o concubinato como a união do homem 
e da mulher, fora do matrimônio, de caráter estável, mais ou menos prolongada, para fim 
da satisfação sexual, assistência mútua e dos filhos comuns e que implica uma presumida 
fidelidade da mulher ao homem" (in "Direito Civil", vol. VI, 16ª edição). 
Para Washington de Barros Monteiro, nem mesmo a coabitação é necessária para 
caracterizar o concubinato: 
"Não se pense, todavia, que a coabitação se torne necessária para caracterizar o 
concubinato, pois pode este existir sem que convivam os concubinos na mesma casa. 
Normalmente, é certo, apresentam-se estes more uxorio, aparecendo em público como 
regularmente consorciados. Pode acontecer, entretanto, que não convivam sob o mesmo 
teto, sendo notório, porém, que a sua vida se equipara à de pessoas casadas. Haverá 
igualmente concubinato nesse caso (Súmula Nº 382)." 
(in "Curso de Direito Civil - Direito de Família", 28ª edição, 1990) 
Com o mesmo entendimento, leciona Caio Mário da Silva Pereira 
"Desprezando aquelas exigências relativamente à manutenção da mulher (concubina 
teúda e manteúda); dispensando a convivência sob o mesmo teto; abstraindo-se da 
convivência constante, a doutrina moderna qualifica e define como concubinato a união, 
se se provam os elementos da continuidade e constância das relações, a sua notoriedade 
ou ostensividade, a unicidade da concubina, a estabilidade da convivência e a ostensiva 
fidelidade da mulher, que se presume como no casamento, mas tem de ser evidenciada." 
(in "Instituições de Direito Civil", Forense, 1990, pág. 200) 
A jurisprudência dos TRFs é pacífica em não diferenciar a companheira da concubina, 
empregando os termos como sinônimos, conforme demonstram os seguintes julgados: 
"EMENTA : Previdenciário. Presunção de dependência econômica da esposa. 
Divisão da pensão do segurado falecido entre sua esposa e concubina. 
Efeitos a partir da impetração. 
- Pretensão de divisão de pensão de segurado falecido entre a esposa e companheira. 
- Incide, na espécie, a presunção de dependência econômica da mulher em relação ao 
marido, cabendo à concubina desfazer esta presunção. 
- Divisão da pensão por morte entre a esposa e a companheira, desde a data da 
impetração. 
- Juros e correção monetária devidos. 
- Apelação improvida." 
(TRF-3ª Região, 1ª Turma, Rela. Juíza Diva Malerbe, julg. em 25.06.91 ) 
"EMENTA : Previdenciário. Pensão. Divisão entre viúva e concubina. 
1. Demonstrada a condição de concubina e sua dependência econômica do falecido, a ela 
assiste o direito ao percebimento da pensão, concorrendo tanto por tanto com a viúva. 
2. Apelação a que se nega provimento." 
(TRF-4ª Região, 1ª Turma, Rel. Juiz Rubens Raimundo Hadad(em substituição), julg. em 
07.11.91 ) 
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"EMENTA : Previdenciário - Concubinato - Pensão por morte. 
Provadas a convivência more uxorio e a dependência econômica, tem direito a concubina 
do segurado falecido à pensão por morte, a contar do óbito. Tal direito é reconhecido, 
quer em concorrência com os filhos do casal, quer em sucessão a eles. 
Apelação da autora provida parcialmente e desprovida a do INPS." 
(TRF-4ª Região, 1ª Turma, Rel. Juiz Cal Garcia, julg. em 26.04.90) 
"EMENTA : Previdenciário. Benefício. Pensão por morte. Concubina e esposa. 
Concorrência. Correção monetária. Honorários advocatícios. 
Concorrem esposa e concubina à pensão deixado pelo de cujus, uma vez que ambas 
comprovaram a dependência econômica. 
Correção monetária, nos termos da Súmula 71 do extinto Tribunal Federal de Recursos e 
da Lei nº 6.899, de 08.04.81, e seu regulamento. 
Honorários advocatícios que devem ser calculados sobre o valor da condenação e 
reduzidos a 15% sobre esse montante. 
Apelo da autora provido. 
Apelo da autarquia parcialmente improvido. 
Apelo da litisconsorte passiva improvido." 
(TRF-3ª Região, 2ª Turma, Rel. Juiz José Kallas, julg. em 12.11.91) 
Por outro lado, o art. 13 do antigo Regulamento de Benefícios da Previdência Social, 
então vigente, era bastante claro ao estatuir: 
"Art. 13 - É considerada companheira, nos termos do item I do artigo 12, aquela que, 
designada pelo segurado, estava, na época da morte dele, sob sua dependência 
econômica, ainda que não exclusiva, desde que a vida em comum ultrapasse 5 (cinco) 
anos. 
(...) 
§ 2º - A existência de filho em comum supre as condições de designação e de prazo." 
Assim, desde que haja filhos em comum, a única exigência legal para caracterização do 
companheirismo ou concubinato, para os fins de obtenção da pensão previdenciária, é 
que a requerente esteja sob a dependência econômica do segurado, à época do evento, 
ainda que a dependência não seja exclusiva. 
A recente Lei Nº 8.213/91, por seu turno, veio estabelecer como requisito para 
caracterização do companheirismo ou concubinato, tão-somente, a existência de "união 
estável": 
"Art. 16 - São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 
dependentes do segurado: 
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 
(vinte e um) anos ou inválido; 
(omissis) 
§ 3º - Considera-se companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável 
com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3ª do art. 226 da Constituição 
Federal." 
Não tenho dúvidas de que a apelante mantinha relação de companheirismo ou 
concubinato com o ex-segurado da Previdência Social, união da qual resultou uma filha, 
conforme atesta a certidão de nascimento anexada aos autos (fIs. 09). 
Por outro lado, a estabilidade da união e a dependência econômica da apelante 
encontram-se à saciedade comprovadas nos autos, através da prova testemunhal colhida 
(fls. 40/45). Os vizinhos da recorrente foram unânimes em asseverar que a mesma 
dependia financeiramente do segurado Amaro Paulo Clemente. Alguns desconheciam até 
que o casal não era legalmente casado. O proprietário do imóvel onde residia a apelante 
confirmou, inclusive, que o aluguel era pago mensalmente por Amaro. 
Dessa forma, caracterizado o companheirismo e preenchidos os requisitos legais, impõe-
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se a procedência do pedido inicial, com a divisão da pensão entre a esposa e a 
companheira, nos termos do que dispõe a Súmula 159 do ex-TFR, respeitada a 
prescrição qüinqüenal. 
Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 20% (vinte por 
cento) sobre o montante do que vier a ser apurado em liquidação. 
Dou provimento ao recurso. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 16.642 - RN 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: JOSÉ VALÉRIO DA CÂMARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. FRANCISCO CANINDÉ DE OLIVEIRA E OUTRO (APTE.) E  

VILMA GRACIETE COSTA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Provas. Certidão. Inteligência do art. 399, inciso I, do CPC. 
1. O ônus da prova cabe a quem alega o fato, todavia tratando-se de certidões a serem 
emitidas por repartições públicas, devem as mesmas ser requisitadas pelo Juiz, a teor do 
art. 399, inciso I, do CPC, salvo se entender, expressa e justificadamente, pela sua 
desnecessidade. 
2. Se o próprio Magistrado requisita a comprovação e a demonstração do direito do autor 
e este produz seu direito em conformidade com sua disponibilidade, porém ciente que o 
réu detém a maior parte daquela produção, não é justo que se extinga o processo por 
ausência de provas. 
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, 24 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de ação ordinária interposta por José Valério 
da Câmara Cavalcanti de Albuquerque, ex-ferroviário aposentado, contra o INSS, visando 
ao reajuste de sua aposentadoria especial, uma vez que seus proventos acham-se aquém 
dos valores reais a que tem direito. 
Argumenta que o critério adotado pelo Instituto-réu não mantém consonância com a 
política salarial vigente à data de cada reajuste do salário mínimo. 
O INSS argüiu, preliminarmente, carência de ação, porquanto o autor na condição de ex-
ferroviário recebe uma complementação à conta da União, percebendo os valores 
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integrais da ativa, requerendo, ao final, a extinção da ação sem julgamento do mérito. 
No mérito, aduz que quanto ao índice de reajuste pelo mesmo percentual para todos os 
proventos independentemente do tempo de manutenção do benefício, essa proposição 
aparenta atender ditames de eqüidade. 
Porém, esta aplicação do mesmo índice indistintamente para todos os proventos 
concedidos dentro da semestralidade, implicaria em conceder mais aumento a quem 
estava ganhando mais e menos a quem estava ganhando menos. 
A sentença julgou improcedente o pedido de liquidação de sentença, por ausência dos 
elementos essenciais à sua efetivação. 
O autor recorreu, alegando que comprovou ser aposentado e ex-ferroviário, juntando 
prova da percepção de seu último provento recebido, onde se evidenciou o nível 
correspondente ao servidor de igual função em atividade; disse das dificuldades para 
obtenção de novos documentos e indicou as fontes onde se pode adquiri-los, fls. 08,09 e 
28 dos autos, restando, portanto, outros elementos, se necessários se fizessem, para o 
futuro processo de liquidação, enquanto o apelado alegando inexistência de defasagem e 
conseqüente pagamento dos valores integrais de sua aposentadoria, nenhuma prova 
demonstrou, quando, em verdade, Ihe incumbe o ônus dessas provas. 
Assim, requereu, a final, decretação da nulidade da sentença. 
Houve contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A sentença julgou improcedente o pedido de 
liquidação de sentença, por ausência dos elementos essenciais à sua efetivação. 
Primeiramente, há de se esclarecer que cuida a espécie de ação de conhecimento, na 
fase em que as partes buscam o pronunciamento de uma sentença constitutiva, 
declaratória ou condenatória que estabeleça entre os contendores a quem assiste razão. 
Assim, não há que se vislumbrar liquidação de sentença, uma vez que a mesma só 
procede quando o decisum não determina o valor ou não individua o objeto de 
condenação. (art. 603 CPC). 
O objeto do pedido se verifica na regularização das distorções evidenciadas a partir do 
primeiro reajuste dos proventos do segurado, quando o apelado utilizou o critério de 
proporcionalidade entre o mês da concessão e o mês do salário mínimo para nos meses 
subseqüentes estabelecer faixas baseadas no salário mínimo anterior e não com base no 
novo salário mínimo. 
Bem, a matéria é mais uma daquelas de reajuste previdenciário, visando a apreciação da 
Súmula 260 do ex-TFR. Porém, o douto Magistrado a quo determinou à parte autora, por 
duas vezes, as seguintes diligências, fls. 23/24 e 33/34: 
"a) comprovar o autor o valor correspondente à aposentadoria, com relação à pessoa de 
situação idêntica que se encontra na ativa; 
b) demonstrar o promovente a diferença entre o benefício percebido pela Previdência 
Social e o que vem sendo pago ao mesmo servidor na ativa; 
c) comprovar o suplicante o valor total da aposentadoria e a diferença que é 
complementada pela Previdência Social, se é que existem duas rubricas. Em caso 
contrário, demonstrar que o pagamento é feito em apenas uma delas." 
Em resposta, o autor assim se posicionou: 
"Em verdade, o autor ocupava o cargo de médico, nível 88, ao aposentar-se em 01.03.86, 
sob a égide do regime celetista, conforme fazem cientes os comprovantes anexos (docs. 
01/02). 
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Como bem se pode evidenciar ainda da documentação referenciada, o seu último Aviso 
de Crédito (doc. Nº 02), relativo ao mês de fevereiro de 1986, portanto um mês antes de 
sua aposentadoria, demonstra uma remuneração líquida da ordem de NCZ$ 7.612,293,00 
ou seja CZ$ 7.612,29. 
Aposentado a partir de 01.03.86, o seu primeiro carnê, referente aos meses de março, 
abril e maio de 1986, apresenta uma renda mensal bruta da ordem de CZ$ 4.703,27, já aí 
incluída a Complementação da União, na conformidade do disposto nos arts. 186 e 189 
do antigo Regulamento da Previdência - Decreto 83.080/79 e art. 84 do Decreto Nº 
89.312/84 da CLPS. Desde aí já se verifica uma diferença entre os proventos pagos nos 
meses de março, abril e maio de 1986 e a remuneração efetivamente recebida na 
atividade - fevereiro/86 - de ordem de CZ$ 7.612,29, menos CZ$ 4.703,27, igual a CZ$ 
2.909,02. 
Destarte, não padece de dúvidas que os proventos da aposentadoria do autor não 
correspondem ao que percebe o mesmo titular do direito na ativa, cujos reajustes não 
vêm se realizando na forma estabelecida no Decreto-Lei Nº 2171, de 13.11.84 (arts. 1º e 
2º). 
De resto, convém ressaltar que, à época de sua aposentadoria, o autor era classificado no 
nível 88, equivalente hoje ao nível 312 em atividade, o que corresponde a um salário de 
Cr$ 405.218,10 contra um provento de aposentadoria atualmente da ordem de 5,85 
salários mínimos, ou seja, Cr$ 245.700,00, incluindo nesse valor a Implementação da 
União (doc. 03), documento de fls. 09 dos autos. 
O ordenamento jurídico então vigente assegura ao aposentado o reajuste do valor de 
aposentadoria, obedecidos os mesmos prazos em que for reajustada a remuneração do 
ferroviário em atividade, de forma a manter a permanente igualdade entre eles (§ único, 
do art. 2º da Lei Nº 8.186, de 21.05.91 ). 
Por outro lado, convém ressaltar, ainda, que a parcela da Previdência e a 
complementação da União são incorporadas em um valor único e num mesmo carnê, 
constituindo-se numa única parcela. Não há pagamentos distintos, razão por que não foi 
possível ao autor definir a diferença que é complementada pela União ou pela Previdência 
Social, face à unificação dos valores em um só carnê. 
Assim sendo, caso V. Exª  não se julgue satisfeito com o que pode fazer o autor para 
elucidação dos fatos, requer seja o Instituto-réu notificado a prestar esclarecimentos e 
juntar comprovantes, visto que os elementos pretendidos no item e, fls. 23/24, dos autos, 
constam todos de seus arquivos. 
Requer, outrossim, de igual modo, seja solicitado à Rede Ferroviária Federal, escritório 
desta capital, sita à Praça Augusto Severo, 302, bairro de Rebena, informações sobre os 
níveis salariais de que se ocupou o autor, na hipótese deste Juízo não se julgar satisfeito 
com as informações prestadas pelo mesmo." 
Inobstante a apresentação de informações, o autor trouxe novos documentos que Ihe 
eram acessíveis, porém, quanto àqueles que se demonstravam indisponíveis, requereu 
ao Juízo que determinasse à parte contrária sua juntada. 
Curiosamente, o douto julgador, em novo despacho do mesmo teor fls. 33/34, ordenou as 
mesmas providências antes referidas, tendo o autor assim esclarecido: 
"De outro lado, impossível, igualmente, obter-se um carnê do autor e um contracheque de 
um servidor da RFFSA de igual nível salarial em atividade, anteriores ao mês de abril de 
1989, visando comprovar a diferença salarial entre os proventos do autor e a 
remuneração paga à pessoa em situação idêntica na atividade." 
Ora, denota-se que o autor agiu diligentemente, dentro dos seus limites e de suas 
possibilidades, à ordem requisitada pelo Juiz a quo. 
Não houve por parte do autor, em momento algum, falta de interesse de agir, mesmo 
porque ele é a parte interessada em demonstrar seu direito constitutivo. Porém, há 
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hipótese em que o ônus probandi pesa sobre uma das partes mais do que sobre a outra; 
nesse passo é a própria lei processual que dirime a questão no parágrafo único do art. 
333, declarando nula a convenção das partes que distribuía o ônus da prova de forma 
diversa daquela prevista em seu caput: 
"art. 333 - O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 
autor. 
Parágrafo único - É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova 
quando: 
I - recair sobre direito indisponível da parte; 
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito." 
Tenho para mim que o autor, ao requerer em Juízo que o réu apresentasse documentos 
concludentes de seu direito, como também a solicitação ao douto julgador, a fim de que a 
Rede Ferroviária Federal prestasse informações sobre os níveis salariais de que se 
ocupou o autor, não inviabiliza seu direito, mesmo porque a fase em que se encontram os 
autos é cognitiva. 
É certo que produzir prova documental é fazer com que o documento instrua os autos do 
processo e passe a compô-lo como peça obrigatória. E é sabido também que estes 
documentos serão destinados à prova de fatos alegados, porém, de acordo com o art. 
283 do CPC, devem ser apresentados quando da propositura da ação. 
Mas, se estes documentos imprescindíveis forem daqueles que se fazem necessários à 
intermediação do julgador para requerê-los, como proceder? O art. 399, inciso I, nos 
responde, dizendo que as certidões necessárias à prova das alegações das partes serão 
requisitadas pelo Juiz. 
Portanto, competia ao Juiz esta requisição, o que não ocorreu. 
Humberto Theodoro Jr., ao discorrer sobre a matéria, dá este entendimento: 
"Com relação aos documentos pertencentes à Administração Pública, prevê o art. 399, nº 
I, o poder conferido ao Juiz de requisitar, em qualquer tempo ou grau de jurisdição "as 
certidões necessárias à prova das alegações das partes". 
Requerida a certidão pelas partes, não cabe ao Juiz, segundo o teor do art. 399, apenas a 
faculdade de requisitá-la, pois o Código determina imperativamente que o Juiz terá de 
assim fazer. 
Mas, não é lícito à parte transformar o Juiz num mero preposto para obtenção de 
quaisquer certidões. Dessa forma, o dever do Juiz de requisitar tais documentos ficará na 
dependência do exame do requisito de sua necessidade e da dificuldade ponderável de 
ser a certidão obtida diretamente pela parte. 
Em que pese o entendimento do nobre julgador, mas foi a partir do próprio convencimento 
do magistrado que se deu início a estas averiguações, sem que a parte autora, tão-
somente, pudesse satisfá-las sem contar com a intermediação desse juízo. 
Assim, devem os autos retornar à seção de origem para que o douto julgador recolha as 
novas provas, que se encontram com a autarquia federal, e então aprecie o mérito da 
ação. 
Diante do exposto, dou provimento à apelação para anular a sentença, para que sejam 
realizadas as requisições requeridas pela autora. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 16.884 - CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
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Apelantes: FERNANDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. JOSÉ CLÁUDIO MEDINA (APTES.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Ação Cautelar. Militar temporário. Licenciamento. Não satisfaz o requisito 
da aparência do bom direito a invocação pelos requerentes de regras que dizem respeito 
somente aos servidores públicos civis. Inexistência de eficácia retroativa da Portaria que 
estabeleceu o licenciamento. Apelação improvida.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES  - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Os apelantes impugnam sentença que julgou 
improcedente pedido de reintegração cautelar de militares temporários. 
Alegam, em resumo, que Ihes seria aplicável a regra do art. 6º, parágrafo 2º, da Lei de 
Introdução ao Código Civil, pois ingressaram no Exército com a expectativa de servir até 
nove anos e seis meses. 
A apelada apresentou contra-razões, pela confirmação da decisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES ( Relator): A ação cautelar requer a presença da 
aparência do bom direito (arts. 801, IV, e 804, CPC), e não se pode considerar como tal a 
pretensão de que os servidores militares estariam amparados pela estabilidade prevista 
no art. 19, ADCT, para os servidores públicos civis. 
Reporto-me ao que afirmei ao julgar a Apelação Cível Nº 10.223-CE: 
"O oficial temporário deve ser dispensado ao término do prazo de engajamento, que pode 
ou não ser prorrogado. Trata-se de faculdade outorgada ao Ministro do Exército pela Lei 
6.391 /76, que não afronta o principio da igualdade, devido à diversidade entre os regimes 
a que estão sujeitos os servidores civis e os militares, conforme previsto na própria 
Constituição Federal. 
O fato de as Forças Armadas serem instituições permanentes de modo algum poderia 
significar a proibição de coexistência de quadros efetivo e temporário de oficiais, até 
porque o princípio dirige-se à própria instituição, e não aos que a integram. 
O servidor militar, por outro lado, não é destinatário da norma do art. 41 da Constituição 
Federal, e sim os servidores públicos civis. 
Esta é a orientação pacífica dos Tribunais, inclusive do eg. Superior Tribunal de Justiça, 
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conforme indicado em acórdão assim ementado: 
"Mandado de segurança. Portaria. Militar temporário. Redução do prazo. Portaria é ato 
imperativo, quando imperativa e concretamente afeta situação individual, repercute em 
direito. Legitimidade do impetrante e evidente interesse de agir. A Lei Nº 6.391/76 e o 
Decreto nº 90.600/84 autorizam o Ministro do Exército a estabelecer o tempo de serviço, 
sua duração e interrupção. Ademais, inexiste estabilidade. Situação precária". 
(STJ MS 298, 1ª Turma, un. Rel Min. Vicente Cernicchiaro, DJ 25.06.90, pág. 6.018). 
Esta, também, é a posição desta Turma, conforme acórdão da lavra do eminente Juiz 
José Delgado, com esta ementa: 
"Administrativo e Processual Civil. Argüição de nulidade da sentença não acolhida. Militar 
temporário. Licenciamento ex officio. Lei nº 6.880/80 e Portaria nº 949/89. Direito 
adquirido inexistente. ADCT/88, art. 25, inc. I 
1. Não é nula a sentença que utiliza como fundamentos de decidir o parecer do Ministério 
Público Federal apresentando intempestivamente, em virtude do princípio da 
instrumentalidade das formas e dos atos processuais que orienta a legislação processual 
pátria. 
2. O licenciamento ex officio, por conveniência do serviço, é permitido pela Lei nº 6.880, 
art. 121. 
3. Após o prazo inicial do serviço militar, o reengajamento passa a ser mera expectativa e 
não direito adquirido. 
4. A Portaria Nº 949/89 não reduz o prazo máximo de permanência do apelante no serviço 
ativo. Apenas não prorroga o seu tempo de serviço, colocando-o em licenciamento ex 
officio. Já quanto aos militares temporários admitidos sob sua vigência, reduz o prazo de 
duração no serviço ativo para 4 anos e 6 meses. 
5. Não há infringência da Lei Nº 6.391/76 e do Decreto Nº 57.654/76, visto que as 
portarias estabelecem o prazo de permanência em serviço ativo, conforme determinam os 
referidos diplomas legais. 
6. O inc. I do art. 25 do ADCT/88 não atinge o licenciamento ex officio, pois o mesmo é 
estabelecido pela Lei Nº 6.880/80. 
7. Apelação não provida". 
(Apelação em Mandado de Segurança Nº 2.431-PE, Relator Juiz José Delgado, julgada 
em 05 de fevereiro de 1991, à unanimidade)". 
Inexiste, por outro lado, qualquer eficácia retroativa na Portaria do Ministro do Exército 
que determinou o licenciamento. Nenhum direito, nem mesmo expectativa de 
permanência no serviço, tem o militar temporário, porquanto a regra que limitava em nove 
anos e seis meses o engajamento apenas estabelecia um prazo máximo de duração do 
caráter temporário da convocação, mas não Ihe retirava a temporariedade. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.400 - PB 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: LILIAN CRISTINA PEDROSA DA CUNHA LIMA E EUCLIDES SÉRGIO COSTA 

LIMA JÚNIOR, REP. P/VALÉRIA CRISTINA PEDROSA DA CUNHA LIMA E 
OUTRO 

Advogados: DRS. ELEONORA COELHO DA FONSECA E OUTROS (APTE.) E  
RICARDO ANTÔNIO E SILVA AFONSO FERREIRA (APDA.) 

 
EMENTA 
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Processual Civil. Embargos de terceiro. Linha telefônica transferida para filhos menores 
dos sócios da executada quando em curso a execução. Presunção de fraude (art. 185, 
CTN). Ineficácia da alienação (art. 592, V, CPC). Apelo provido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 01 de dezembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES  - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
acolheu embargos de terceiro opostos por Lilian Cristina Pedrosa da Cunha Lima e 
Euclides Sérgio Costa lima Júnior, representados por Valéria Cristina Pedrosa da Cunha 
Lima e Euclides Sérgio Costa de Lima, para cancelar penhora de linha telefônica efetuada 
na execução fiscal movida contra a firma Abel Cunha Importadora e Exportadora Ltda. 
Alega, em resumo, que a execução foi promovida em 30 de abril de 1984 e, em 3 de 
fevereiro de 1986, a executada transferiu, fraudulentamente, o bem para os menores, 
filhos dos sócios majoritários. 
Sem contra-razões, vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A execução fiscal foi ajuizada em 30 
de abril de 1984, quando a linha telefônica 224.1288 pertencia à executada, Abel Cunha 
Importadora e Exportadora Ltda. Os sócios Valéria Cristina Pedrosa Cunha Lima e 
Euclides Sérgio Costa de Lima fizeram a transferência da assinatura para o nome dos 
seus filhos em 3 de fevereiro de 1986, conforme informação da Telecomunicações da 
Paraíba  S/A. 
O ilustre Juiz sentenciante apreciou o caso como se houvesse necessidade do 
ajuizamento de ação pauliana para desfazer o negócio. Ocorre que o art. 185 do Código 
Tributário Nacional dispõe: 
"Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por 
sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente 
inscrito como dívida ativa em fase de execução". 
Como não foram encontrados bens da empresa, ou outros bens dos sócios, suficientes 
para pagamento do débito, fica caracterizada a fraude à execução, incidindo a regra do 
art. 592, V, CPC. 
A alienação é, portanto, ineficaz em relação à penhora procedida na execução fiscal. 
Por essas razões, dou provimento ao apelo para julgar improcedentes os embargos. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.904 - PE 

Relator:  O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante:  UNIÃO FEDERAL 
Apelados:  MARIA DA PENHA COELHO CRUZ E OUTROS 
Advogado:  DR. JOVANY DE SÁ BARRETO SAMPAIO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Funcionário Público. Técnico do Tesouro Nacional. 
Aposentadoria com provento correspondente à remuneração de Auditor Fiscal. 
Técnicos e Auditores Fiscais do Tesouro Nacional são classes distintas de uma mesma 
carreira - Decreto-Lei Nº 2.225/85, art. 1º. 
Os servidores públicos civis da União fazem jus à aposentadoria com proventos 
correspondentes ao vencimento ou remuneração da classe imediatamente superior, nos 
termos do art. 184, I, da Lei 1.711I52, mantido pela atual Lei 8.112/90 (art. 192, I) e desde 
que já não estejam ocupando a última classe da respectiva carreira. 
Direito assegurado aos Técnicos do Tesouro Nacional, que à época da aposentadoria já 
pertenciam à classe especial, de terem os seus proventos correspondentes à 
remuneração de Auditores Fiscais. 
Inexistência de previsão legal que limite os proventos de aposentadoria à remuneração 
dos ativos. 
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, 17 de dezembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Maria da Penha Coelho Cruz e outros, servidores 
públicos federais inativos, ajuizaram, perante a 9ª Vara Federal-PE, ação ordinária contra 
a União Federal visando à retificação de suas aposentadorias, com base na remuneração 
da classe imediatamente superior da mesma carreira a que pertencem, nos termos do 
que dispunha o art. 184, I, da Lei 1.711 /52, mantido pela Lei 8.112/90 (art. 192, I). 
Alegaram em síntese que: 
a) foram aposentados como Técnicos do Tesouro Nacional, sendo que, à época da 
aposentadoria, já pertenciam à Classe Especial da Carreira; 
b) deveriam ter sido aposentados com proventos correspondentes ao vencimento da 
classe imediatamente superior, no caso, a de Auditor do Tesouro Nacional, conforme 
disposições constantes das Leis 1.711 /52 (art. 184, I) e 8.112/90 (art. 192, I); 
Contestando o pedido, sustenta a União Federal que os cargos de Técnico do Tesouro 
Nacional e de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional não pertenceriam à mesma carreira, o 
que impossibilitaria a aplicação do dispositivo legal invocado pelos autores. 
O MM. Juiz Federal julgou procedente o pedido. 
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Irresignada, apela a União Federal sustentando a inconstitucionalidade do art. 184, II, do 
antigo Estatuto, já que permite "que o servidor aposentado perceba uma remuneração 
maior do que a do servidor da ativa" (fls. 10). 
Acrescenta que a sentença recorrida determinou a aplicação cumulativa dos incisos I e II, 
do citado art. 184, o que, além de ilegal, não foi objeto do pedido, e que não competiria ao 
Judiciário "efetuar promoções aos servidores públicos sob qualquer título" (fls. 42). 
Houve resposta ao recurso pela manutenção do decisum. 
Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A Lei 1.711/52 (antigo Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis da União), vigente à época em que os apelados se 
aposentaram, estabelecia, expressamente: 
"Art. 184. O funcionário que contar 35 anos de serviço será aposentado: 
I - Com provento correspondente ao vencimento ou remuneração da classe 
imediatamente superior; 
II - Com provento aumentado em 20%, quando ocupante da última classe da respectiva 
carreira." 
Os recorridos foram aposentados como Técnicos do Tesouro Nacional, no último nível, e 
deveriam ter sido beneficiados com a aplicação do inciso I, do art. supratranscrito, ou 
seja, seus proventos deveriam corresponder à remuneração da classe imediatamente 
superior da carreira a que pertenciam, que, segundo alegam, seria a de Auditor do 
Tesouro Nacional. 
No entanto, foram beneficiados com a aplicação do inciso II, ao fundamento de que os 
cargos de Técnico e de Auditor não integrariam a mesma carreira. 
O argumento da União Federal não procede, ao meu sentir. 
Tanto os Técnicos como os Auditores Fiscais integram uma só carreira. Nesse sentido 
dispõe taxativamente o art. 1º do Decreto-Lei Nº 2225/85: 
"Fica criada, no Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, a Carreira Auditoria do 
Tesouro Nacional, composta dos cargos de Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional 
e Técnico do Tesouro Nacional, conforme Anexo I deste Decreto-Lei, e com lotação 
privativa na Secretaria da Receita Federal." 
Correto, portanto, o julgamento de Primeiro Grau. 
Não tenho dúvidas de que os apelados pertencem à mesma carreira dos Auditores 
Fiscais do Tesouro Nacional e, nesse aspecto, fazem jus ao benefício previsto no art. 184, 
I, da Lei 1.711/52, então vigente. 
A alegação de que a r. sentença teria determinado a aplicação cumulativa dos incisos I e 
II do citado art: 184 também não procede. 
O julgado recorrido foi expresso nos seguintes termos, verbis: 
"Julgo procedente a presente ação para que sejam retifica das as aposentadorias dos 
autores de forma a terem seus proventos na classe imediatamente superior, qual seja a 
inicial de Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional." (fls. 37). 
Como se vê, a sentença de Primeiro Grau não determinou nenhuma aplicação cumulativa 
de vantagens, mas apenas condenou a apelante a substituir o benefício do art. 184, II, 
aplicado aos apelados, pelo benefício previsto no inciso I, do mesmo dispositivo legal. 
Em fase de liquidação, serão efetuadas as devidas compensações. 
No tocante ao argumento de que o art. 184 da Lei 1.711/52 seria inconstitucional por 
permitir que o servidor inativo perceba remuneração maior que a do servidor em 
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atividade, entendo improcedente. 
Em recente julgamento (AMS 12611-PE), já decidiu esta eg. Turma inexistir qualquer 
norma que proíba que os proventos dos servidores inativos sejam superiores ao do 
servidor em atividade. 
A Constituição Federal em nenhum momento coloca a remuneração dos ativos como 
parâmetro máximo para os proventos de aposentadoria. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa para manter a 
sentença por seus jurídicos fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 19.104 - PE 

Relator:  O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante:  CARLOS ALBERTO VASCONCELOS OLIVEIRA 
Apeladas:  EMPRESA AGRÍCOLA TRINACRIA LTDA. E CIA. DE DESENVOLVIMENTO 

DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF 
Advogados: DRS. JOSÉ WALTER LUBARINO DOS SANTOS (APTE.) E  

FRANCISCO JOSAFÁ MOREIRA E OUTROS E PASCOAL ALVES DA 
FONSECA E OUTROS (APDAS.). 

 
EMENTA 

Processual Civil. Denunciação da lide. 
Denunciação formulada pelo réu. Recurso do autor pedindo a condenação da 
litisdenunciada. Impossibilidade. 
O denunciado é réu apenas na ação de denunciação e somente em face do denunciante 
poderá vir a ser demandado. Inexistência de vínculo jurídico entre o autor da ação 
principal e o denunciado, réu na ação secundária. 
A instauração da demanda secundária não altera os pólos da ação principal. 
Apelação não conhecida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
não conhecer da apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar 
o presente julgamento.   Recife, 17 de dezembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Carlos Alberto Vasconcelos Oliveira ajuizou, perante 
a Comarca de Petrolina-PE, ação originária de indenização contra a Empresa Agrícola 
Trinacria Ltda., visando ao ressarcimento de prejuízos decorrentes de inadimplemento 
contratual. 
Alegou, em síntese, que: 
a)celebrou com a CODEVASF um contrato de arrendamento rural de uma área 
aproximada de 400 ha, onde, além de outras benfeitorias, efetuou o plantio de 3.000 pés 
de tâmara para fins de exportação; 
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b)por dificuldades financeiras, sub-rogou o referido contrato à Empresa Agrícola Trinacria 
Ltda., que assumiu todos os direitos e obrigações constantes do contrato, inclusive a 
obrigação de indenizar o autor pelos referidos pés de tâmara; 
c)no entanto, negou-se a ré, injustificadamente, a cumprir o acerto indenizatório, incidindo 
nas hipóteses previstas nos artigos 159 e 1.056 do Código Civil. 
Contestando o pedido, aduziu a ré, em preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam e a 
incompetência do juízo. No mérito, afirma inexistir qualquer obrigação contratual ou 
extracontratual que a obrigue a indenizar o suplicante. 
Houve denunciação da lide por parte da ré à CODEVASF, ao fundamento de que o 
contrato de arrendamento rural fora com esta celebrado. 
Regularmente citada, a litisdenunciada, invocando a sua qualidade de empresa pública 
federal, suscitou a incompetência do juízo para decidir a questão. Os autos foram, então, 
remetidos à 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco. 
Realizada audiência de instrução e julgamento e produzida prova testemunhal, 
apresentaram as partes suas razões finais em memoriais escritos, aduzindo, em resumo: 
a)o autor, reconhecendo a responsabilidade da CODEVASF e requerendo a sua 
condenação ao pagamento da indenização pleiteada;' 
b)a litisdenunciada (CODEVASF), negando a denunciação, afirma inexistir qualquer 
responsabilidade de sua parte e que a lide deve ser julgada "entre o autor e a ré, nos 
moldes da inicial e contestação por eles apresentadas" (fls. 82), requerendo, ao final, a 
sua exclusão da relação processual; 
c)a ré, pedindo a total improcedência da demanda ou caso contrário, que se reconheça a 
responsabilidade exclusiva da CODEVASF. 
O MM. Juiz Federal julgou improcedente o pedido. 
Irresignado, apela o autor, tão-somente no tocante à CODEVASF, aduzindo que esta não 
apresentou defesa, incorrendo em revelia. Pede, ao final, que seja provida a apelação, "a 
fim de se reconhecer a responsabilidade da CODEVASF na indenização requerida" (fls. 
103). 
Houve resposta ao recurso. 
Regularmente preparados, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de apelação cível de sentença 
que julgou improcedente pedido de indenização formulado pelo recorrente contra a 
Empresa Agrícola Trinacria Ltda., que, por sua vez, denunciou da lide à CODEVASF. Nas 
razões do recurso, pretende o autor, ora apelante, que seja reconhecida a 
responsabilidade da CODEVASF pela indenização pretendida. 
O pedido recursal foi expresso nos seguintes termos - fls. 103: 
"Desse modo, espera o recorrente que seja dado provimento ao seu apelo, com a reforma 
da veneranda sentença, a fim de se reconhecer a responsabilidade da CODEVASF na 
indenização requerida, dados os efeitos da revelia, conforme considerações aqui 
contidas." 
Como se verifica, a ação foi ajuizada, tão-somente, contra a Empresa Agrícola Trinacria. 
No entanto, em sede recursal, pretende o apelante a condenação da CODEVASF. 
Ora, a denunciação da lide feita à CODEVASF não a torna ré na ação indenizatória. 
Deve-se observar que no procedimento de denunciação da lide ocorre a formação de 
duas ações autônomas e completamente distintas: o pleito original, entre autor e réu, e 
uma demanda secundária, entre denunciante e denunciado. É o que leciona o Ministro 
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Athos Gusmão Carneiro: 
"Teremos, pois, 'no mesmo processo', duas ações, duas relações jurídicas processuais. 
Mas um só processo, uma só instrução, uma mesma sentença em ambas as ações, a 
ação principal e a ação de denunciação da lide." 
(in "Intervenção de Terceiros", Ed. Saraiva, 2ª edição, p. 63) 
O denunciado jamais poderia ser condenado diretamente em face do autor, pois entre 
ambos inexiste qualquer relação jurídica de direito substancial ou processual. 
O denunciado é réu apenas da ação de denunciação da lide e somente em face do 
denunciante poderá vir a ser condenado. 
Nesse sentido, destaco julgado do eg. STJ: 
"Na denunciação da lide há uma ação originária, cumprindo ao juiz julgar distintamente, 
embora na mesma sentença, essas demandas. Ademais, o denunciado é réu na ação 
indenizatória proposta contra ele pelo denunciante, de modo que não se concebe seja ele 
considerado litisconsorte; na verdade, é seu adversário. 
Assim, havendo denunciação da lide, impõe-se a apreciação das demandas original e 
derivadas, em qualquer das correntes de exegese" (Ac. da 4ª T. do STJ no rec. esp. 55-
RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; DJ de 6.11.89; Adcoas, 1990, n. 126.419). 
A sentença, no caso de denunciação da lide, decidirá a causa entre o denunciante e o seu 
adversário e entre o denunciante e o denunciado, mas nada poderá dispor entre este e o 
adversário do denunciante, por inexistir, in casu, qualquer vínculo jurídico entre o autor da 
ação principal e o denunciado, réu na ação secundária. 
Assim, não poderia o apelante ter dirigido o seu recurso contra a CODEVASF 
(denunciada) excluindo a ré (denunciante), pois implicaria em inadmissível alteração a 
posteriori do pólo passivo da demanda. 
A instauração da demanda secundária não modifica os termos da ação principal, que 
continua a ter nos pólos ativo e passivo, respectivamente, o autor e o réu-denunciante, 
conforme demonstram os seguintes julgados: 
"Com a denunciação da lide cumulam-se duas ou mais ações, tendo a primeira, entre 
autor e réu, caráter de prejudicabilidade, não podendo excluir-se o denunciante e 
condenar o denunciado. Embora solucionadas numa mesma sentença, as ações 
cumuladas não se confundem, nem se pode excluir o denunciante, alterando-se os pólos 
passivos, colocando-se no lugar do primitivo réu, o denunciado, réu da segunda ação" 
(Ac. unân. da 4ª Câm. do TJPR de 24.5.89, na apel. 726/88, rel. Des. Trioano Netto; Par. 
Judic., 30/64). 
"E inadmissível o pedido de exclusão do processo, formulado pelo próprio denunciante a 
seu favor, e, via de conseqüência, a condenação da denunciada. Inexiste relação jurídica 
entre a autora da ação principal e a denunciada à lide. Com a denunciação da lide, 
objetiva a denunciante obter título executivo contra a denunciada. 
Realmente, com a instauração da lide secundária, em decorrência da denunciação da 
lide, não se alteram os termos da lide principal, que continua a ter nos pólos a autora e a 
ré denunciante. Conseqüentemente, a ação principal só poderá ser julgada em relação à 
ré denunciante, uma vez que o pedido da autora é formulado contra ela e só ela pode ser 
condenada, se julgada procedente a ação" (Ac. unân. da 1á Câm. do TJSC de 29.4.86, na 
apel. 23.913, rel. Des. João Martins; Adcoas, 1986, n. 110.777; Jurisp. Cat., 53/209; RF 
297I242). 
"Tratando-se de denunciação da lide, deve a sentença apreciar duas ações, a principal e 
a secundária, sendo nula a decisão que julga a ação em relação ao denunciado, 
excluindo da lide o réu denunciante" (Ac. unân. da 1ª Câm. do TAMG de 1.3.85, na apel. 
27.216, rel. Juiz Corrêa de Marins; RJTAMG, 22/238; RTJE, 37/174). 
"Nula é a sentença que, acolhendo a denunciação, exclui o denunciante, por considerá-lo 
parte ilegítima, e condena o denunciado a responder diretamente pela indenização devida 
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ao autor, uma vez que inexiste relação entre eles, no plano do direito" (Ac. unân. da 2ª 
Câm. do 1º TACivSP de 24.6.86, na apel. 356.677, rel. Juiz Wanderley Racy; RT 612/96). 
Isto posto, não conheço do recurso. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 369 - SE 

Relator:  O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante:  JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado:  MÁRIO DOS SANTOS 
Advogado:  DR. MÁRIO DOS SANTOS (APDO.) 
 
EMENTA 

Penal. Injúria e difamação. Não caracterização. Afirmações efetuadas em debate 
realizado entre candidatos ao cargo de dirigente de instituição de ensino. Criticas acerbas 
e contundentes à administração passada que não contém o dolo necessário à tipificação 
da conduta. Absolvição que se mantém. Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 23 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: A Justiça Pública ofereceu denúncia contra Mário 
dos Santos como incurso nas penas dos arts. 139 e 140, c/c o art. 141, II, do Código 
Penal. É que o denunciado, professor da Escola Agrotécnica de São Cristóvão, em 
Sergipe, havia se candidatado ao cargo de diretor da mencionada Escola e, durante 
debate eleitoral com os demais candidatos, ofendera a entidade da qual fazia parte e 
injuriara e difamara o diretor em exercício e outros 
de seus administradores. 
O douto Juiz a quo julgou improcedente a ação e absolveu o acusado, entendendo que as 
críticas por ele proferidas durante o debate entre os candidatos a diretor da Escola não 
levavam à conclusão de existência de dolo na sua conduta, a caracterizar o ilícito penal, 
porquanto o que propugnava, em verdade, era o bem-estar da instituição. Citou, o MM. 
Juiz sentenciante, precedente em hipótese semeIhante e asseverou que, nos próprios 
autos, havia indícios da existência de irregularidades na Administração da Escola 
Agrotécnica a justificar as afirmações do denunciado. 
Inconformada, apela a acusação alegando que o réu, sob pretexto de participar dos 
debates eleitorais, havia feito graves acusações à Escola e ao seu diretor sem que nada 
conseguisse provar. A convicção acusatória estava embasada no laudo de transcrição 
vídeo fonográfica, que não poderia ter sido desprezado pelo MM. Juiz a quo. 
Segundo a apelante, a alegação de irregularidades administrativas na direção da Escola 
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não justificava o comportamento ilícito do apelado. 
O apelado ofereceu contra-razões e, advogando em causa própria, aduziu que a sua 
conduta apenas expressou um posicionamento crítico a respeito do funcionamento da 
instituição na qual trabalhava e pretendia dirigir. Alegou o apelado que mesmo a 
autoridade policial, no seu relatório, havia deixado claro a inocorrência de qualquer crime 
por parte do denunciado, tendo sido a denúncia oferecida mais por dever de ofício do que 
por convicção. Assim é que pediu a manutenção do decisum. 
O Ministério Público, oficiando junto a esta Corte, ofereceu parecer pelo improvimento do 
recurso. 
É o relatório. A revisão. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O apelado foi denunciado pelo Ministério 
Público Federal, em ação pública condicionada, por haver praticado o crime previsto nos 
artigos 139 e 140, combinados com o artigo 141, inciso II, tudo do Código Penal 
Brasileiro. 
O fato atribuído ao apelado foi narrado na denúncia, na sua parte substancial, nos 
seguintes termos: 
"Consta do Inquérito Policial nº 170/88-SR/DPFISE que o denunciado, nos dias 15 e 17 
do mês de agosto de 1988, no auditório da Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão 
(SE), em seu pronunciamento nos debates eleitorais dos seis candidatos ao cargo de 
diretor da referida Escola (Professores Alberto, Alfredo, Júlio Brito, Manoel Luiz, Álvaro e 
o próprio Mário dos Santos), fez graves acusações, não só contra a Escola, como 
também contra o seu então diretor, Francisco Gonçalves dos Santos." (fls. 02). 
O MM. Juiz sentenciante, analisando a prova trazida aos autos, julgou improcedente a 
ação, assim argumentando: 
"Agora, examinando todo o conjunto do quadro em que se pretende imputar o ato 
delituoso, convém não só concentrar o foco luminoso no texto das verberações, mas, 
ainda, no contexto em que proferidas, e sob quais pretextos. 
A Escola vivia um momento de eleição para a escolha de uma lista sêxtupla, donde seria 
escolhido o novo diretor da Escola. 
Pelo conjunto probatório colhido, infere-se que era uma eleição disputadíssima, com 
concorrentes de apoio a seus candidatos, e onde havia uma oposição ao diretor da 
escola, que era apontado como tendo seu candidato 
preferido. 
Sem necessidade de se ser um luminar de inteligência, a experiência demonstra que, em 
momentos que tais, os ânimos se exaltam e acirram. 
Quando a e narrar os fatos, muito bem posicionou o do minus litis, que houve uma 
gravação magnética dos debates, em que, como candidato, participava o denunciado. 
Fatos ocorridos e que exsurgiram, quer na fase policial, quer durante a instrução criminal, 
deixam antever que havia imperfeições na maneira de administrar a escola. 
Aliás, a falibilidade humana está presente, com um caráter de ubiqüidade. Não poderia, 
portanto, ser diferente na Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão. 
Veja, por exemplo, o bilhete em fls. 54. Certamente, em termos administrativos, a forma 
da solicitação deixa a desejar, mas isto não quer significar que a utilização ocorresse com 
fito espúrio. 
Nos fragorosos debates que precedem uma eleição, não se pode esperar só palavras 
elogiosas aos adversários. 
A instrução demonstrou pontos questionáveis sobre a utilização dos recursos da 
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cooperativa, do veículo oficial, de empréstimo de material, e mesmo quanto a insumos e 
produtos da escola e da cooperativa. Aliás, toda a administração deve estar sujeita a 
ponderações e criticas. Presumivelmente, em épocas eleitorais, as posturas se inflamam. 
No caso da escola, também se colocava sob crítica as maneiras como pessoas foram 
contratadas. 
No entanto, se o homem público quiser pairar sobre as críticas e colocar quem o fizer sob 
as grades, teríamos de transformar o país em uma ingente masmorra. 
Aliás, nas lições de Epistemologia, podemos sorver o ensinamento de que o verdadeiro 
conhecimento, o científico, metódico e sistemático, acolhe e incentiva ser colocado em 
crise. Desse revolver, da convulsão e embate das idéias, dos díspares posicionamentos, 
toda a humanidade se enriquece. Não podemos propugnar pela paz dos cemitérios." (fls. 
347 a 348). 
Desta forma, apreciando o Juiz a quo toda a prova produzida, em sentença de alto nível, 
concluiu que não estava configurado o dolo na conduta do denunciado, à míngua do 
animus para caracterizar o ilícito penal. 
Com efeito, o fato que poderia caracterizar-se como difamação, desde que se tratava de 
fato determinado, foi comprovado pelo documento anexado aos autos, às fls. 54 do 1º 
volume dos autos, sendo, pois, admitida a exceção da verdade desde que o ofendido era 
funcionário público. 
Outras referências feitas pelo denunciado, por ocasião do encontro em que os candidatos 
a diretor da Escola Técnica faziam exposição de suas idéias, decorreram mais de uma 
crítica à administração passada, por um pretendente ao cargo em disputa, sem o caráter 
injurioso que vislumbrou a denúncia. 
Como se vê, não ocorre a injúria se o fato decorreu de críticas acerbas e contundentes à 
administração passada, por um candidato a diretor de uma Escola Federal, por ocasião 
de encontro de pretendentes ao mencionado cargo. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação do Ministério Público para manter 
a sentença recorrida. 
É, pois, como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 480 - PE 

Relator:  O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes:  ELÍSIO CÂNDIDO DA SILVA, OZÉAS PEREIRA DA SILVA E RONALDO 

ROCHA DA SILVA 
Apelada:  JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado:  DR. LÚCIO F. BRAINER JATOBÁ (APTES.) 
 
EMENTA 

Penal. Crime de favorecimento pessoal. Retificação da denúncia. Prescrição retroativa da 
pretensão punitiva. 
1. Restando provado nos autos que os apelantes subtraíram à ação de agentes policiais 
federais autor de crime a que era cominada pena de reclusão, de modo a não permitir 
pudessem tais policiais dar cumprimento a mandado judicial de prisão expedido contra o 
mesmo, não há que falar, na hipótese, nem em crime de coação no curso do processo 
nem em crime de promoção de fuga de pessoa presa ou submetida a medida de 
segurança. 
2. Defendendo-se o réu, não do tipo penal mas sim dos fatos narrados na denúncia e não 
advindo da retificação da peça exordial acusatória surpresa para 
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a defesa e sim situação mais benévola, admissível a retificação em 2ª instância, onde não 
se proíbe se proceda a emendatio libelli. 
3. Restando os apelantes condenados à pena de 1 mês de detenção pela prática de crime 
capitulado no artigo 348 do CPB (favorecimento pessoal) e distando do recebimento da 
denúncia até a data da sentença mais de 2 (dois) anos, declara-se a favor dos réus a 
prescrição retroativa da pretensão punitiva (arts. 109, VI, e 110, § 2º 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, à unanimidade, dar 
parcial provimento à apelação, para, reduzindo a pena, decretar ao final a prescrição da 
pretensão punitiva em favor dos réus, 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 Ministério Público Federal denunciou Elísio 
Cândido da Silva, Ozéas Pereira da Silva, Ronaldo Rocha da Silva e Alvino Barbosa da 
Silva como incursos nas penas dos artigos 344 e 351 do Código Penal. 
Argúi em sua peça acusatória que, quando da ação policial federal para cumprimento de 
Mandado de Prisão expedido pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara-PE para prender o réu 
João Heráclio do Rego, os três primeiros denunciados obstaculizaram a ação policial, 
inclusive usando de violência e armas de fogo, permitindo a fuga do réu e quarto 
denunciado, permitindo a passagem do mesmo réu em seu estabelecimento comercial, 
acolheu-o e acompanhou-o na fuga. 
Às fls. 77 e seguintes, ao apresentar defesa prévia, os réus Ozéas Pereira da Silva e 
Elísio Cândido da Silva fazem juntar cópias de relatório e voto que dizem respeito a 
habeas corpus interposto junto ao Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão concluiu pela 
"anulação da sentença de 1º grau para que outra seja prolatada", pretendendo 
demonstrar a desarrazoabilidade da diligência levada a efeito pela Polícia Federal, que 
culminou envolvendo os mesmos como denunciados nos autos. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático absolveu o indiciado Alvino Barbosa da Silva por 
insuficiência de provas (art. 386, VI do CPPB). Excluindo a imputação do art. 351, § 1º do 
Código Penal e entendendo provada a participação ativa, restou por condenar Elísio 
Cândido da Silva, Ozéas Pereira da Silva e Ronaldo Rocha da Silva nas penas do art. 344 
do Código Penal, agravadas pelos comandos dos arts. 61, II, b e 62, IV do mesmo 
diploma, totalizando três (3) anos de reclusão individual, bem como 300 dias-multa. 
Concedeu sursis, face à primariedade dos réus. 
Sustentam as razões de apelação (apresentadas em 2ª instância) a reforma da sentença, 
alegando preliminarmente a atipicidade do fato, isto porque a sentença proferida na ação 
penal 138-2/78 2ª Vara-PE que ensejou a expedição do Mandado de Prisão e que 
resultou na ação penal de cuja decisão ora apelam foi anulada em 31/8/84 pelo STF. 
Desta forma, referido Mandado de Prisão, cuja obstaculização de cumprimento foi 
imputada aos ora apelantes, revelou-se ineficaz e inócuo e assim, atípica a conduta. 
Dizem, ainda, que, por ocasião da diligência policial e conforme consta dos autos, os ora 
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apelantes, motorista e seguranças do Sr. João Heráclio, não podiam adotar outra conduta 
senão defender o recinto de trabalho, fosse pelas ocorrências policiais já registradas 
(assaltos), fosse porque os agentes federais não portavam identificação de tal cargo e 
sequer revelaram a que titulo se faziam presentes no escritório, inclusive utilizando-se de 
'veículo com placa particular, o que levava a concluir poderem ser os mesmos 
assaltantes, raciocínio plausível nos dias atuais. Demonstram, assim, inequívoca a 
exclusão da culpabilidade dos mesmos, apresentando-se como razão suficiente para 
absolvê-los. Pedem, por fim, caso não provido o apelo, pela reforma parcial da decisão 
para adequar as penas ao comando do art. 59 do Código Penal, face à primariedade e 
bons antecedentes, reconhecidos na sentença, e ainda por entenderem não ser de se 
aplicar a exasperação das circunstâncias agravantes dos artigos 61 , II, b e 62, IV do 
Código Penal, a primeira por ser inaplicável, vez que, tratando-se de agravante genérica, 
o tipo penal supostamente violado já a prevê como sendo dele integrante e, quanto à 
segunda inexiste nos autos qualquer notícia a respeito de ter sido o crime praticado 
mediante paga ou promessa de recompensa. 
O parecer da Procuradoria Regional Federal entendeu improcedentes as razões de 
recurso por restarem provadas a autoria e materialidade. Discorda, no entanto, do 
enquadramento ou tipificação conferido na sentença - art. 344 -, isto porque a conduta 
descrita nos autos se enquadra, exatamente, no art. 348 do Código Penal: "Auxiliar a 
subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de 
reclusão. Pena: detenção de 1 a 6 meses e multa". 
E não tendo o MM. Juiz procedido à emendatio libelli (art. 383 do CPPB), opina no sentido 
da reforma da sentença para condenar os apelantes nas penas do art. 348 do Código 
Penal, sem que tal se constitua em violação do princípio da reformatio in pejus, face à 
ausência de recurso da acusação e considerando que as penas, em tese, cominadas a tal 
delito são mais brandas e, mesmo no caso de sua fixação máxima, seria de se registrar a 
prescrição da pretensão punitiva do Estado e declarar extinta a punibilidade dos 
recorrentes. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Da narrativa da peça exordial verifica-
se que, no dia 23 de outubro de 1983, agentes policiais federais, em cumprimento a 
Mandado de Prisão expedido pelo Exmo. Sr. Juiz Federal da 2ª Vara de Pernambuco, a 
ser cumprido contra o réu João Heráclio do Rego, condenado a 2 anos de reclusão 
naquele Juízo por prática de crime capitulado no art. 334 do CPB, tiveram obstada a 
referida ação policial pelos Srs. Elísio Cândido da Silva, Ozéas Pereira da Silva, Ronaldo 
Rocha da Silva e Alvino Barbosa da Silva. 
Diz a referida peça acusatória que, tendo ditos policiais se identificado como tais e 
solicitado aos Srs. Elísio Cândido da Silva, Ozéas Pereira da Silva e Ronaldo Rocha da 
Silva que abrissem a porta do escritório do réu João Heráclio do Rego de modo a 
poderem levar a efeito o cumprimento de referido Mandado de Prisão, não foram tais 
agentes da lei atendidos de imediato, vez que aqueles senhores, empregados que eram 
do supracitado réu, só Ihes abriram a porta passados cerca de 5 minutos, oportunidade 
em que o Sr. João Heráclio já houvera se esquivado da ação policial, utilizando-se de 
uma porta de seu escritório que se comunicava diretamente com a Churrascaria 
Pajussara, de propriedade do réu Alvino Barbosa da Silva. 
Tal churrascaria, como bem esclareceu o proprietário, Sr. AIvino Barbosa da Silva, 
funcionava em prédio de sociedade com o Sr. João Heráclio, que usava de uma porta de 
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comunicação entre seu escritório e aquela churrascaria para, através dela, trazer 
alimentação cotidiana para seus funcionários, fornecida pela Churrascaria Pajussara, 
deixando assim a concluir que era exatamente o Sr. João Heráclio do Rego quem 
dispunha de meios de uso daquela porta, que dava acesso, inclusive, a seu escritório. 
De tais fatos, é de concluir-se que Elísio Cândido da Silva e Ronaldo Rocha da Silva 
auxiliaram o Sr. João Heráclio do Rego a subtrair-se à ação de autoridade pública no 
momento em que, obstando a ação policial, não permitiram se desse cumprimento ao 
Mandado JUDICIAL de Prisão expedido contra o Sr. João Heráclio. 
Dessume-se de tal narrativa a prática, da parte dos referidos réus, do crime de 
favorecimento pessoal de que cuida o caput do art. 348, vez que o crime pelo qual o réu 
seria preso tinha pena cominada de reclusão. 
Atente-se a que na hipótese não há de se falar na perfeição do tipo penal do art. 344 do 
CPB, por cuidar, tal crime, de coação no curso do processo e não há notícia nos autos de 
que os réus tenham, mediante violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer 
interesse próprio ou alheio, intervindo em processo judicial, policial ou administrativo ou, 
mesmo em Juízo Arbitral, impedido a autoridade no processo a prática de qualquer ato 
processual. 
Sobre tal crime, doutrina Nélson Hungria que o mesmo tem como sujeito passivo "pessoa 
que intervém, que intervenha ou é chamada a intervir, como autoridade, como parte ou a 
qualquer título (jurado, escrivão, testemunha, perito etc.), em processo judicial, policial ou 
administrativo, ou em Juízo Arbitral. O visado favorecimento próprio ou alheio pode 
consistir, por exemplo, em impedir a decisão da autoridade ou forçá-la a emiti-la em qual 
o sentido; em obrigar testemunha ou perito a depor ou opinar falsamente; em coagir 
representante do Ministério Público a não oferecer denúncia; em obstar a que o escrivão 
da causa providencie para a publicação de um edital..." 
Por outro lado, igualmente, não há que falar, também, na perfeição do crime capitulado no 
art. 351 do CPB - fuga de pessoa presa ou submetida a segurança pois, na hipótese, o 
Sr. João Heráclio do Rego não se encontrava nem preso nem submetido a medida de 
segurança, tanto assim o era que os agentes policiais federais ali estavam para dar 
cumprimento ao Mandado Judicial de Prisão. 
É ainda o mestre Hungria que pede especial atenção para se distinguir as figuras penais 
de que cuidam o art. 348 e o art. 351 da Lei Penal brasileira, quando textualmente assim 
doutrina: 
"Não há confundir o auxílio prestado para fuga - libertação (art. 351 ) e o prestado ao 
criminoso em liberdade, para eximi-lo da ação de autoridade pública, pois, neste último 
caso, o que se apresenta é o crime de favorecimento pessoal (art. 348)". 
Estabelece o art. 384, da Lei Processual Penal, a possibilidade do juiz dar nova definição 
jurídica ao fato, caso em que há de atentar se a nova definição jurídica importaria em 
aplicação de pena mais grave, quando o processo baixar ao Ministério Público para 
aditamento da denúncia, ou pena mais leve, quando se abrir à defesa o prazo de 08 dias 
para falar nos autos, se o quiser, ou produzir provas, podendo, inclusive, arrolar até três 
testemunhas. 
A jurisprudência tem caminhado no sentido de inadmitir no juízo do segundo grau a 
mutatio libelli, de modo a evitar que em tal instância se possa dar nova definição ao crime, 
que importe em atribuir-se ao réu prática de crime mais gravemente apenado; tem, no 
entanto, permitido a emendatio libelli de modo a, corrigindo-se a denúncia, passar o réu a 
responder por crime menos grave. 
No caso sub judice, na verdade, mais do que desclassificação da denúncia, cuida a 
espécie de pura retificação da denúncia. 
É que, conforme jurisprudência dominante na Suprema Corte do país, defendendo-se o 
réu, não propriamente do tipo penal e sim dos fatos narrados na denúncia, e, não 
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implicando para a defesa surpresa alguma a retificação da mesma, permite-se que a tal 
se proceda, máxime, como ocorre na espécie, quando de tal retificação redunde para os 
réus situação mais benévola. É o caso. 
Denunciados que foram os réus e condenados nas penas dos arts. 344 e 351 do CPB, 
verificando-se de ora que o tipo por eles perfeito foi o de que cuida o art. 348, cuja pena 
cominada é de 1 a 6 meses de detenção e multa, prejuízo algum haverá para a defesa 
promover-se tal retificação da denúncia. 
Por tais razões, meu voto é para, inicialmente, retificar a denúncia para ter os apelantes 
denunciados doravante, não nas penas dos arts. 344 e 351 do CPB, e sim nas penas do 
art. 348 da mesma Lei Penal brasileira e condená-los, à vista da prova constante dos 
autos, nas penas de tal crime e, assim, considerando serem os mesmos primários, 
aplicar-Ihes a pena de 1 mês de detenção. Atendendo ter decorrido, de quando da 
denúncia até a sentença, mais de dois anos, nos termos do art. 109, VI, combinado com o 
art. 110, § 2º, tudo do CPB, declaro a prescrição retroativa da pretensão punitiva. Assim 
ocorrendo, dou parcial provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 550 - PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. ANTÔNIO BARTHOLOMEU MACHADO E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Estelionato. Crime não consumado. Tentativa não tipificada na denúncia. 
Impossibilidade de condenar o réu por tal delito. Absolvição. Apelo provido. 
- Para que o estelionato se configure é preciso que haja o duplo resultado - vantagem 
ilícita e prejuízo alheio - relacionado com a fraude e o erro que esta provocou. 
- Apesar de satisfatoriamente comprovada a tentativa de estelionato, não há possibilidade 
de condenação nesse sentido, por não ter sido objeto da denúncia. 
- Apelo provido. 
- Sentença reformada para absolver o réu. 
 
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 para reformar a sentença, no sentido de absolver o réu, 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, 20 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Ministério Público Federal em 17.05.89 ofereceu 
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denúncia contra Manoel Francisco da Silva e Jorge Correia de Santana pela prática do 
delito tipificado no art. 293, I, § 1º (falsificação de papéis públicos), em concurso material 
com aquele previsto no art. 171 do CPP (estelionato). 
Segundo afirma, foram apreendidas em poder de Manoel Francisco da Silva diversas 
caixas de whisky falsificado, contendo rótulos e selos de IPI inautênticos, destinadas à 
comercialização. O 2º denunciado, Jorge Correia de Santana, foi identificado como 
responsável pelo uso, guarda e fornecimento dos diversos selos falsificados encontrados 
na residência de sua genitora, onde mora. Na ocasião, foi encontrada uma carteira 
contendo documentos do referido denunciado junto com as caixas contendo os selos e 
rótulos falsificados. 
Ao prestar depoimento na Polícia Federal, Manoel Francisco da Silva confessou que 
estava tentando comercializar as caixas de bebida falsificada (fls. 07), quando foi 
surpreendido pelo agente. Afirmou que já fizera isso antes e que precisava disso para 
"arrumar o pão de cada dia para seus filhos". 
Jorge Correia de Santana, apesar de reconhecido pelo 1º denunciado como fornecedor do 
material falsificado, negou desde o início ter qualquer envolvimento com o caso, alegando 
que o material foi apreendido num quarto dos fundos da casa de sua mãe, tendo sido este 
alugado a um homem que ele não conhecia, a quem pediu para guardar seus 
documentos. 
O MPF opinou no sentido do recebimento da denúncia, em relação aos dois acusados 
(fls. 139/143). 
O MM. Juiz monocrático absolveu Jorge Correia de Santana, por insuficiência de provas, 
com base no art. 386, IV, do CPP. Em relação a Manuel Francisco da Silva, julgou 
procedente a ação penal para condená-lo pela prática de estelionato, o qual, pelas 
circunstâncias, absorveu o crime de falsificação de papéis públicos. Considerando o 
conjunto de elementos previstos no art. 59 do CP, condenou-o à pena de 01 (hum) ano de 
reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo 
regional por dia, devidamente atualizada (fls. 152/154). 
Inconformado, o réu interpôs apelação, às fls. 159, reservando-se para apresentar as 
razões na instância superior, nos termos do disposto no § 4º do art. 600 do CPP (fls. 159). 
Remetidos os autos a esta Corte, foi dada vista ao apelante para oferecer razões (fls. 
167), tendo o referido despacho sido publicado em data de 29/06/92. O apelante deixou 
transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão de fls. 170, sendo 
aberta vista à Procuradoria Regional Federal. 
Em parecer de fls. 172/175, a douta Procuradora da República, Drª Armanda Soares 
Figueirêdo, opinou no sentido de ser conhecido e provido o apelo interposto por petição. 
Segundo entendeu, não restara configurado o crime de estelionato, mas simples tentativa, 
tendo em vista que não ocorrera obtenção de vantagem pecuniária em detrimento alheio. 
Chama a atenção para o fato de que o denunciado não chegara a vender a mercadoria, 
porque fora surpreendido pelo agente da Polícia Federal antes disso. Segundo ela como a 
denúncia não fizera menção a tentativa, não haveria possibilidade de condenação nesse 
sentido, por não ter sido objeto do pedido. Por tais razões, opina pelo provimento do 
apelo, pretendendo a reforma do julgamento para o fim de ser declarada a absolvição do 
apelante. 
No tocante ao aspecto da absorção do crime de utilização de selo falso pelo suposto 
cometimento do estelionato, observa a ilustre Procuradora que, como o Ministério Público 
não havia interposto apelação, ocorrera trânsito em julgado daquele ilícito. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A sentença recorrida condenou o apelante à 
pena de 01 (hum) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no 
art. 171 do Código Penal, concedendo-Ihe sursis. 
Tal delito se encontra tipificado no Código Penal, na forma adiante descrita: 
"Estelionato. Art. 171. Obter para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio 
fraudulento." 
Comentando o teor do referido dispositivo legal, observa Celso Delmanto que para que o 
estelionato se configure é preciso que haja o duplo resultado - vantagem ilícita e prejuízo 
alheio - relacionado com a fraude e o erro que esta provocou. Tratando-se de crime 
material, consuma-se no momento e local em que o agente obtém vantagem ilícita, em 
prejuízo alheio. 
No caso em apreciação, o apelante não chegou a consumar o delito, conforme 
comprovam as declarações do agente da Polícia Federal que o deteve com as caixas de 
whisky falsificado (fls. 14 e 14 v.). 
A matéria foi detidamente examinada pela douta Procuradoria Regional Federal, em 
parecer da lavra da Drª Armanda Soares de Figueirédo, cuja parte final transcrevemos, 
verbis: 
"Efetivamente o apelante não cometeu o crime de estelionato. Para que tal ilícito se 
configure é necessário haver a obtenção, por parte do agente ativo, de injusta vantagem 
pecuniária, em detrimento alheio. Isso em observância da estrita tipologia do crime em 
tela. Tal ilícito é considerado como sendo doloso específico. Há de haver o fim especial 
da ação (auferir-se ilícita vantagem patrimonial), no caso ausente. É que, segundo se 
constata do conjunto probatório constante dos autos, Manoel Francisco da Silva, ao ser 
detido, não tinha obtido referida vantagem patrimonial... À evidência, configurada está a 
tentativa de cometimento de estelionato. Porém, não houve menção da tentativa do ilícito 
na denúncia de fls. 02/04. Daí, apesar de satisfatoriamente comprovada a tentativa, não 
há possibilidade de existência de condenação nesse sentido, por não ter sido objeto do 
pedido. Como não houve apelo ministerial no tocante ao aspecto da absorção do crime de 
utilização de selo falso pelo suposto cometimento do estelionato, há trânsito em julgado 
do mesmo, sendo despiciendos comentários a respeito. Em face do exposto, opino pelo 
provimento do apelo e conseqüente reforma do julgado para declarar-se a absolvição do 
apelante." 
Faço minhas tais razões de decidir, dando provimento à apelação, pelo que determino a 
reforma da sentença no sentido de ser absolvido o réu, uma vez que não entendo 
configurado o delito pelo qual foi condenado, conforme razões expostas no parecer acima 
transcrito. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 568 - CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: ALAILA BARROS FERNANDES 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. JOSÉ ALEXANDRE DANTAS (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Uso de documento falso. 
01. A conduta punível é fazer uso, que tem a significação de empregar, utilizar documento 
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falso. 
02. Ficou comprovado que a utilização de documento falso utilizado pela indiciada teve 
como objetivo sair do País de maneira simulada, o que a própria denunciada confessou e 
as testemunhas trazidas aos autos confirmaram. Configurando, assim, o tipo penal do art. 
304 do CPB. 
03. Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 24 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Cuida-se de apelação criminal interposta por Alaila 
Barros Fernandes contra sentença que a condenou como incursa nas penas do art. 304 
do Código Penal Brasileiro. 
Descreve a denúncia, de fls. 02/04, que no ano de 1988 com pareceu à Superintendência 
da Polícia Federal, no Ceará, a Sra. Alaila Barros Fernandes que, mediante o uso de 
documentação falsa, pleiteou a expedição de passaporte, no nome de Laila Fernandes 
Melo (fls. 04). Com a obtenção de tal documentação, viajou para a Ilha de Guadalupe, no 
Caribe. 
Durante o curso investigatório restou amplamente provada a utilização de documentos 
falsos, inclusive pelo depoimento da própria denunciada (fls. 38/40), que confirmou a 
atitude delituosa de uso de passaporte falso, porém o Instituto Nacional de Criminalística, 
às fls. 18/19, não conseguiu avaliar com precisão a materialidade do falso, em virtude do 
péssimo estado da fotocópia do passaporte, muito embora não tenha prejudicado a 
análise das assinaturas apostas nos dois requerimentos do passaporte e configurada a 
semelhança das assinaturas. 
Nas razões finais, às fls. 135/136, o douto representante do Ministério Público Federal 
afirmou que, durante todos os trabalhos atinentes à instrução probatória, ficou 
amplamente comprovada a atuação da acusada, levando-se sua conduta em detrimento 
da fé pública. 
Em suas alegações finais, às fls. 138/140, a defesa tentou demonstrar que o real motivo 
que levou a acusada a utilizar documentos falsos não foi obter vantagens ou causar 
prejuízo a outrem. 
A sentença, de fls. 156/162, condenou a falsária como incursa nas penas do art. 304, do 
CPB, tendo o ilustre Juiz bem fundamentado sua decisão, fixando a pena-base no mínimo 
legal, ou seja, 1 ano de reclusão, com direito a suspensão condicional da pena no período 
de 2 anos e estabeleceu a pena de multa em 10 (dez) dias-multa. 
Em suas razões recursais, a apelante tentou mais uma vez provar que não se utilizara da 
documentação falsa, levantando inclusive dúvidas sobre as provas que a levaram à 
condenação. 
Nas contra-razões apresentadas, o Parquet considerou justa a decisão monocrática, 
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inclusive tendo ressaltado a existência de provas exuberantes da prática do crime, 
principalmente pela confissão espontânea da denunciada. 
Subiram os autos a este eg. Tribunal, sendo a mim distribuídos e remetidos à 
Procuradoria Regional, a qual opinou pelo improvimento do apelo. 
Ao em. Revisor. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Alaila Barros Fernandes apela da sentença 
que a condenou como incursa no art. 304 do CPB. 
Em seu arrazoado, sustenta que no caso sub examine não há a configuração do crime de 
uso, posto que a existência de falso penalmente reconhecível é pressuposto básico para 
a tipificação do uso, e entende que o art. 304 caracteriza crime remetido, onde se exige a 
menção de outro crime que o integra, que in casu inexiste. 
Aduz ainda a ausência de dolo específico, em face da não utilização do passaporte falso 
com a intenção de causar prejuízo a outrem, o que, segundo a postulante, não tipifica o 
enquadramento da mesma no artigo acima incurso, posto que este exige resultado, dano, 
lesão, o que não foi provado. 
Ante as considerações acima esposadas pela condenada, vaIho-me dos ensinamentos do 
Mestre Celso Delmanto, quando assim professa: 
"A conduta punível é fazer uso, que tem a significação de empregar, utilizar. Incrimina-se, 
assim, o comportamento de quem faz uso de documento que é ideologicamente falso, 
como se verdadeiro fora. A conduta é comissiva e o documento deve ser utilizado em sua 
destinação própria, com relevância jurídica. Exige-se o uso efetivo, não bastando a mera 
alusão ao documento. Para que se caracterize o uso, entendemos ser mister que o 
documento saia da esfera do agente por iniciativa dele próprio." (in Código Penal 
Comentado, fls. 462, 3ª ed.) 
Ora, ficou comprovado que a utilização de documento falso utilizado pela indiciada teve 
como objetivo sair do País de maneira simulada, o que a própria denunciada confessa 
quando do seu depoimento prestado à Polícia Federal e confirmado no interrogatório 
presidido pelo Douto Julgador monocrático, às fls. 104/104 v., que aqui transcrevo: 
"... cientificada da denúncia, que ora Ihe foi lida, conforme o depoimento prestado na fase 
policial, negando, todavia, que tinha utilizado um terceiro nome, de Layla Fernandes 
Mello..." 
Trago, por oportuno, parte do depoimento acima aludido, onde a apelante emprega a 
conduta punível tipificada no art. 304 do CPB: " 
"...Que utilizou o passaporte falsificado para uma viagem à Ilha de Guadalupe, com saída 
por Belém/PA, aos 23.06.88, com retorno mais ou menos em agosto, em dia que não 
sabe precisar. Que, logo em seguida à sua chegada da Ilha de Guadalupe, rasgou o 
passaporte e a carteira de identidade que estavam em nome de Layla..." 
E continuando com os ensinamentos do doutrinador Celso Delmanto, este define, in 
verbis: 
"Trata-se de crime remetido, e seu objeto material é o documento falso ou alterado, 
referido pelos arts. 297 (documento público), 298 (documento particular), 299 (documento 
ideologicamente falso), 300 (documento com falso reconhecimento de firma), 301 
(certidão ou atestado ideológico ou materialmente falso) e 302 (atestado médico). 
Requer-se que o agente conheça a falsidade do documento que usa. Não haverá crime 
de uso se faltar ao documento requisito necessário à configuração do próprio falso." 
De fato, com o uso de documentos ideologicamente falsos, a indiciada conseguiu perante 
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um órgão público federal a expedição de passaporte, inclusive tendo através dele viajado 
ao exterior. O que, de longe se reconhece que o objeto jurídico afrontado foi a fé pública. 
A fé pública, quando vem a ser violada, fere toda a sociedade, por ser um bem jurídico 
tutelado pelo Estado de Direito, não se exigindo assim que a atitude violadora seja dirigida 
a uma única pessoa. 
Relativamente ao dolo específico, verifica-se que esta figura não integra o tipo penal do 
art. 304 do CPB, in verbis: 
"Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 
a 302: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração." 
O dolo, como elemento subjetivo do tipo, é genérico e consiste na vontade de fazer uso 
de documento falso e no conhecimento da falsidade contida no documento. Portanto, para 
configuração do delito do art. 304 do CP é mister que o agente tenha exibido o documento 
para qualquer fim. 
Muito embora a própria ré tenha confessado a sua autoria da prática delituosa, as provas 
trazidas aos autos não foram avaliadas com a devida precisão, em face da frágil prova 
encontrada ser uma cópia de microfilmagem, o que pouco acrescentou à busca da 
materialidade do crime. 
Porém, a sentença trouxe à luz fundamentos importantes a fim de sanar tal obscuridade, 
confirmados pela ilustre Procuradora Regional, Drª. Eliane Recena, que assim se houve: 
"Igualmente não entendemos terem procedência as alegações de que, faltante o exame 
do corpo de delito, não restou inequivocamente provada a materialidade do crime. 
Aliás, tal questão também foi examinada pelo Magistrado de origem com bastante 
cuidado. 
Realmente, nos crimes que deixam vestígios, torna-se necessário o exame de corpo de 
delito. No caso, importante teria sido o exame do passaporte emitido em favor da 
recorrente, sob o nome falso por ela declarado na Polícia Federal, mediante a 
apresentação de certidão de nascimento falsa. 
Ocorre que, em primeiro lugar, é a própria lei que se encarrega de esclarecer que: 
'Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, 
a prova testemunhal poderá suprir-Ihe a falta' (art. 167 do Código de Processo Penal 
Brasileiro). 
Em segundo lugar, no caso em apreço, além da confissão feita por duas vezes pela 
recorrente, no sentido de confirmar a prática criminosa, os dois depoimentos constantes 
do processo igualmente servem para corroborar aquela confissão. 
Lembre-se, finalmente, que o exame de corpo de delito tornou-se impossível de ser 
realizado, vez que a própria recorrente afirmara que havia rasgado o passaporte falso 
cujo uso deu origem ao presente processo." (fls. 178/184) 
Quanto ao delito em comento, trago ementa do Exmo. Sr. Juiz Lázaro Guimarães, que já 
se manifestou sobre a matéria: 
"Penal. Uso de documentos falsos. Prova da utilização perante a Delegacia do Patrimônio 
da União e de falsidade dos documentos. Desnecessidade de perícia que demonstre a 
autoria da falsificação, bastando a demonstração da existência material do delito do art. 
304, CP. Apelação improvida." (à unanimidade, novembro de 1989) 
Assim, com estas considerações, nego provimento ao apelo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 588 - SE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Apelada: ROSICLÉA DÉBORA OLIVEIRA DOS SANTOS 
Advogado: DR. JUVENAL FRANCISCO DA ROCHA NETO (APDA.) 
 
EMENTA 

Penal. Estelionato. Uso de comunicação falsa de acidente do trabalho para percepção do 
benefício de acidente. Desistência. Atendimento ambulatorial. 
1. A desistência à percepção do benefício previdenciário mediante uso de comunicação 
falsa de acidente do trabalho antes de iniciado o processo administrativo do pagamento 
torna impunível o fato em razão de, com a interrupção do iter criminis, ter restado a 
conduta da ré, tão-só, nos atos preparatórios; 
2. O atendimento ambulatorial realizado pelo sistema assistencial médico estatal - 
INAMPS - a quem se apresente carente de tal atendimento, em si, não encerra qualquer 
conduta criminosa;  
3. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal 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, 01 de dezembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Ministério Público Federal denunciou de 
Rosicléa Débora Oliveira dos Santos como incursa nas penas do art. 171, § 3º, do Código 
Penal, ex vi do art. 155, IV, a da Lei 3.807/60, reproduzido no art. 399, Il, a do Decreto 
83.080/89 (RBPS), sob o argumento de que em 12/04/89 a denunciada, fazendo uso de 
"Comunicação de Acidente" (fls. 08), comprovadamente contendo anotações falsas 
(empregada fictícia da firma construtora OAS LTDA) usufruiu de benefício de caráter 
assistencial perante o Serviço Médico Credenciado do INAMPS, causando prejuízos à 
autarquia, com o pagamento de honorários médicos relativos ao primeiro atendimento e 
de medicação ministrada, bem como tentou receber vantagens pecuniárias do benefício 
acidentário, que chegou a ser processada pela DATAPREV , só não se consumando face 
ao desbaratamento da fraude em relação a outras pessoas, o que levou a denunciada a 
desistir da pretensão criminosa. 
Denúncia recebida em 24/10/90 (fls. 171). 
Decretada a revelia da acusada (fls. 181), sendo-Ihe nomeado defensor dativo. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático, considerando que a denunciada, ao perceber que 
não era correta a postura a que fora induzida por Antônio Lima dos Santos, desistiu dos 
desdobramentos administrativos para obter a vantagem pecuniária que Ihe fora 
prometida, o que leva a concluir pela ausência de dolo em sua conduta (e não um simples 
arrependimento eficaz ou desistência voluntária), e que a descrição penal que Ihe foi 
imputada não comporta a modalidade culposa, concluindo, pois, que, induvidosamente, a 
conduta da denunciada espelha atitude desprovida de maldade e que, tão-só, utilizou-se 
da prestação dos serviços médicos e não do benefício, absolveu-a da imputação, com 
suporte no art. 386, III do CPPB. 
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Sustenta a peça recursal do Ministério Público a reforma da sentença, apoiando-se nas 
provas coligidas que confirmam a culpabilidade da ré: - uso de documentação contendo 
anotações falsas - "Comunicação de Acidente de Trabalho", como se empregada fosse da 
firma Construtora OAS LTDA; - simulação de acidente de trabalho; - utilização de 
benefícios assistenciais junto a serviço credenciado do INAMPS. Diz ainda que mesmo 
não tendo auferido vantagem pecuniária, no entanto, patente se apresenta a conduta 
ilícita da tentativa. Além do mais, dolosamente, obteve, através da prática de atos 
executórios, benefício previdenciário de assistência médica (art. 155, IV, a da Lei 3807/69 
e 339, Il, a do RBPS), caracterizando, assim, um outro delito autônomo. 
Contra-razões. 
O parecer da Procuradoria Regional Federal opinou pelo provimento do apelo, 
entendendo que configura-se o ilícito penal de estelionato consumado quando há a mera 
tentativa de recebimento ilícito do benefício previdenciário, ex vi do art. 155, a da Lei 
3.807/60, que se adequa ao tipo capitulado no art. 177, § 3º, do Código Penal. 
Inclusive, no interrogatório de fls. 48, Antônio Lima dos Santos, autor intelectual e material 
das fraudes, noticia que a apelada possuía plena ciência da ilicitude de sua conduta. E, 
mesmo ausente tal ciência, não tem o condão de descriminalizar a conduta (art. 21 do 
Cod. Penal). 
Inclusive, a evasão da mesma torna claro o elemento subjetivo do tipo em questão, 
identificável pelos resquícios materiais do desígnio da conduta. 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Dá-se notícia nestes autos, segundo 
se lê na peça exordial da acusação, que a ré, usando da comunicação de acidente do 
trabalho presente às fls. 08, objetivou percepção de vantagens pecuniárias ilícitas, no 
sentido de receber benefício acidentário. 
É a mesma denúncia que informa não ter a ré conseguido seu intento por desistência 
própria, em razão de desbaratamento da fraude, já antes levada a efeito por outras 
pessoas que lograram indevidamente aquele benefício. 
Foi a ré incursa nas penas do art. 171, § 3º do Código Penal Brasileiro. 
Na sentença recorrida, o MM. Juiz Carlos Rebelo Júnior, com profundidade e sabedoria, 
após analisar o comportamento da ré, de acordo com as provas trazidas aos autos, não 
identificou em sua conduta dolo algum e, à ausência deste nexo de causalidade subjetiva 
que, juntamente com o nexo de causalidade objetiva, integram os essentialia delicti, 
absolveu a ré com base no art. 386, III do CPPB. 
É que Sua Excelência entendeu que a denunciada não conseguiu o intento objetivado, 
não por circunstância alheia a sua vontade, o que nos colocaria diante de um crime 
tentado, mas por ato próprio de vontade, e, neste caso, mais ainda do que um 
arrependimento eficaz, de modo a atenuar-Ihe a aplicação da pena, vislumbrou Sua 
Excelência em tal conduta uma interrupção, da parte da acusada, no próprio iter criminis, 
que não chegou, nem sequer, no seu entendimento, aos conati proximi. 
A Procuradoria da República, tendo denunciado a ré nas penas do art. 171 pelo fato da 
mesma, usando de uma comunicação falsa de acidente de trabalho, tentar obter, 
indevidamente, benefício acidentário, em face da conclusão da sentença absolutória, vem 
agora militar pela reforma da sentença sob fundamento de que, à inexistência da 
perfeição do crime capitulado no art. 171, § 3º, do CPB, em razão da tentativa da parte da 
ré de percepção indevida do benefício acidentário, tentativa esvaziada pela conclusão da 
sentença, deve a autora restar condenada nas mesmas penas do art. 171, pela 
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assistência médico-farmacêutica por ela percebida de quando atendida pelo serviço 
médico do INAMPS, de quando apresentou-se usando a comunicação falsa de acidente 
de trabalho. 
É verdade que, mais do que do tipo penal, defende-se a ré dos fatos que Ihe são 
imputados na denúncia e, assim, se noticia a denúncia, por exemplo, que o réu houvera 
recebido, por preço irrisório, 224 produtos sabidos furtados, e ao final foi denunciado nas 
penas do art. 155, não existirá qualquer surpresa para o mesmo se ao final vier a ser 
condenado nas penas do art. 180 do CPB, atendendo a que os fatos narrados na 
denúncia e dos quais cabia defender-se tratavam, exatamente, do crime de receptação e 
não do furto. 
No caso presente, a hipótese é outra. Denunciada que foi a ré nas penas do art. 171, § 3º, 
do CPB, em face de ter, segundo a denúncia, objetivado, com o uso de uma comunicação 
falsa de acidente de trabalho, a percepção indevida do benefício acidentário, em não 
subsistindo tal tentativa, o Ministério Público, sem refutar tal tese, que restou na verdade 
inatacável, pretende de ora que se tome um novo elemento fático para justificar a reforma 
da sentença. O mais grave é que se foi prestada uma assistência ambulatorial médica à 
denunciada pelo INAMPS, a conclusão lógica é que a ré, naquela oportunidade paciente, 
se apresentou carente de assistência médica ambulatorial, e crime haveria da parte dos 
médicos do INAMPS se, comparecendo perante eles alguém precisado de atendimento 
médico, restasse não atendido. 
A pretensão do Ministério Público Federal, se, por um lado, não pretende a mutatio libelli, 
no segundo grau inadmissível, conforme se verifica do enunciado da Súmula 453 do STF, 
objetiva que se tenha como elemento fático, em termos de conduta criminosa, um 
elemento estranho à denúncia, vez que a mesma, ao entender que a denunciada 
incorrera nas penas do art. 171 por objetivar receber indevidamente o benefício acidente, 
não pode, agora, nestes autos, pretender que incida a ré nas penas do mesmo art. 171, 
mas sob um outro fundamento fático, máxime quando tal fundamento, no caso, não pode 
ser erigido em crime algum, pois inadmissível identificar-se como crime alguém carente 
de assistência médica ser assistido pelo sistema estatal destinado exatamente a tal fim . 
Não tendo a conduta da ré, em termos do itinerário criminoso, chegado aos atos 
executórios, vez que não ultrapassados os atos meramente preparatórios, e isto em face 
da desistência da mesma, não há que falar-se em fato punível algum. 
A sentença há de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos. 
Por tais razões, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 604 - CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelados: JOSÉ ALBÉRICO MONTEIRO FERNANDES JÚNIOR E JOSÉ WILLIAN 

PORTO MACIEL 
Advogados: DRS. JOSÉ ANTÔNIO SOARES ROCHA E DANIELA MARIA BARREIRA DE 

QUEIROZ (APDOS.) 
 
EMENTA 

Peculato. Servidor da ECT. Apropriação de valores referentes a contas telefônicas pagas 
em agência dos correios. 
Comprovadas a materialidade e a autoria do fato, impõe-se a condenação do acusado 
nas penas do art. 312, caput, do CP. 
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Em se tratando de peculato doloso, o ressarcimento do dano não extingue a punibilidade 
(art. 312, § 3º), mas apenas influi na dosagem da pena. Aplicação do art. 16 do CP. 
Ausência de prova segura quanto aos demais fatos descritos na denúncia. 
Provimento parcial do recurso. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento, vencido, em parte, o Juiz Hugo Machado, que provia 
totalmente o recurso. 
Recife, 17 de dezembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Ministério Público Federal no Ceará denunciou de 
José Albérico Monteiro Fernandes Júnior e José William Porto Maciel, funcionários da 
ECT, como incursos nas sanções do art. 312, combinado, respectivamente, com os arts. 
71 e 29, todos do Código Penal Brasileiro. 
Ao primeiro denunciado foi imputada a conduta tipificada no art. 312 c/c o art. 71 do CPB 
(peculato continuado), em decorrência da prática dos seguintes atos: a) subtração de 09 
(nove) caixas de reembolso postal da agência dos correios onde trabalhava, no período 
de 28 a 30/07/90, quando esteve na posse das chaves da agência; b) apropriação de 
valores referentes a contas telefônicas pagas na referida agência, fato apurado em 
sindicância administrativa. 
Quanto ao segundo denunciado, foi-Ihe imputada a conduta descrita no art. 312, c/c o art. 
29 do CP, ao fundamento de ter participado da subtração das 09 (nove) caixas de 
reembolso postal, vez que, na qualidade de gerente da agência, franqueou ao primeiro 
denunciado as chaves do estabelecimento, mesmo sabendo dos maus antecedentes 
daquele funcionário. 
Procedida a instrução, o MM. Juiz da 7ª Vara Federal-CE julgou improcedente a denúncia, 
absolvendo os acusados, por insuficiência de provas - CPP, art. 386, VI. 
Irresignada, tão-somente no tocante à absolvição do réu José Albérico Monteiro 
Fernandes, recorre a Justiça Pública, alegando, em síntese, que: 
a) todas as testemunhas foram unânimes em afirmar a péssima conduta do réu; 
b) a subtração das quantias referentes às contas telefônicas fora confessada pelo apelado 
na sindicância, tanto que este ressarciu a ECT, tendo sido, na ocasião, recomendada a 
sua demissão; 
c) a subtração das caixas de reembolso se deu sem qualquer violação à porta externa da 
agência, cujas chaves se encontravam em poder do réu. 
Com a resposta ao recurso pela manutenção total da sentença, subiram os autos a este 
eg. Tribunal, vindo-me conclusos por distribuição. 
Determinada a ouvida do MPF, que opinou pelo provimento parcial do recurso com a 
condenação do apelado nas penas do art. 312, caput, do CP, foram os autos remetidos à 
douta revisão. 
É o relatório. 
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VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Trata-se de apelação interposta pelo 
Ministério Público Federal contra sentença que absolveu o apelado da prática do crime de 
peculato continuado - CP, art. 312, c/c o art. 71. 
O fato delituoso encontra-se descrito na denúncia, nos seguintes termos - fls. 03, 04 e 05: 
 "No interregno entre 28.07.90, no período da tarde, até 30 do mesmo mês, às 9:00 hs, 
foram subtraídas 09 caixas contendo reembolso postal da Agência dos Correios, sediada 
na Av. Barão de Studart. 
Referida agência não teve sua porta principal violada, mas simplesmente aberta, tendo 
sofrido arrombamento somente a porta interna que divide o setor postal da agência. 
Naquela oportunidade, todas as chaves da agência postal foram entregues ao primeiro 
acusado (...) 
Pairam, portanto, indícios de ter José Albérico se aproveitado da posse das chaves e dar 
continuidade a sua conduta delitiva, já há muito demonstrada no exercício da função 
pública, especialmente no caso do peculato dos valores das contas telefônicas no qual os 
superiores foram coniventes, não deflagrando a órbita penal. 
Imputa-se, assim, a José Albérico Monteiro Fernandes Júnior, além das irregularidades de 
violação de invólucros dos reembolsos postais (processo administrativo Nº 0058/90, fls. 
195/255), peculato na forma continuada, nos termos do entendimento do STF (...). 
Tanto para a apropriação dos 09 valores dos quais ele tinha a posse da chave e a 
responsabilidade por ela como dos valores das contas telefônicas de que tinha a posse, 
pois o recebedor das importâncias, apoderando-se delas e destruindo o comprovante do 
caixa, conforme apurado na sindicância administrativa junta aos autos, nos termos do que 
preceitua o art. 41 § 1º do CPP; sendo o último fato apurado pelo processo administrativo 
Nº 0127/90 (fls. 150/169)." 
O MM. Juiz sentenciante, considerando inexistir prova segura da participação do apelado 
no crime de peculato, julgou improcedente a denúncia, ex vi do art. 386, VI, do CPP. 
No tocante à subtração das 09 (nove) caixas de reembolso postal, considero correto o 
julgamento de primeiro grau. 
Inexiste nos autos qualquer prova segura de que o acusado tenha sido o autor do fato. 
Constam, é verdade, fortes indícios contra o apelado, já que a porta principal da agência 
não fora arrombada e era ele quem estava na posse das chaves. As testemunhas 
arroladas pela denúncia, apesar de evidenciarem os péssimos antecedentes do réu, não 
afirmaram que teria sido ele o autor do fato. 
Sem prova segura da autoria, ainda que comprovada a materialidade, impõe-se a 
absolvição do réu. Nesse sentido já decidiu esta eg. Turma: 
"EMENTA: Penal. Peculato. Inexistência de prova segura quanto à participação do réu. 
Responsabilidade penal e administrativa. 
- A inexistência de prova segura quanto à participação do réu nos fatos narrados na 
denúncia justifica sua absolvição, ainda que evidenciada sua responsabilidade funcional 
como chefe da repartição pública. 
- Apelação a que se nega provimento. 
Absolvição mantida." 
(ACr 76 - RTN 89.05.1553-0, Rel. Juiz Castro Meira, publ. no DOE em 01.12.89, pág. 26) 
No entanto, com relação ao segundo fato descrito na denúncia, ou seja, a subtração de 
valores referentes a contas telefônicas pagas na agência, penso estar configurado o crime 
de peculato. 
A materialidade deste segundo fato encontra-se à saciedade comprovada, inclusive com 
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cópia da sindicância instaurada pela ECT para apuração do ocorrido - fls. 156/177. 
Quanto à participação do apelado, também não tenho dúvidas. 
Consta dos autos cópia das contas telefônicas pagas na agência e por ele recebidas. A 
prova testemunhal, por outro lado, é convincente em atribuir-Ihe a responsabilidade pela 
subtração dos valores em questão. 
A testemunha José Luiz Pereira, que à época do fato chefiava a Inspetoria Regional da 
ECT, afirmou - fls. 288: 
"... a irregularidade que tem de fato e devidamente comprovada foi a retenção de contas 
telefônicas pagas junto à Ag. da B. de Studart e que não foram prestadas junto ao caixa 
da agência, porque, uma vez prestadas as contas junto ao caixa, este teria que 
providenciar um depósito bancário em nome da TELECEARÁ, em razão do convênio 
existente entre a ECT e a TELECEARÁ; que, posteriormente, com as reclamações dos 
clientes lesados, Albérico chegou a confessar que reteve inexplicavelmente as faturas das 
contas telefônicas, que são representadas pelos próprios canhotos das contas pagas; 
tanto é que o mesmo chegou a repor as quantias retidas, através de comprovantes de 
recebimento..." 
Já a testemunha José Lourenço da Silva Neto, inspetor da ECT, confirmou que (fls. 292): 
"...José Albérico também rasgou várias contas telefônicas, pagas na Ag. da B. de Studart, 
apropriando-se da quantia correspondente; que, posteriormente, a TELECEARÁ começou 
a bloquear os telefones dos usuários por falta de pagamento, só aí veio à tona que as 
faturas haviam sido rasgadas e o dinheiro retirado por José AIbérico..." 
O próprio apelado admite, implicitamente, a autoria do fato, já que ressarciu à ECT e à 
TELECEARÁ os prejuízos causados - fls. 141/143. 
No comprovante de recebimento emitido pela ECT em favor do apelado, consta, 
especificamente, a finalidade do pagamento - fls. 141: 
"Referente à apropriação indevida dos recebimentos das contas telefônicas 272-2361, no 
valor de Cr$ 1.634,15, e telefone 244-2780, no valor de Cr$ 1.806,12, perfazendo o total 
de Cr$ 3.440,27, na execução de suas tarefas no dia 12/10/90 como balconista da APT 
Barão de Studart." 
Na resposta ao recurso, afirmou, ainda, o apelado, referindo se ao fato - fls. 363: 
"Ressalte-se que o motivo gerador da punição foi trazido à baila, devidamente apurado, e 
o acusado ressarciu os cofres da ECT, sendo, àquela época, réu confesso." 
Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do fato, impõe se a condenação do 
acusado nas penas do art. 312, caput, do CP. 
O ressarcimento do dano, em se tratando de peculato doloso, não tem o condão de 
extinguir a punibilidade, mas apenas influi na dosagem da pena. Nesse sentido, destaco 
comentário do douto Celso Delmanto, trazido à colação pelo lúcido parecer ministerial - 
fls. 378: 
"Reparação no peculato doloso: A restituição não descaracteriza o peculato doloso (TJSP, 
RJTJSP 114/498), mas influi na pena e permite a aplicação do art. 16 do CP (TJSP, RT 
632/280; mv, RJTJSPE 113/522)." 
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para condenar o réu , tão-somente, pela 
conduta descrita no art. 312, caput, do CPB, em decorrência da apropriação indevida de 
valores referentes a contas telefônicas por ele recebidas, conforme descrito na denúncia. 
Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, mormente a primariedade e os bons 
antecedentes do agente, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. 
Por tê-la fixado no mínimo legal, deixo de aplicar a circunstância atenuante prevista no 
art. 65, III, b, do CPB (reparação do dano). 
Inexistindo outras circunstâncias atenuantes, tampouco circunstâncias agravantes, e 
aplicando a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP, já que o agente 
antes do recebimento da denúncia restituiu os valores dos quais se apropriara, reduzo-a 
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em 2/3 (dois terços). 
Inexistindo causa geral ou especial de aumento de pena, condeno o réu, definitivamente, 
a 08 (oito) meses de reclusão. 
Presentes os pressupostos do art. 44, substituo, por igual prazo, a pena cominada pela 
pena restritiva de direito, prevista no art. 46, CP, no local e condições que forem fixados 
pelo juízo da execução. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.359 - PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
Apelado: ORANGE HOTÉIS E TURISMO LTDA. 
Advogados: DRS. FRANCISCO MONTEIRO DE SALES E OUTROS (APTE.) E  

PAULO DE TARSO ALMEIDA SAIHG (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Irretroatividade das leis. 
- A irretroatividade das leis não é apenas uma garantia constitucional a impedir que lei 
nova alcance o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tal garantia tem 
por objetivo, especialmente, afastar a incidência de norma que se diga expressa mente 
retroativa. Tolhe o arbítrio do legislador. A irretroatividade das normas jurídicas em geral é 
preceito de lógica jurídica, inerente ao Estado de Direito. 
- Inadmissível a aplicação de multa em razão de fato anterior à lei que a comina ou 
agrava. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento à 
apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e das notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 15 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de apelação e remessa oficial em 
mandado de segurança impetrado visando à nulidade de multa aplicada pela SUNAB, em 
decorrência de auto de infração lavrado em 16.02.89. A impetrante assevera em sua 
inicial que, quando foi autuada, estava em vigor o art. 11 da Lei Delegada Nº 04/62, que 
somente foi modificado pela Lei Nº 7.784/89, que passou a vigir quatro meses após a 
autuação, não podendo tal norma retroagir para alcançar fato pretérito. 
O MM. Juiz singular concedeu a segurança, por entender incabível a multa aplicada, eis 
que feriu direito líquido e certo da impetrante. 
A SUNAB, então, ofereceu o recurso de fls. 42/44, asseverando que quando da aplicação 
da multa em exame teve como respaldo o art. 11 da Lei Delegada nº 04, de 26.09.62, com 
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as alterações determinadas pelas Leis Nº 7.784/89 e 8.035/90, por não manter a 
impetrante, à disposição da fiscalização, a relação de preços. Pede a reforma integral da 
sentença. 
A impetrante, ao seu turno, oferece as contra-razões de fls. 50/51, pedindo a manutenção 
da decisão monocrática atacada. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Assim fundamentou o ilustre Juiz Federal 
a sentença ora em exame: 
"O cerne da questão no presente caso é a possibllidade de aplicação de multa com base 
em lei posterior à infração punida. Tão-só este. Não se discute o poder de polícia da 
Administração e muito menos a existência ou inexistência do fato que ensejou a autuação 
da SUNAB. O princípio da irretroatividade das leis tem assento no princípio constitucional 
implícito da segurança das relações jurídicas. Se o primeiro tem assento constitucional 
(art. 5º, XXXVI), o segundo igualmente se encontra na Constituição, ainda que de forma 
implícita. Mas, como já ensinava o genial Rui Barbosa, numa Constituição os princípios 
implícitos valem tanto quanto os explícitos. E isto, atualmente, até por força de dispositivo 
expresso da própria Constituição Federal, art. 5º, § 2º. 
O princípio da segurança jurídica, na terminologia de Paulo de Barros Carvalho, é 
indissociável da idéia de Justiça (in Curso de Direito Tributário, 4ª ed., pág. 92) e dá a 
todos os súditos do Estado confiança no próprio Estado, com vistas ao futuro e ao próprio 
passado. Nesse volver para trás é que se finca o princípio da irretroatividade das leis. 
Esse princípio da irretroatividade tem sua formulação no brocardo: nullum crimen, nulla 
poena sine praevia lege. Entretanto, para que haja uma aplicação justa, admite-se sua 
mitigação com a retroatividade benigna. E isto faz que surjam, entre outras, as seguintes 
situações: a) da supressão pela lei nova de normas incriminadoras anteriormente 
existentes (abolitio criminis); b) de incriminação pela lei nova de fatos anteriormente 
considerados lícitos (novatio legis incriminadora); c) de 232 agravamento da situação do 
sujeito pela mudança do regime anterior pela lei nova (novatio fegis in pejus); e d) 
melhoria da situação do sujeito pela mudança do regime anterior pela lei nova (novatio 
fegis in melius). 
Na espécie dos autos, estamos diante da terceira situação, qual seja, da novatio legis in 
pejus. A Lei Delegada Nº 4, de 26 de setembro de 1962, teve suas multas agravadas 
pelas Leis 7.784, de 28 de junho de 1989, e 8.035, de 27 de abril de 1990. 
A conduta infratora atribuída à impetrante data de 16.02.89, conforme auto de infração da 
mesma data (doc. de fls. 14). A pena que Ihe foi imposta é de 31 de agosto de 1990, 
ocasião em que foi aplicada a pena com base na lei nova (fls. 28). 
Ora, em se tratando de novatio legis in pejus, como efetivamente se trata, a melhor 
orientação a respeito é a do magistério de Damásio de Jesus (Direito Penal, 15ª ed., 
págs. 70/71), verbis: 
"Se a lei posterior, sem criar novas incriminações ou abolir outras precedentes, agrava a 
situação do sujeito, não retroage. Há duas leis em conflito: a anterior, mais benigna, e a 
posterior, mais severa. Em relação a esta, aplica-se o princípio da irretroatividade da lei 
mais severa; quanto àquela, o da ultra-atividade da lei mais benéfica. Desta forma, se o 
sujeito pratica um fato criminoso na vigência da lei X, mais benigna, e, no transcorrer da 
ação penal, surge a Y, mais severa, o caso deve ser apreciado sob a eficácia da antiga, 
em face da exigência de não fazer recair sobre ele uma valoração mais grave que a 
existente no momento da conduta delituosa. Há obediência ao princípio tempus regit 
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actum". 
Com visto, pois, incabível é a multa nos termos em que foi posta, quais sejam, com base 
na atual redação da Lei Delegada Nº 4. E, como tal, fere direito líquido e certo do 
impetrante." (fls. 39/41). 
Não se trata, no caso, de verificar a existência ou não de direito adquirido. 
A irretroatividade das leis não é apenas uma garantia constitucional a impedir que lei nova 
alcance o direito adquirido, o ato jurídico  perfeito e a coisa julgada. Tal garantia tem por 
objetivo, especialmente, afastar a incidência de norma que se diga expressamente 
retroativa. 
Tolhe o arbítrio do legislador. A irretroatividade das normas jurídicas em geral é preceito 
de lógica jurídica, inerente ao Estado de Direito. 
Nego provimento à apelação e à remessa de ofício. Mantenho a sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.953 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelantes: ABDORAL GUIMARÃES DE CAMPOS NETO E OUTRO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. ANTÔNIO FRANCISCO CAVALCANTI E OUTRO (APTES.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Sentença que não enfrentou a totalidade das questões 
suscitadas e discutidas no processo. Possibilidade de seu exame pelo Tribunal ante a 
amplitude do efeito devolutivo. 
Inteligência do art. 515 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade do disposto no art. 
19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos servidores públicos militares 
possuidores de regime diverso dos servidores civis. Licenciamento de militar temporário. 
Possibilidade. Ausência de estabilidade funcional. Competência da autoridade pública 
impetrada para determinar o licenciamento. Não publicação do ato no Diário Oficial da 
União que não importa em ilegalidade, por se tratar de ato de rotina da administração 
militar sem que haja interesse público em seu conhecimento. Sentença denegatória da 
segurança que se mantém.  
Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 20 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Abdoral Guimarães de Campos Neto e Mário 
Rodolfo Pontes de Albuquerque impetraram mandado de segurança contra a União 
Federal, insurgindo-se contra o ato que os havia licenciado do Serviço Ativo do Exército. 
Alegaram os impetrantes que tinham direito líquido e certo de permanecerem no Exército, 
definitivamente efetivados como estáveis e como servidores públicos militares federais, 
nos termos do art. 42, §§ 1º, 2º e 9º, da Constituição Federal, combinados com o art. 19, 
§§ 1º e 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
O MM. Juiz a quo denegou a segurança, ao fundamento de que os civis e militares tinham 
regime, estatutos e tratamento constitucional distintos, não se aplicando aos autores a 
estabilidade prevista no dispositivo constitucional transitório invocado. 
Inconformados, apelam os autores argüindo, em preliminar, a nulidade da decisão 
monocrática por ter sido citra petita, deixando de analisar a questão da isonomia de 
tratamento entre servidores militares e civis, a garantia em plenitude da patente, além de 
que o ato de licenciamento não havia guardado a forma legal, não havia obedecido ao 
princípio da publicidade e, ainda, emanara de autoridade incompetente, deixando de 
observar o disposto no art. 84, inciso XXV e parágrafo único, da Constituição Federal. 
Assim, citando vários dispositivos legais que entendiam inconstitucionais e propugnando 
pelo direito de permanecerem na ativa, é que pedem pela anulação da sentença ou sua 
integral reforma. 
A União Federal ofereceu contra-razões. 
Subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Nas razões de apelação, argúem os 
autores, ora apelantes, a nulidade da sentença recorrida, ao fundamento de que o douto 
Juiz sentenciante havia se limitado a examinar, no seu decisum, tão-somente a aplicação 
do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que fora invocado pelos 
mesmos autores na sua petição inicial, relegando os demais aspectos da impetração. 
Na verdade, não constitui caso de nulidade da sentença o fato de não haver esta 
apreciado todas as questões que foram suscitadas no processo, porquanto nada impede 
que a instância ad quem as examine, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 515 do 
Código de Processo Civil, ao dispor: 
"Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões 
suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por 
inteiro". 
Daí afirmar o douto Barbosa Moreira, analisando o dispositivo legal em comento, que: 
"A matéria impugnada é a declaração da improcedência do pedido, e sobre isso há de 
manifestar-se o tribunal, muito embora, para fazê-lo, tenha de examinar questões que o 
órgão a quo deixou intactas." (Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense, 
5ª ed., p.  428). 
Desta forma, em atenção à norma processual mencionada, passo a analisar todas as 
questões suscitadas na apelação interposta pelos autores, mesmo aquelas que não foram 
objeto de apreciação no juízo a quo. 
Invocam assim, os autores o princípio da isonomia inserto na Constituição Federal, ao 
entendimento de que Ihes deve ser assegurada, como oficiais, a estabilidade nas 
mesmas condições do servidor público federal, sendo-Ihes, ademais, assegurada a 
patente militar. 
Acrescentam os recorrentes que, na verdade, somente poderiam ser dispensados do 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

serviço ativo das Forças Armadas através de ato de demissão em que fosse assegurada 
a ampla defesa, e não por meio de licenciamento, o que se admite apenas quando se 
trata de praças e não de oficiais, como é o caso dos autores. 
Na verdade, não assiste qualquer razão aos impetrantes, como se poderá constatar das 
normas constitucionais e dos dispositivos da legislação de regência. 
De fato, a estabilidade que é assegurada aos servidores públicos civis da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das 
fundações públicas em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos 
cinco anos continuados, mencionada no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, não se aplica ao servidor público militar possuidor de regime diverso do 
funcionário público civil. 
Na espécie, trata-se de militar temporário, diferente do militar de carreira, como está 
perfeitamente disciplinado no artigo 3º da Lei nº 6.391, de 09.12.79, nos seguintes termos: 
"Art. 3º. O pessoal militar da ativa pode ser de carreira ou temporário. 
I - o militar de carreira é aquele que no desempenho voluntário e permanente do serviço 
militar, tem vitaliciedade assegurada ou presumida. 
II - o militar temporário é aquele que presta o serviço militar por prazo determinado e 
destina-se a completar as Armas e os Quadros de Oficiais e as diversas Qualificações 
Militares de praças, conforme regulamentado pelo Poder Executivo". 
Desta forma, o militar temporário, ao ser admitido nas Forças Armadas, está 
perfeitamente consciente de que o seu período de serviço é por prazo determinado, ao 
final do qual é licenciado, sem que possa invocar a alegada estabilidade. A sua situação, 
portanto, é inteiramente diversa daquela relativa ao militar de carreira, que tem 
vitaliciedade assegurada ou presumida. 
Sobre a matéria este egrégio Tribunal já teve oportunidade de se pronunciar como se vê 
do acórdão proferido na AC nº 5.062-RN, da qual foi relator o eminente Juiz José 
Delgado, e que apresenta a ementa do seguinte teor: 
"Administrativo. Militar. Interpretação do art. 19 do ADCT. 
1. A administração pública, ao praticar atos administrativos por meio dos seus agentes, 
atua de modo vinculado ao princípio da legalidade. Em decorrência, só pode fazer o que a 
lei Ihe permite, sem que haja possibilidade de agir fora de tais limites, sob pena de 
cometer desvio ou abuso de poder. 
2. Inexiste em nosso ordenamento jurídico qualquer regra que assegure estabilidade 
funcional ao militar temporário. 
3. O art. 19 do ADCT não se aplica aos militares. 
4. Apelação improvida." 
Por outro lado, também não prosperam as alegações dos impetrantes recorrentes no 
sentido de que havia ilegalidade no ato de licenciamento face à incompetência da 
autoridade que determinou o ato de licenciamento e, ainda, à míngua de sua publicação 
no Diário Oficial da União. 
Como muito bem acentuou o representante da União Federal nas suas contra-razões de 
apelação, o ato questionado não foi de provimento, mas de licenciamento, que não 
constitui sinônimo de extinção de cargo público, desde que o posto vago poderá ser 
ocupado por outro militar. Ademais, a Constituição Federal não estabeleceu que o ato de 
licenciamento fosse da competência do Presidente da República, podendo portanto, a lei 
deferir a sua competência a outra autoridade diversa ,da do Presidente da República. 
Acentuou ainda o mesmo Procurador da República no seu pronunciamento, com toda 
razão, que a patente obtida pelos recorrentes decorreu das suas nomeações, sendo que 
o ato de licenciamento não importa na sua perda. 
Por último, a alegação dos impetrantes de que o ato de licenciamento estaria eivado de 
ilegalidade, à míngua de publicação no Diário Oficial da União, não tem qualquer 
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procedência. Na realidade, não havia obrigatoriedade da sua publicação pela forma 
indicada pelos recorrentes, em razão de se tratar de ato de rotina da administração militar, 
sem que houvesse interesse público no seu conhecimento; daí a desnecessidade de sua 
publicação no Diário Oficial da União. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação para manter a respeitável 
sentença que denegou a segurança impetrada. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.469 - AL 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE ALAGOAS 
Apelados: AGAMENON SOUZA SANTOS FILHO E OUTROS 
Advogados: DRS. PAULO AZEVEDO NEWTON (APTE.) E  

JOSÉ GONÇALVES DE QUEIROZ (APDOS.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Ordem dos Advogados do Brasil. Não pagamento da 
anuidade. Aplicação da pena de suspensão. Art. 110, III, da Lei Nº 4.215/63. Sua 
compatibilidade com o art. 5º XIII, da CF. 
I - O inciso XIII do art. 5º da Constituição Federal, que consagra o princípio da liberdade 
de trabalho, não se compadece com a idéia de que cada um possa exercer um ofício ou 
profissão independentemente do preenchimento de qualquer condição de capacidade. 
II - Não há, assim, qualquer incompatibilidade entre o art. 110, inciso III, do Estatuto da 
OAB e o mencionado dispositivo constitucional, porquanto aquele dispositivo não impede 
o livre exercício da profissão de advogado por aqueles que são bacharéis em direito e 
inscritos na OAB, mas, apenas, prevê penalidade para os que deixam de pagar as 
contribuições devidas. 
III - Apelação e remessa oficial, tida como interposta, às quais se dá provimento. 
Denegação da ordem. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade dar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 20 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Agamenon Souza Santos Filho e outros impetraram 
mandado de segurança contra o Conselho Seccional da OAB em Alagoas, insurgindo-se 
contra a determinação que os suspendeu do exercício da advocacia, ao fundamento de 
que estavam em débito com as anuidades da mencionada Ordem. 
O MM. Juiz a quo concedeu a liminar, vislumbrando presente o prejuízo que teriam os 
impetrantes se ficassem sem trabalhar. 
Nas informações que prestou, a autoridade apontada como coatora acentuou que não 
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poderiam os impetrantes descumprir obrigações legalmente disciplinadas pelo Estatuto da 
Ordem, não havendo que se falar em liquidez e certeza do direito invocado. 
O Ministério Público Federal pronunciou-se pela concessão da ordem. 
Conclusos os autos para sentença, decidiu o MM. Juiz a quo pela concessão da 
segurança, ao fundamento de que o disciplinado pelo Estatuto da OAB não guardava 
compatibilidade com o sistema constitucional vigente. É que, segundo asseverou o douto 
Juiz sentenciante, a Constituição Federal, no seu art. 5º, inc. XIII, estabelece ser livre o 
exercício de qualquer profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer e, dessa 
forma, não se podia deixar o homem sem acesso aos meios de sobrevivência, máxime o 
trabalho. 
Inconformada, apela a OAB alegando, dentre outras razões, que a sentença não 
declarara, em momento algum, a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo da Lei Nº 
4.215/63 e legal o ato atacado, porquanto baseado no poder disciplinar e fiscalizador da 
instituição, através do qual se estabelecia que o exercício da profissão de advogado 
estava condicionado ao pagamento da anuidade. 
Foram oferecidas contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz Federal da Seção Judiciária de 
Alagoas, Dr. Paulo Roberto de Oliveira Lima, na sua respeitável sentença, ora recorrida, 
concedeu a ordem impetrada e confirmou a liminar anteriormente deferida, "para garantir 
aos impetrantes o exercício da advocacia, ainda que inadimplentes em suas obrigações 
financeiras para com a OAB, sujeitos, no entanto, às demais penalidades econômico-
financeiras pertinentes". 
O artigo 110, inciso III, da Lei nº 4.215, de 27.04.63 (Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil), dispõe que: 
"A pena de suspensão é aplicável: 
III - aos que deixarem de pagar as contribuições, taxas e multas (arts. 140 e 141 ), depois 
de convidados a fazê-lo por edital com o prazo de trinta dias, sem menção expressa da 
falta de pagamento mas com a citação deste dispositivo". 
Diante, pois de permissivo legal, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Alagoas 
publicou edital, sem que os impetrantes atendessem ao chamado para efetivação do 
pagamento das anuidades devidas. Daí a imposição da suspensão do exercício 
profissional. 
O MM. Juiz, analisando a matéria em discussão concluiu por entender ser inconstitucional 
a regra do Estatuto da OAB que estabelece a mencionada suspensão frente ao que 
dispõe o artigo 5º, inciso XIII da Norma Fundamental. 
Afirma, assim, o douto Juiz sentenciante: 
"A um primeiro exame vê-se que a pena de proibição de exercício de profissão se choca 
com a regra constitucional acima transcrita, preconizadora da liberdade de ofício. 
Realmente, a Constituição opta pelo primado do trabalho desde o art. 1º, IV, a ela 
repugnando deixar o homem sem acesso aos meios de sobrevivência, máxime ao 
primeiro deles que é o trabalho." (fls. 36). 
Não me parece, contudo assistir razão ao douto prolator da sentença recorrida, malgrado 
os fundamentos expostos na sentença. 
O eminente professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, examinando o inciso XIII do artigo 
5º da Constituição de 1988, afirma: 
"O texto em epígrafe preocupa-se com a liberdade de escolha do trabalho. Qualquer um 
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pode escolher a atividade socialmente útil a que se deverá empregar. Isto não significa, 
porém, conforme entendiam os positivistas, que qualquer um possa exercer um ofício ou 
profissão, a seu bel-prazer, independentemente do preenchimento de qualquer condição 
de capacidade. Exatamente por isso a parte final do preceito em estudo é bem clara em 
afirmar a liberdade de trabalho, desde que preenchidas as condições de capacidade que, 
eventualmente, a lei estabeleça." (Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Saraiva, 
1990, Volume I, pp. 38 a 39). 
Como se vê o dispositivo sob exame, como ensina o professor Manoel Gonçalves, 
,"consagra a liberdade de trabalho em sentido amplo", desde que atendidas as 
qualificações profissionais. 
Não é, pois, o caso da espécie em discussão, pois aqui não se discute se os impetrantes 
estão habilitados ou não para o exercício da profissão. No caso, não há qualquer dúvida 
de que os requerentes do mandamus são bacharéis em direito e estão inscritos na Ordem 
dos Advogados do Brasil. 
Como se vê, a norma do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil que estabelece 
uma penalidade, ou seja, a suspensão do exercício da atividade para aqueles que 
deixaram de pagar as contribuições devidas, não fere o dispositivo constitucional relativo 
ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. 
Assim, não vejo qualquer incompatibilidade entre a norma da Constituição em comento e 
o artigo 110, inciso III da Lei Nº 4.215/63. 
Ao adotar-se, pois, o entendimento da bem lançada sentença, não seria possível, em 
qualquer caso, aplicar-se a pena de suspensão, desde que haveria uma restrição ao 
exercício da profissão de advogado. 
O ato da impetrada encontra, pois, respaldo na norma do seu Estatuto, que prevê a 
suspensão daqueles que deixarem de pagar as contribuições devidas. 
Em conclusão, dou provimento à apelação e à remessa oficial, tida como interposta, para 
reformar a sentença e denegar a segurança. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 12.371 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: JULIETA ROSA PASSOS MARINHO E OUTRO 
Apelada : FAZENDA NACIONAL 
Advogada: DRA. CRISTIANE GOUVEIA DE BARROS (APTES.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Funcionário público. Pensão estatutária. Reserva de cota. 
Sentença mandamental proferida sem prévio pronunciamento do Ministério Público. Vista 
ao MP. Decurso do prazo em branco. Inexistência de nulidade. 
Falta de citação da pessoa em nome de quem fora reservada a cota. Se está impedida 
legalmente de recebê-la, inexiste litisconsórcio necessário. Incabível reduzir-se cota de 
pensão estatutária percebida por filha de servidor, a pretexto de reservar uma cota à 
viúva, esta impedida de receber o benefício. 
A reserva de cota só seria justificável se a viúva não estivesse impedida de recebê-la. 
Provimento da apelação.  
Concessão da segurança. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Regional, por unanimidade, 
dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar 
o presente julgamento. 
Recife, 01 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Julieta Rosa Passos Marinho e Maria do Socorro 
Passos impetraram, perante a 5ª Vara Federal-PE, mandado de segurança contra ato do 
Delegado de Administração do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, visando 
ao aumento de cota de pensão estatutária. 
Sustentam, em síntese, que, como titulares da pensão especial prevista no art. 242 da Lei 
nº 1.711/52, c/c o art. 1º da Lei Nº 6.782/80, e ante a impossibilidade de percepção do 
referido benefício por parte de sua genitora, esta já beneficiária da pensão especial de 
que trata a Lei Nº 3.738/60, deveriam receber as respectivas cotas partes na proporção 
de 1/2 para cada uma e não na proporção de 1/4 (um quarto), como determinou a 
autoridade coatora, a pretexto de deixar reservada a cota de 1/2 para a viúva. 
A autoridade apontada como coatora prestou informações às fls. 81. 
O MPF, regularmente intimado, não opinou. 
O MM. Juiz monocrático denegou a segurança ao fundamento de que a pretensão das 
impetrantes objetivava a ampliação de benefício em manutenção, o que não seria 
permitido pela norma instituidora, e que a autoridade impetrada apenas fizera cumprir 
decisão do TCU. 
Irresignadas, recorrem as impetrantes, apontando erro na fundamentação da sentença e 
reiterando os argumentos já aduzidos. 
Não foram apresentadas contra-razões ao recurso. 
Às fls. 196/197 consta pronunciamento do MPF requerendo a citação da genitora das 
recorrentes como litisconsorte necessária. O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido por 
considerar encerrada a sua função jurisdicional. 
Regularmente preparados, subiram os autos, vindo-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Antes de analisar o mérito do presente 
feito, trago à consideração desta eg. Turma duas questões preliminares que considero 
particularmente relevantes. 
A primeira preliminar diz respeito ao fato da r. sentença ter sido prolatada sem que o 
Ministério Público Federal tivesse oferecido parecer, o que, a princípio poderia implicar 
em violação ao estatuído no art. 10 da Lei Nº 1.533/51. 
O referido dispositivo legal estabelece, expressamente: 
"Art. 10 - Findo o prazo a que se refere o item I do art. 7º e ouvido o representante do 
Ministério Público dentro em cinco dias, os autos serão conclusos ao juiz, independente 
de solicitação da parte, para a decisão, a qual deverá ser proferida em cinco dias, tenham 
sido ou não prestadas as informações pela autoridade coatora." 
A jurisprudência do eg. STJ inclina-se pela nulidade da sentença proferida em M.S. sem a 
prévia manifestação do Ministério Público. 
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No entanto, no caso sub judice, o MM. Juiz a quo abriu vista ao MPF em 29.01.92 (fls. 
153). Os autos foram restituídos ao juízo em 25.02.92 (fls. 153-v), sem qualquer 
pronunciamento ministerial. 
O que acarretaria a nulidade do processo, no meu modesto entendimento, seria a falta de 
vista ao Ministério Público e não o fato de deixar, espontaneamente, de oficiar no feito. 
Isto porque, na qualidade de "parte pública autônoma", como denomina o saudoso Hely 
Lopes Meirelles, exerce o MP verdadeira função fiscalizadora, cabendo-Ihe "velar pela 
correta aplicação da lei e pela regularidade do processo". Assim, caso o MP não oficie no 
feito, tendo-Ihe sido aberto "vista", deve-se presumir que nada tem a acrescentar quanto à 
correta aplicação da lei ou à regularidade do procedimento. Mesmo porque não se 
poderia obrigá-lo a cumprir o seu dever. 
Nesse sentido, destaco o julgado do eg. STJ : 
"EMENTA : Processual - Mandado de segurança - Ministério Público - Prazo para 
pronunciamento. 
Se houve intimação, não existe nulidade e o Ministério Público não pode falar nos autos 
após vencido o prazo a ele conferido pelo Código de Processo Civil ou pela Lei nº 
1.533/51. 
Recurso improvido." 
(Ac. da 1ª Turma do STJ, por unân., no rec. especial Nº 11.729-AM, rel. Min. Garcia Vieira 
- Rev. STJ, Brasília/1991 ) 
O MPF, inclusive, oficiou no feito, após a prolação da sentença, sem argüir qualquer 
irregularidade, no tocante a sua não intervenção anterior. 
A segunda questão preliminar que submeto ao exame desta eg. Turma diz respeito à falta 
de citação de possível litisconsorte necessário. 
O presente writ objetivou a reversão às impetrantes de cota de pensão estatutária (art. 
242 da Lei 1.711 ) reservada a sua genitora. 
Às fls. 196, consta requerimento do Ministério Público Federal para que seja a viúva, mãe 
das impetrantes, e em cujo nome fora reservada a cota que se quer reverter, citada para 
integrar o pólo passivo da impetração. 
O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido, por considerar encerrada a sua função jurisdicional, 
vez que já havia prolatado a sentença. 
É pacífico na jurisprudência que todos os possíveis beneficiários de pensão, cuja cota-
parte é pleiteada em juízo, são litisconsortes necessários. 
No entanto, no caso em tela, penso não haver obrigatoriedade da viúva integrar a lide, por 
não ser beneficiária da cota-parte que se pretende reverter, já que percebe outra pensão 
especial, esta prevista na Lei 3.738/60, decorrente de moléstia especificada e 
inacumulável com quaisquer outros proventos recebidos dos cofres públicos. 
Demais disto, se vier a curar-se da moléstia, poderá a viúva habilitar-se à pensão 
estatutária, mesmo que já tenha sido revertida às filhas, já que inexiste na legislação 
qualquer proibição de reversão de quota anteriormente revertida. 
Assim, uma eventual decisão que concedesse a segurança e assegurasse às impetrantes 
o direito à reversão não produziria o efeito de res judicata em relação à viúva, que não foi 
parte na demanda. 
O litisconsórcio necessário só estaria caracterizado, na espécie, se os efeitos da sentença 
atingissem a viúva, o que não é o caso. 
Ultrapassadas estas questões preliminares, passo a examinar o mérito do recurso. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): As recorrentes são filhas de servidor 
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público federal falecido em serviço e, portanto, beneficiárias da pensão especial prevista 
no art. 242 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Federais (Lei 1.711/52), c/c o art. 
1ª da Lei nº 6.782/80. 
A recorrente Maria do Socorro Passos já vinha recebendo a referida pensão, no valor 
correspondente a 50% da remuneração de seu falecido pai, nos exatos termos do que 
dispunha o art. 4º da Lei nº 3.373/58.244 
Posteriormente, quando da habilitação de Julieta Rosa Passos Marinho, o TCU, em lugar 
de determinar a divisão da cota então recebida pela primeira filha na proporção de 1/2 
(um meio) para cada uma, como defendem as apelantes, reduziu-a à proporção de 1/4 
(um quarto) para cada filha, sob o argumento de deixar reservada a cota de 1/2 (um meio) 
para a viúva. 
Ora, consta dos autos que a genitora das impetrantes já é detentora da pensão especial 
de que trata a Lei nº 3.738/60, cujo art. 1º estabelece: 
"Art. 1º - É assegurada pensão especial, na base do vencimento mensal do marido, à 
viúva de militar ou funcionário civil atacada de tuberculose ativa, alienação mental, 
neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia ou cardiopatia grave e que não tenha 
economia própria. 
§ 1º - A pensão será deferida em qualquer época, desde que constatada a moléstia." 
Sendo beneficiária da supramencionada pensão, não pode a genitora das impetrantes 
perceber a pensão especial da Lei Nº 1.711/52, em virtude do estatuído no § 2º do art. 1º 
da Lei Nº 3.738/60:  
"§ 2º - A pensão instituída neste artigo não é acumulável com quaisquer outros proventos 
recebidos dos cofres públicos." 
Assim, a partir do deferimento da pensão prevista na Lei Nº 3.738/60, perdeu a viúva o 
direito à pensão da Lei Nº 1.711/52, por ser inacumulável com outra pensão especial, 
ressalvado o direito de opção. 
Efetivamente, seria até possível, na vigência do Estatuto anterior, a acumulação de uma 
pensão ordinária com uma especial, já que esta tinha geralmente a função de 
complementar aquela. Mas jamais a acumulação de duas pensões especiais. 
Não vislumbro, portanto, qualquer fundamento para se reduzir as cotas das filhas a 
pretexto de se reservar uma cota à viúva, esta legalmente impedida de receber o 
benefício. 
A reserva de cota só seria justificável, na espécie, se as filhas não tivessem se habilitado 
à pensão e se a viúva não estivesse impedida de recebê-la. 
Enquanto perceber o benefício da Lei Nº 3.738/60, decorrente de enfermidade legalmente 
especificada, a viúva perde uma condição essencial à percepção da pensão prevista na 
Lei Nº 6.782/80, não havendo justificativa para reservar-se-Ihe qualquer cota. 
Na hipótese de vir a curar-se da enfermidade, a viúva perderá, naturalmente, a condição 
de beneficiária da Lei nº 3.738/60, podendo habilitar-se à pensão da Lei Nº 6.782/80, já 
recebida pelas filhas. 
Com essas considerações, dou provimento ao recurso para conceder a segurança. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.126 - RN 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: JERONIMO DIXNEUF PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 
Advogado: DR. JOSÉ GENILDO DE MIRANDA JÚNIOR (APDO.) 
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EMENTA 

Tributário e Constitucional. Contribuição Social instituída pela Lei Nº 7.689/88. 
Inconstitucionalidade do art. 8º do referido diploma legal. Preliminar de impropriedade da 
via processual eleita rejeitada. 
01. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário Nº 146733/9 - São 
Paulo, em 29.06.92, entendeu ser apenas inconstitucional o art. 8º da Lei Nº 7689/88, que 
estabelece a cobrança da contribuição sobre o lucro apurado no ano de 1988. 
02. Preliminar de impropriedade da via mandamental rejeitada. 
03. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. 
 
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, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento à 
apelação e à remessa oficial, 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, 27 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação de sentença que declarou a 
inexigibilidade da cobrança da contribuição social sobre o lucro da empresa, por entender 
inconstitucional a Lei Nº 7.689/88 que a instituiu. 
Preliminarmente, alega a Fazenda Nacional, ora apelante, a impropriedade da via 
mandamental eleita e, no mérito, sustenta que a 246 contribuição impugnada encontra 
fundamento no art. 195 da Constituição Federal. 
Contra-razões não apresentadas. 
Duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A preliminar de impropriedade da via 
mandamental para atacar lei em tese não merece acolhida, visto que a 
inconstitucionalidade de lei pode ser declarada incidenter tantum em qualquer grau de 
jurisdição. 
No caso sub examen, o impetrante pode vir a ser obrigado a recolher a contribuição 
social, nos termos da Lei nº7689/88, fora do permissivo constitucional, o que ocasionaria 
efeitos concretos. 
Assim se posiciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles: 
"A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de 
segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só, qualquer 
direito individual. Necessária se torna a conversão da norma abstrata em ato concreto, 
nada impede que, na sua execução, venha a ser declarada inconstitucional pela via do 
mandamus. Somente as leis e decretos de efeitos concretos tornam-se passíveis de 
mandado de segurança, desde a sua publicação, por equivalentes a atos administrativos 
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nos seus resultados imediatos. In Mandado de Segurança e Ação Popular, 9ª edição). 
Isto posto, rejeito a preliminar. 
É como voto. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A matéria em apreciação foi objeto da 
argüição de inconstitucionalidade na AMS nº 976-AL, sendo Relator o eminente Juiz Hugo 
Machado, cuja decisão foi assim ementada: 
"Tributário. Mandado de segurança. Contribuição social. Lei Nº 7689/88. 
Inconstitucionalidade. 
- A impetração ataca, não a lei em tese, mas os efeitos concretos e imediatos da lei, no 
sistema jurídico nacional. 
- O inconstitucional a exigência da contribuição instituída pela Lei Nº 7689/88, que não 
configura contribuição para a seguridade social, à míngua de lei complementar que 
estabelece o âmbito dentro do qual pode o legislador ordinário criar contribuições sociais 
com fundamento no art. 149 da Constituição." 
Firmou-se, então, o posicionamento de que a contribuição social instituída pela Lei nº 
7689/88 não pertence ao regime jurídico constitucional da contribuição para a seguridade 
social. Isso porque as contribuições elencadas pelo art. 195 da Constituição Federal de 
vem ter gestão e orçamento próprios (art. 195, § 2º, da CF), e não, como estabeleceu a 
Lei Nº 7.689/88, ser administrada pela Receita Federal. 
Além disso, a contribuição atacada não constitui nenhuma das contribuições mencionadas 
pelo art. 149 da Carta Magna, posto que não constitui forma de intervenção no domínio 
econômico, e nem é do interesse de categorias profissionais e econômicas, bem como 
não foi instituída por lei complementar, conforme exige o art. 146, inc. III, da CF. 
Todavia, ao julgar o Recurso Extraordinário Nº 146.733-9/SP, em 29 de junho deste ano, 
tendo como Relator o Ministro Moreira Alves, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser 
inconstitucional apenas o art. 8º da Lei nº 7.689/88, que determina a cobrança da 
contribuição com base no lucro apurado no ano de 1988. 
O insigne Relator Moreira Alves acolheu o entendimento de que a contribuição instituída 
pela Lei nº 7.689/88 é verdadeiramente contribuição social destinada ao financiamento da 
seguridade social, com base no inciso I, do art. 195 da Constituição Federal. A respeito, 
afirmou o seguinte: 
"Com a devida vênia, não me parece procedente essa linha de fundamentação para 
descaracterizar a contribuição instituída pela Lei Nº 7689/88 como contribuição social 
destinada ao financiamento da seguridade social, com base no inciso I, do artigo 195 da 
Constituição. 
Com efeito, a "administração e fiscalização da contribuição social" a que alude o caput do 
artigo 6º da Lei 7689/88 diz respeito, sem dúvida alguma, apenas ao processo de 
arrecadação dessa contribuição, como resulta, inequivocamente, do parágrafo único 
desse mesmo artigo 6º ("Aplicam-se à contribuição social, no que couber, as disposições 
da legislação do Imposto sobre a Renda referentes à administração, ao lançamento, à 
consulta, à cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo administrativo") e do 
caput do artigo 7º ("Os órgãos da Secretaria da Receita Federal enviarão às 
Procuradorias da Fazenda Nacional os demonstrativos de débitos da contribuição de que 
trata esta Lei, para fins de apuração e inscrição em Dívida Ativa da União"). E isso 
decorre da natureza da base de cálculo dessa contribuição, que é o lucro das pessoas 
jurídicas representado pelo "valor do resultado do exercício, antes da provisão para o 
Imposto de Renda" (arts. 1º e 2º da Lei Nº 7689/88). Para que fosse inconstitucional essa 
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forma de arrecadação, necessário seria que a Constituição tivesse criado um sistema de 
seguridade social cuja realização, em todas as suas etapas, tivesse de ser da 
competência exclusiva de um órgão autônomo de seguridade social. E não é isso o que 
resulta dos textos constitucionais concernentes à seguridade social". 
Após reconhecer a natureza tributária dessa contribuição social o eminente Relator 
indaga acerca da obrigatoriedade de instituir a citada contribuição por lei complementar. E 
responde negativamente, com os seguintes fundamentos: 
"Tendo em vista as inovações introduzidas pela Constituição de 1988 no Sistema 
Tributário Nacional, estabeleceu ela, nos parágrafos 3º e 4º do artigo 34 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, que 'promulgada a Constituição, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação 
do Sistema Tributário Nacional nela previsto' e que 'as leis editadas nos termos do 
parágrafo anterior produzirão efeitos a partir da entrada em vigor do Sistema Tributário 
Nacional previsto na Constituição'. Ora, segundo o caput desse artigo 34, o Sistema 
Tributário Nacional entrou em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da 
promulgação da Constituição (ou seja, a primeiro de março de 1989), exceto - de acordo 
com o disposto no par. 1º desse mesmo artigo os artigos 148, 149, 150, 154, I 156, III, e 
159, I, c, que entraram em vigor na mesma data da promulgação da Constituição. Essas 
normas de direito intertemporal, por tanto, permitiram que, quando não fossem 
imprescindíveis as normas gerais a ser estabelecidas pela lei complementar, consoante o 
disposto no artigo 146, III, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
editassem leis instituindo, de imediato ou com vigência a partir de 1º de março de 1989, 
conforme a hipótese se enquadrasse na regra geral do caput ou nas exceções do par. 1º, 
ambos do artigo 34 do ADCT, as novas figuras das diferentes modalidades de tributos, 
inclusive, pois, as contribuições sociais. Note-se, ademais, que, com relação aos fatos 
geradores, bases de cálculo e contribuintes, o próprio artigo 146, III, só exige estejam 
previstos na lei complementar de normas gerais quando relativos aos impostos 
discriminados na Constituição, o que não abrange as contribuições sociais, inclusive as 
destinadas ao financiamento da seguridade social, por não configurarem impostos. 
Assim sendo, por não haver necessidade para a instituição da contribuição social 
destinada ao financiamento da seguridade social com base no inciso I do artigo 195 - já 
devidamente definida em suas linhas estruturais na própria Constituição - da lei 
complementar tributária de normas gerais, não será necessária, por via de conseqüência, 
que essa instituição se faça por lei complementar que supriria aquela, se indispensável. 
Exceto na hipótese prevista no par. 4º (a instituição de outras fontes destinadas a garantir 
a manutenção ou expansão da seguridade social), hipótese que não ocorre no caso, o 
artigo 195 não exige lei complementar para as instituições dessas contribuições sociais, 
inclusive prevista no seu par. 1º, como resulta dos termos do par. 6º desse mesmo 
dispositivo constitucional." 
No pertinente à possibilidade de ser ou não instituído tributo por medida provisória, 
posicionou-se em sentido afirmativo, amparando-se nos seguintes argumentos: 
"Segue-se uma quarta questão, resultante da circunstância de a Lei 7689, de 15 de 
dezembro de 1988, ser lei de conversão da Medida Provisória 22, editada dias antes, a 6 
de dezembro de 1988. Poder-se-á instituir tributo por medida provisória? Se não for 
possível essa instituição, a invalidade da medida provisória se projeta sobre a lei de 
conversão para torná-la também inválida? 
Em face da Emenda Constitucional nº 1/69, esta Corte, não obstante houvesse a vedação 
de instituir ou aumentar tributos sem lei (artigo 19, I) e o decreto-lei só pudesse ser 
utilizado em 'casos de urgência ou de interesse público relevante', se firmou o 
entendimento de que, como este poderia conter 'normas tributárias' (artigo 55, II), era ele 
instrumento idôneo para instituir ou aumentar tributos, o que implicava dizer que se deu à 
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palavra "lei", na vedação do artigo 19, I, o significado de lei no sentido material, e não no 
sentido formal. A não ser assim, o decreto-lei só poderia conter normas tributárias que 
não importassem instituição ou aumento de tributos. 
Não há razão para que, em face da medida provisória, que nada mais é do que 
modalidade de decreto-lei, sem as restrições, quanto ao seu objeto, constantes da 
Emenda Constitucional Nº 1/69, que se passe a entender que a mesma vedação ('exigir 
ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça'), agora constante do artigo 150, I (também 
integrante da disciplina do Sistema Tributário Nacional), mudou de sentido, para passar a 
exigir, nesses casos, lei em sentido formal e não, apenas, em sentido material. Aliás, se 
se entender que a palavra lei, nos textos que conferem garantia constitucional, é sempre 
tomada na acepção de lei em sentido formal, ter-se-á que dar a mesma interpretação à 
reserva legal total inserida, na Constituição, como direito fundamental: 'ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei' (art. 5º, II). E, 
então, o decreto-lei, na modalidade de medida provisória, passa a ser uma inutilidade, e a 
expressão com força de lei deixará de significar o que ela, obviamente, significa. 
Nem se pretenda que a disciplina jurídica da medida provisória com força de lei, por poder 
implicar sua perda retroativa de eficácia se não convertida em lei no prazo de trinta dias, 
torna essa modalidade de decreto-lei incompatível com a instituição ou o aumento de 
tributos. O mesmo pode suceder com a criação ou o aumento de qualquer obrigação 
patrimonial determinada por medida provisória. A desconstituição retroativa da medida 
provisória não convertida em lei, que é ínsita a esse instituto tal como previsto em nosso 
sistema constitucional, gera problemas em quaisquer hipóteses, sendo que menores no 
terreno patrimonial, pela possibilidade - como sucede no campo tributário - de restituição 
do pagamento que se venha a tornar indevido. Por outro lado, mesmo quando se aplica o 
princípio da anterioridade, pode caracterizar-se a urgência da medida provisória, para que 
sua edição se dê ainda no exercício financeiro anterior ao em que passará a vigorar a 
instituição ou o aumento do tributo. Por isso mesmo, na Itália, em cuja Constituição (artigo 
77) se inspirou a nossa para adotar a medida provisória com força de lei, se admite a 
instituição ou aumento de tributo por meio dessa modalidade de decreto-lei, apesar de lá 
também haver, na Constituição (artigo 23), como direito fundamental, o de que 'nenhuma 
prestação pessoal ou patrimonial pode ser imposta se não por lei', princípio este que - 
como acentuam Baschieri D'Espinosa-Giannattasio (La Costituzione Italiana  Commento 
Analitico, pag.155, Casa Editrice R. Noccioli, Firenza, 1949) - representa uma extensão do 
artigo 30 do Estatuto Albertino, o qual estabelecia o princípio da legalidade tributária, 
razão por que A.D. Giannini (Instituzione di Diritto Tributario, págs. 17/18, Dott. A. Giuffre 
Editore, Milano, 1974) salienta que o princípio de legalidade dos tributos se acha 
'expressamente sancionado, pela sua tradicional importância política, como já no art. 30 
do Estatuto Albertino, ora no art. 23 da Constituição  ; vigente, pelo qual nenhuma 
prestação pessoal ou patrimonial pode ser imposta se não pela lei'. Berlini (Principi di 
Diritto Tributario, vol. I, 2ª ed, págs. 46/47, Dolt. A. Giuffre - Editore Milano, 1967), tratando 
especificamente do problema de a reserva legal não excluir o decreto lei em matéria 
tributária, observa: 
'...que não seja possível sustentar que a reserva de lei exija que o tributo seja previsto e 
disciplinado só por uma lei em sentido técnico e não por um outro ato que tenha força de 
lei, resulta claro dos absurdos a que conduziria semelhante tese. 
Se a justificação do decreto-lei está na urgência do provimento, não se pode negar que 
ela pode verificar-se, e na prática se verifica com particular freqüência, também no setor 
tributário. A par disso não podem ser ignoradas as razões técnicas que aconselham, para 
não dizer que impõem, adotar a forma do decreto-lei toda vez em que se deva modificar 
imposto aduaneiro ou imposto de fabricação. 
Isso basta para concluir que a palavra lei não é usada no artigo 23 da Constituição no 
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sentido que Ihe é próprio, isto é, no sentido em que é usada nos artigos 70 e 74 da 
Constituição. Por outro lado, qualquer que seja a justificação histórica da reserva da lei, é 
ela satisfeita sempre que seja necessária a intervenção do Parlamento, nada impedindo 
que esta se verifique preventivamente (como ocorre no caso de delegação) ou 
sucessivamente (como sucede no caso do decreto-lei)'. 
No mesmo sentido, a título apenas exemplificativo, Gian Antonio Micheli (Corso di Diritto 
Tributario, ristampa N. 7, págs. 19/20, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Tori no, 1972) 
e A.D. Giannini (ob. cit., págs. 19/20). 
Mas, ainda que se entendesse o contrário, no caso não haveria qualquer problema, 
inclusive com relação às questões do princípio da anterioridade ou do prazo para a 
exigibilidade da contribuição em causa, e isso porque, dias depois da edição da Medida 
Provisória Nº 22, entrou em vigor sua lei de conversão (a Lei 7689, de 15 de dezembro de 
1988), que é, aliás, o ato normativo cuja inconstitucionalidade, parcial ou total, tem sido 
acolhida pela maioria dos Tribunais Regionais Federais. Ora, qualquer que seja a 
natureza da eficácia da lei de conversão com referência à medida provisória de que 
aquela decorreu, o certo é que, no mínimo - e isso esta Corte já afirmou em caso de 
suspensão cautelar da vigência de medida provisória -, a medida provisória é tida como 
projeto de lei, o que implica dizer que, ainda quando seja inconstitucional a medida 
provisória por fundamento que só Ihe diga respeito (como o formal), a lei que vier a ser 
editada em virtude dela só deixará de ser lei de conversão para o efeito de não 
desconstituí-la retroativamente, dando-Ihe, assim, a permanência da eficácia, mas não 
deixará de ser lei que obriga a partir de sua entrada em vigor. É o que, também no direito 
italiano, ocorre, como observa VIESTI (II Decreto-Legge, Nº 41, pág. 194, Jovi, Napoli, 
1967): 
É claro que, em face de um decreto-lei nulo ou privado de efeitos pela nulidade de seu ato 
de edição, a conversão em lei não pode ser efetuada, pois é absolutamente inconcebível, 
por absoluta falta de objeto, ou seja, do ato a converter. Se, isso não obstante, as 
Câmaras decidem declarar, num texto regularmente publicado, que opera tal modificação, 
esta, na realidade, não se dá, mas se rata de uma lei totalmente nova, eficaz só para o 
futuro, salvo se houver disposição expressa que a torne retro ativa.' 
No Brasil, só a ressalva final não é aplicável, pela proibição constitucional da 
retroatividade da lei". 
Em relação à questão de ocorrer ou não bitributação, por ter a contribuição social ora em 
exame como fato gerador o lucro das pessoas jurídicas, que é também fato gerador do 
imposto de renda, afirmou que inexiste aquela irregularidade, uma vez que esta 
contribuição não é imposto novo e, além disso, a própria Carta Magna, no art. 195, inc. l, 
admite essa modalidade de contribuição incidente sobre o lucro dos empregadores. 
Por último, reconheceu o ilustre julgador que apenas o art. 8º da Lei Nº 7.689/88 é 
inconstitucional, posto que determinou a incidência dessa contribuição social sobre fato 
gerador ocorrido antes da vigência da lei que a instituiu, o que é expressamente vedado 
pelo artigo 150, Inc. III, a, da Constituição Federal. 
Assim sendo, ressaltando o meu entendimento expressado em casos análogos aqui 
anteriormente julgados, submeto-me à orientação da Corte Maior e dou parcial 
provimento à apelação e à remessa oficial, reconhecendo como ilegítima a cobrança da 
contribuição social instituída pela Lei Nº 7.689/88 apenas sobre o lucro apurado pelos 
empregadores no ano de 1988. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.358 - RN 
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Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: CERTA CONSTRUÇÕES CIVIS E INDÚSTRIAS LTDA. 
Advogados: DRS. ZILMA SILVÉRIO LEITE DA FONSECA E OUTROS (APTE.) E  

DIÓGENES A CUNHA LIMA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Civil e Administrativo. Contrato de compra e venda de imóvel celebrado mediante 
escritura pública. Se a Administração Pública, após realizar concorrência, celebrou o 
negócio e deu quitação do preço, não pode apurar eventual remanescente, na via 
administrativa, e inscrever em dívida ativa. Necessidade da utilização da via judicial para 
desfazimento, parcial ou integral, do negócio jurídico, quando alegado vício do 
consentimento (art. 147 do Código Civil). Ilegalidade do fornecimento de certidão negativa 
de débito. 
Apelo e remessa improvidos.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 20 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
concedeu segurança à firma Certa Construções Civis e Industriais Ltda. para confirmar 
liminar que determinara o fornecimento de certidão negativa de débitos. Alega, em 
resumo, que a apelada adquirira imóvel do INSS, em concorrência pública, e a escritura 
de compra e venda continha erro material, ao indicar o preço em cruzados, sem a devida 
expressão em OTNs, como previsto no edital de licitação, por isso que apurado o débito 
em processo administrativo e inscrito na dívida ativa. 
A apelada não apresentou contra-razões, vindo, então, os autos. 
Dispensei nova vista ao Ministério Público Federal em razão do disposto no art. 17 da Lei 
1533/51. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Celebrada a compra e venda de 
imóvel, mediante escritura pública, o erro quanto ao valor do contrato, torna-o anulável 
(art. 147, II, Código Civil), mas tal certificação somente pode ser obtida mediante ação 
promovida perante o juízo competente, e não por simples ato unilateral da Administração, 
emitido em processo administrativo. Dessa forma, a inscrição de débito remanescente em 
dívida ativa padece de flagrante nulidade. 
Poderia, também, o INSS promover ação visando a cobrar a diferença de correção 
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monetária, cumulada com o desfazimento parcial do contrato, em cujo instrumento dera 
quitação, mas, desde que concluído o negócio na via registrária, não poderia modificá-lo 
unilateralmente, em sede administrativa. 
Acertada está, portanto, a ordem de expedição da certidão negativa de débito. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo e à remessa oficial. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 14.446 - PB 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: TRANSCANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. E OUTRO 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE E OUTRO (APTES.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de segurança preventivo impetrado contra ato do Delegado da 
Receita Federal consistente em cobrar a contribuição social instituída pela Lei 7.689/88. 
Desnecessidade de comprovação dos valores a recoIher. Inexistência de ataque à lei em 
tese. Apelo provido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de novembro 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 que 
indeferiu segurança preventiva impetrada contra ato do Delegado da Receita Federal em 
João Pessoa, consistente na cobrança da contribuição social sobre o lucro, prevista na 
Lei 7.689/88. Alega, em resumo, que não há necessidade de discriminação dos valores 
das contribuições devidas e que a exigência concreta está demonstrada. 
Sem contra-razões, vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O ato coativo consiste na iminência da 
autuação e cobrança das parcelas da contribuição social sobre o lucro da empresa, 
prevista na Lei 7.689/88. 
Desnecessária a indicação pelas impetrantes dos montantes de cada parcela do tributo, 
até porque a sua tese é de que não incide o comando da lei, dada a sua 
inconstitucionalidade. 
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Os elementos fáticos estão comprovados pela simples qualificação das impetrantes como 
empresas sujeitas ao pagamento da mencionada contribuição. Não há, por isso, ataque à 
lei em tese, mas ao ato concreto da autoridade coatora, que tem o dever legal de autuar e 
cobrar o tributo. 
Por essas razões, dou provimento ao apelo para que seja apreciado o mérito da causa. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 16.956 - AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: COMPANHIA PETROQUÍMICA ALAGOAS 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. ARDEL DE ARTHUR JUCÁ E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Constitucional. FINSOCIAL. Subsistência da contribuição instituída pelo Decreto-Lei Nº 
1.940/82, nos termos do art. 56 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Sua 
substituição pela contribuição para a seguridade social, criada pela Lei Complementar Nº 
70/91. Irrelevância do modo de arrecadação, quando prevista a destinação constitucional 
para custeio da Previdência Social. Inexistência de bitributação, dada a autorização 
expressa do art. 195, CF. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 24 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES  - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
rejeitou a sua pretensão de eximir-se do recoIhimento da contribuição prevista na Lei 
Complementar Nº 70/91. Alega, em resumo, que não pode subsistir aquela contribuição 
em face da sistemática traçada na Constituição Federal de 1988. 
A recorrida apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os autos, 
tocando-me a distribuição. 
Dispensei novo pronunciamento do Ministério Público Federal em razão do disposto no 
art. 17 da lei 1.533/51. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Este Tribunal considerou subsistente 
o FINSOCIAL, na forma prevista no Decreto-Lei 1.940/82, em função do disposto no art. 
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56 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A Lei 8.212/91, art. 32, I, c, por 
isso mesmo, não criou nova contribuição, mas apenas a adaptou à nova Constituição 
Federal. 
Um dos defeitos que se aponta nessa contribuição para a seguridade social é o fato de 
ser arrecadada pela União, quando deveria sê-lo pelo Instituto Nacional do Seguro Social. 
Acostei-me, de início, à posição defendida pelo eminente Juiz e professor Hugo de Brito 
Machado, que resultou na declaração de inconstitucionalidade das Leis 7.689 e 7.787, por 
este Tribunal, segundo a qual somente teria titularidade para arrecadar tais contribuições 
a autarquia previdenciária. 
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar diversos recursos extraordinários, nos 
quais se argüia a inconstitucionalidade da Lei 7.689, firmou o entendimento de que não 
conflita com a norma do art. 195, CF, a arrecadação da contribuição social pela União. 
Eis, a propósito, a ementa do RE 138.284-CE, Rel. Min. Carlos Velloso: 
"Constitucional. Tributário. Contribuições sociais. Contribuições incidentes sobre o lucro 
das pessoas jurídicas. Lei nº 7.689, de 15.12.88. 
I.- Contribuições parafiscais, contribuições sociais, contribuições de intervenção e 
contribuições corporativas. C.F., art. 149. Contribuições sociais de seguridade social. 
C.F., arts. 149 e 195. As diversas espécies de contribuições sociais. 
II.- A contribuição da Lei 7.689, de 15.12.88, é uma contribuição social instituída com base 
no art. 195, I, da Constituição. As contribuições do art. 195, I, II, III, da Constituição, não 
exigem, para a sua instituição, lei complementar. Apenas a contribuição do parág. IV do 
mesmo artigo 195 é que exige, para a sua instituição, lei complementar, dado que essa 
instituição deverá observar a técnica da competência residual da União (C.F. arts, 195, 
parág. 4º, e 154, I). Posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, da C.F., 
porque não são impostos, não há necessidade de que lei complementar defina o seu fato 
gerador, base de cálculo e contribuições (C.F, art. 146, III, a) 
III.- Adicional ao imposto de renda; Classificação desarrazoada. 
IV.- Irrelevância do fato de a receita integrar o comento fiscal da União. O que importa é 
que ela se destina ao financiamento da seguridade social (Lei 7.689/88, art. 1º). 
V.- Inconstitucionalidade do art. 8º, da Lei 7.689/88, por ofender o princípio  da 
irretroatividade (C.F. art. 150, III, a) qualificado pela inexigibilidade da contribuição dentro 
do prazo de noventa dias da publicação da lei (C.F. art. 195, parág. 6º) Vigência e eficácia 
da lei: distinção. 
VI.- Recurso extraordinário conhecido, mas improvido, declarada a inconstitucionalidade 
apenas do art. 8º da Lei 7.689, de 1988". (DJ 28.08.92, pág. 13456) 
Por sinal, ao julgar a Argüição de Inconstitucionalidade na AMS 2.240-PE, afirmei: 
"No caso presente, a apelante entende que o Finsocial desapareceu, com a promulgação 
da Constituição de 1988, cujo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias deu 
validade apenas passageira àquela contribuição, que não poderia ser cobrada 
permanentemente, salvo se instituída mediante lei complementar, e mesmo assim 
implicaria em confundir-se com o Programa de Integração Social - PIS, que também 
incide sobre o faturamento da empresa. 
Apesar do brilhantismo da fundamentação do nobre advogado da autora, discordo da 
tese. 
O art. 56 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias indica claramente o caráter 
de contribuição social do Finsocial, e refere-se à lei ordinária para regular a sua 
arrecadação. 
O art. 195, I, CF, por sua vez, permite expressamente que tal contribuição incida sobre o 
faturamento da em presa, que vem a ser a sua receita bruta. Não há que argumentar, 
portanto, com a coincidência da sua base de cálculo com a do PIS ou a do imposto sobre 
serviços. 
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Inexiste qualquer vedação à coexistência do Finsocial e do PIS, ambas as contribuições 
autorizadas pelo texto constitucional". 
A lei nova mais não fez que atender ao comando constitucional que determinava a 
regulamentação daquela contribuição. Considero-a, no particular, ajustada à Constituição 
de 1988. 
Ao decidir questão semelhante, afirmou a Juíza Luiza Dias Cassales, em bem 
fundamentada sentença, publicada na Revista da Associação dos Juízes Federais: 
"...a Lei 7.738/89, ao estabelecer alíquota para o cálculo do Finsocial, a ser calculada 
sobre a receita bruta da empresa, não criou outra fonte de custeio para garantir a 
manutenção ou expansão da seguridade social, de vez caso, a fonte é aquela já 
estabelecida pelo inciso II, do art. 195, da Constituição Federal." 
No tocante à alegada coincidência da contribuição para a seguridade social com o 
Programa de Integração Social - PIS e com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços, continuo entendendo que a base de cálculo e o fato gerador do Finsocial 
decorrem da autorização constitucional, daí não haver qualquer relevância na apontada 
similitude com o PIS, o ICMS e o ISS. 
Sobre o assunto, valho-me da lição do eminente Juiz José Delgado, em trecho do 
acórdão proferido na Apelação Cível 1.075-AL, 2ª T., DPJ 12.10.89: 
"... o problema de bitributação no ordenamento jurídico brasileiro não é resolvido, 
simplesmente, em termos de comparação entre bases de cálculo de diferentes entidades 
exigidas do particular pelo Poder Público, porém, submete-se, com maior profundidade, 
aos limites da competência privativa... O bis in idem , juridicamente condenável, não se 
torna presente na contribuição social regulada pelo artigo 36, incisos e parágrafos da Lei 
4.870/65..." 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 103-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Parte Autora: AVELINO QUEIROGA BATISTA 
Partes Rés: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF -, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 

S/A - BNB - E DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS 
DNOCS 

Suscitante: Juízo FEDERAL DA 2ª VARA - CE 
Suscitado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - PB 
Advogados: DRS. JOÃO HENRIQUE DE SOUSA E OUTRO (PARTE A) 
 
EMENTA 

Conflito de Competência. Mandado de Segurança para liberação de depósitos do FGTS. 
Possibilidade de o Juiz a quem foi dirigida a impetração declinar de sua competência, ao 
entender equivocada a indicação de uma das autoridades apontadas como coatoras. 
Indicação do Diretor Geral do DNOCS, com sede em Fortaleza, e dos gerentes da CEF e 
do BNB, na Paraíba, como autoridades coatoras. Competência do Juízo Federal da 
Paraíba, ante a competência da CEF para suportar os efeitos da de cisão tomada na 
segurança, acaso favorável ao impetrante. Conflito conhecido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade conhecer do 
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conflito para declarar competente o Juízo Federal da 4ª Vara-PB, 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, 04 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de conflito negativo de competência que 
suscita o eminente Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, nos autos de 
mandado de segurança impetrado por Avelino Queiroga Batista contra ato do Diretor do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS e dos gerentes da Caixa 
Econômica Federal e do Banco do Nordeste do Brasil S/A, agências de Sousa, Paraíba, 
ante o Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, com a finalidade de obter 
o competente alvará para liberação de importância relativa ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço. 
O MM. Juiz suscitado, ante a informação do impetrante de que o domicílio da autoridade 
coatora, no caso do Diretor do DNOCS, era em Fortaleza, entendeu que o foro 
competente para o julgamento da ação era o da Seção Judiciária do Estado do Ceará. 
Entendeu, contudo, a autoridade suscitante que, em se tratando de pedido de liberação 
de FGTS, a autoridade coatora é o Superintendente da Caixa Econômica Federal, 
responsável, nos termos da lei, pela centralização e controle das respectivas contas 
vinculadas. 
Assim, acaso fosse favorável ao impetrante a decisão tomada no mandamus, o Diretor do 
DNOCS estaria materialmente incapacitado de suportar os seus efeitos, ao contrário do 
dirigente da CEF na Paraíba. 
Em parecer oferecido às fls. 18//19 dos autos, a eminente Procuradora Regional da 
República, Drª. Dalva Rodrigues Bezerra de Almeida, opinou pelo conhecimento do 
conflito para que se declarasse a competência do Juízo suscitado, de vez que o 
Superintendente do DNOCS não poderia ser indicado como autoridade coatora naquela 
ação mandamental, isto porque à Caixa Econômica Federal é que cabia a execução do 
ato impugnado. 
Em mesa, nos termos regimentais. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, Avelino Queiroga 
Batista, com fundamento no verbete da Súmula Nº 178 do então Tribunal Federal de 
Recursos, impetrou mandado de segurança com a finalidade de ver liberada importância 
depositada na sua conta vinculada a título de FGTS, indicando como autoridades 
coatoras o Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS 
e os Gerentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste do Brasil S/A, no 
município de Sousa, Estado da Paraíba. 
Ajuizada a ação perante o Juízo da 4ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, Sua 
Excelência, o Juiz suscitado, instou o impetrante a esclarecer se a autoridade coatora 
tinha o seu domicílio em Fortaleza, Ceará, no que obteve resposta afirmativa. Daí é que, 
valendo-se de precedentes do então Tribunal Federal de Recursos no sentido de que o 
Juízo competente para processar e julgar o mandado de segurança é o da sede da 
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autoridade coatora, determinou a remessa dos autos à Seção Judiciária do Ceará. 
O MM. Juiz Federal da 2ª Vara daquela Seção Judiciária, Dr. Paulo de Tarso Vieira 
Ramos, ao fundamento de que a autoridade coatora era o dirigente da CEF no Estado da 
Paraíba, a quem cabia a prática do ato ordenado pelo Judiciário com fins à correção da 
ilegalidade impugnada, suscitou o presente conflito de competência. 
Uma questão a ser dirimida, inicialmente, diz respeito à possibilidade de o Juiz a quem foi 
dirigida a segurança declinar de sua competência, por entender equivocada a indicação 
de uma das autoridades apontadas como coatoras. 
O professor Sérgio Ferraz, analisando esta situação, traz à colação a opinião do eminente 
Juiz do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Adhemar Maciel, quando este, em artigo 
sob o título "Observações sobre autoridade coatora no mandado de segurança" (in 
Reproc, 49/21 e ss.), "invoca várias conseqüências para o erro, desde a extinção liminar 
do processo até o julgamento do feito (com ou sem mérito) sem a presença da efetiva 
autoridade coatora, dependendo da maior ou menor gravidade do equívoco. Porém, 
jamais admite que o juiz envie os autos à autoridade judicante efetivamente competente. 
Ou que se promova o chamamento do real coator após ter ocorrido a notificação do 
erroneamente apontado." (Mandado de Segurança, MaIheiros Editores, 1992, p.53 a 54). 
O professor Sérgio Ferraz adota, todavia, o entendimento de que "deve o feito ser 
encaminhado ao juiz competente, que cuidará de proceder à convocação da efetiva 
autoridade coatora", transcrevendo, em apoio ao seu ponto de vista, acórdão do extinto 
TFR, sendo relator o eminente Ministro Bueno de Souza, cujo teor é o seguinte: 
"Processual civil - Mandado de Segurança - Indicação errônea de autoridade coatora pela 
impetrante - Encaminhamento do feito ao juiz competente - Em princípio, a propositura da 
demanda contra quem não seja legitimado deve acarretar a extinção do processo. 
Em mandado de segurança, evidenciando-se por outro modo quem seja a autoridade 
coatora, remetem-se os autos ao juiz competente. (AMS 85.860, DJU de 1.7.80, p. 
4.992)." (obr. cit., p.54 a 55). 
Na espécie sob exame, o impetrante indicou, como autoridades impetradas, o Diretor 
Geral do DNOCS e os Gerentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste do 
Brasil S/A. 
Desta forma, se o Juiz entendeu que a primeira das impetra das não tinha a natureza de 
autoridade coatora, não havia qualquer óbice que encaminhasse o processo ao juiz 
competente para conhecer do mandamus com referência às demais impetradas. 
Tenho, pois, que inteira razão assiste ao MM. Juízo suscitante. Na verdade, o 
empregador não tem legitimidade para liberar os depósitos de FGTS. Tem, sim, e nos 
termos da lei trabalhista, legitimidade para expedir a autorização para movimentação da 
conta vinculada; contudo, por se tratar de matéria trabalhista, tal não pode ser pleiteado 
na via mandamental, mas somente no âmbito de reclamação própria, de competência da 
Justiça do Trabalho. 
Desta forma, no dizer de Hely Lopes Meirelles, "Incabível é a segurança contra quem não 
disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deve ser 
sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato 
ordenado pelo Judiciário." (in Mandado de Segurança e Ação Popular, 9ª ed. ampl., Ed. 
Revista dos Tribunais, 1983, São Paulo, p. 30). 
Indubitável, pois, que sendo o dirigente da CEF e o gerente do BNB no Estado da Paraíba 
as autoridades competentes para suportar materialmente os efeitos da decisão tomada na 
ação mandamental, acaso favorável ao impetrante, estes é que devem ser considerados 
como autoridades coatoras. 
Nestes termos, competente para processar e julgar o mandamus é o Juízo da sede das 
autoridades coatoras, no caso o Juízo suscitado, ou seja, o Juízo da 4ª Vara da Seção 
Judiciária da Paraíba . 
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Em conclusão, conheço do conflito para declarar competente o Juízo Federal da 4ª Vara 
da Seção Judiciária da Paraíba. 
É como voto. 
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 110 - PB 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Parte Autora: JOÃO MARINHO BATISTA 
Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Suscitante: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - PB 
Suscitado: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE GUARABIRA - PB 
Advogados: DRS. ROSENO DE LIMA SOUZA E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Conflito de competência. Juiz Estadual. 
- "Compete ao Tribunal Regional Federal dirimir conflito de competência verificado, na 
respectiva Região, entre juiz federal e juiz estadual investido de jurisdição federal". 
(Súmula nº 3 do STJ) 
-Ação de revisão de proventos, competência do douto Juízo Estadual de Guarabira-PB, 
investido de jurisdição federal, art. 109, CF, § 3º. 
- Conflito procedente, sendo competente o juízo suscitado. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
dar procedência ao conflito, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 25 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária da 
Paraíba suscita conflito negativo de competência para ver declarada a competência do 
MM. Juiz de Direito da Comarca de Guarabira-PB. 
O suscitado, acolhendo a alegação do autor de que a matéria é de competência da 
Justiça Federal, deferiu o pedido e remeteu os autos àquele juízo. 
Por sua vez, o juiz suscitante alega que, embora a matéria seja de competência relativa, 
"revisão de proventos", e que, a teor do art. 109 da CF, caberá ao autor escolher o foro 
competente, não pode o douto Juízo Estadual, de ofício, declinar da competência, razão 
por que suscita o conflito negativo. 
A douta Procuradoria Regional Federal opina pela competência do Juízo Estadual da 
Comarca de Guarabira-PB. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

O SR. JUIZ CASTRO MEIRA (Relator):O Juízo Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária da 
Paraíba suscitou conflito negativo de competência por entender que o Juízo Estadual da 
Comarca de Guarabira-PB é o competente para processar e julgar a presente ação de 
revisão de proventos ali proposta contra o INSS, nos seguintes termos: 
"Cuida-se de ação ordinária alusiva a revisão de proventos proposta contra o INSS, em 
curso na Comarca de Guarabira(PB), remetida a este Juízo Federal, embora cuidando-se 
de competência relativa e que a teor do art. 109 da Constituição Federal caberá ao autor 
escolher o foro competente. 
Não caberia ao douto Juízo Estadual declinar de ofício, em hipótese relativa. Firmada a 
competência, ali estabelece-se o juízo natural. 
Assim, suscito o conflito negativo nos próprios autos, face à economia processual, 
perante o egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, eis que, embora Juízes de 
Tribunais diversos, exerce o douto Juízo Estadual, no caso, jurisdição federal." (fls. 45) 
Examinando a espécie, o Ministério Público, em parecer da lavra da ilustre Procuradora 
da República, Drª Dalva Rodrigues Bezerra de Almeida, assim se pronunciou: 
"Trata-se de conflito negativo de competência em que são partes o Exmo. Juiz Federal da 
2ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba e o Exmo. Juiz de Direito da Comarca de 
Guarabira. 
Na ação ordinária referente a revisão de proventos proposta contra o INSS ajuizada na 
Comarca de Guarabira PB, entende o Juiz suscitante que, acordando com o disposto no 
art. 109 da CF, 'caberá ao autor escolher o foro competente, não cabendo ao Juízo 
Estadual declinar de ofício em hipótese relativa'. 
Contrario sensu é a compreensão do Juízo de Direito do município de Guarabira-PB, que 
se baseia numa relação designativa de jurisdição para os vários municípios daquele 
Estado. 
Manda a CF no seu art. 109, § 3º, que, nas ações em que forem parte instituição de 
previdência social e segurado, quando não for a comarca sede de vara do Juízo Federal, 
os processos devem ser processados e julgados na Justiça Estadual no foro do domicílio 
do segurado. 
Portanto, no que pesem os argumentos do Douto Juízo Suscitado, assenta-se a 
determinação para firmar a competência do Juízo Estadual no preceito constitucional 
argüido. 
Daí, deve ser conhecido o conflito para declarar a competência do Juízo da Comarca de 
Guarabira-PB para julgar o feito." (fls. 52/53) 
Trata-se, como visto, de conflito negativo de competência entre juízes vinculados a 
Tribunais distintos, porém o douto Juízo Estadual, no caso exercendo jurisdição federal, 
está sujeito a revisão de suas decisões pelos órgãos colegiados deste egrégio Tribunal, 
nos termos do art. 108, I, combinado com o art.  109, § 3º, ambos da Carta Magna, e a 
Súmula Nº 3 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 
"Compete ao Tribunal Regional Federal dirimir conflito de competência verificado, na 
respectiva região, entre juiz federal e juiz estadual investido de jurisdição federal." 
No sentido exposto, trago à colação os julgamentos do STJ, que tiveram as seguintes 
ementas: 
"Conflito de Competência. Juiz Estadual. 
I - A matéria tratada é da competência da Justiça Federal, todavia, diante do investimento 
do juízo estadual, em competência federal, na forma constitucional, surge o conflito que 
deverá ser apreciado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que é o Tribunal 
competente. 
II - Conflito que não se conhece." 
(CC 043/RJ, Rel. Min. Pedro Acioli, DJ 04.09.89) 
"Constitucional. Processual Civil. Competência. Conflito de Competência. Juiz de Direito 
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investido de jurisdição federal e Juiz Federal vinculados ao mesmo Tribunal. 
Constituição Federal, art. 108, I, E. 
I - Juiz de direito investido de jurisdição federal e juiz federal vinculados ao mesmo 
Tribunal Regional Federal. Competência deste para decidir o conflito. 
II - Conflito de competência não conhecido, remetendo se os autos ao Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região RJ." (CC 03/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 28.08.89) 
A matéria de que tratam os presentes autos é de revisão de proventos em que o autor 
postula uma atualização no quantum de sua aposentadoria. 
Conforme preceitua o art. 109 da C.F., em seu § 3º, tal ação poderá ser proposta na 
Justiça Estadual do domicílio do segurado onde não tenha sede Vara de Justiça Federal. 
Destarte, o Juízo estadual fica investido de jurisdição federal e é competente para 
processar e julgar a ação que se aplica perfeitamente ao presente caso. 
Assim, em consonância com o dispositivo já citado, entendo que é competente para 
processar e julgar a presente ação de revisão de proventos o Juízo Estadual de 
Guarabira-PB . 
Pelo exposto, dou pela procedência do conflito e determino a remessa dos autos ao Juízo 
Estadual de Guarabira-PB. 
Comunique-se imediatamente. 
É como voto. 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AC Nº 3.027 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: CIA. ANTÁRCTICA PAULISTA - IND. BRAS. DE BEBIDAS E CONEXOS 
Apelados: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. WOLMEZITA MARINHO DE BARROS E OUTROS (APTE.) E  

WILSON ANTÔNIO DE SOUZA E ARY DE AGUIAR CAMPELLO E OUTROS 
(APDOS.) 

 
EMENTA 

Processual civil. Embargos de Declaração. Pré-questionamento.  
- Acórdão que aprecia todos os fundamentos de fato e de direito invocados pela apelante, 
sem referir-se, entretanto, a dispositivos constitucionais ou legais.  Inexistência de 
omissão, pois a discussão não recai sobre os números dos artigos, e sim sobre os 
comandos que deles emanam. 
- Rejeitam-se os embargos declaratórios, manejados com objetivo de pré-
questionamento, se o acórdão prescinde das explicitações pretendidas. 
- Precedentes desta Corte e do STJ. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de novembro de 1992 (data do julgamento) 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
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RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Embargos de declaração interpostos pela 
Companhia Antárctica Paulista - Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos, por vislumbrar 
"omissão do v. acórdão embargado" (o de fls. 320), "e querendo pré-questionar a matéria 
relativa ao cabimento de seus recursos constitucionais (especial e extraordinário)". (fls. 
322). 
Afirma que, "na petição inicial, pretendeu a embargante fosse declarado que, pela 
conceituação do art. 2º da Lei Nº 5.107, de 13.09.76, foi excluída qualquer parcela outra 
não expressamente mencionada nos artigos 457 e 458 da CLT" (fls. 322). 
Prossegue: "Em seu apelo, insistiu a embargante no seu pedido vestibular, demonstrando 
que as parcelas reclamadas na base de cálculo do FGTS não se configuravam na 
conceituação do art. 2º da Lei Nº 5.107/76, porque não abrangidas nas parcelas definidas 
nos arts. 457 e 458 da CLT" (fls. 322). 
E conclui: "entretanto, o v. acórdão, confirmando a sentença recorrida, não fez qualquer 
referência à aplicação dos dispositivos legais supra-invocados" (fls. 322).268 
Quanto ao preceito constitucional sobre o qual se haveria omitido o v. acórdão de fls. 320, 
manifesta-se a embargante: "Outros sim, como também dispõe a Constituição Federal, 
em seu art. 5º, inciso II, que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei, tem-se que, igualmente, foi violado o referido preceito 
constitucional, no caso em apreço, por se mandar a embargante incluir na base de cálculo 
do FGTS parcelas não integrantes da definição do art. 2º da Lei Nº 5.107/74, ante a regra 
expressa nos arts. 457 e 458 da CLT" (fls. 323). 
Requer sejam recebidos os embargos "para o fim de explicitar a matéria legal e 
constitucional invocada na exordial e peça recursal, a possibilitar o cabimento dos 
aludidos recursos extremos" (fls. 323). 
Relatei. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O v. acórdão embargado está assim 
ementado: 
"Previdenciário. Contribuição para o FGTS. Incidência sobre serviço extraordinário. 
Gratificações não reajustadas e verba de representação. 
- O recolhimento para o FGTS deve ser feito com incidência sobre o pagamento de 
serviços extraordinários, de gratificações habituais não reajustadas formalmente e de 
verba de representação, quando se caracterizam como remuneração. 
- Sentença confirmada." 
Ali, como no voto condutor, o eminente Relator, Juiz Manoel Erhardt, absteve-se de 
referir-se aos dispositivos legais e constitucionais mencionados pela embargante (um 
deles, aliás, a Lei 5.107/66, citado por três vezes com data equívoca na petição de 
embargos). Feriu, entretanto, todos os pontos fundamentais suscitados na inaugural e 
peça recursal. 
É inegável, contudo, ter o acórdão solucionado a questão sub judice com clareza, 
suficiência e completitude. Em seu voto, acompanhado pelos ilustres pares, eminentes 
Juizes Ridalvo Costa e Castro Meira - este, à época, abrilhantando esta Turma com o seu 
equilíbrio e saber jurídico -, o preclaro Relator desenvolveu tese consentânea com 
orientação do extinto, mas sempre egrégio, Tribunal Federal de Recursos, atento, ainda, 
às lúcidas considerações da culta representante do Parquet. 
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Ficou claro que, "no que tange às parcelas relativas a horas extras, o egrégio Tribunal 
Superior do Trabalho, através da Súmula Nº 63, firmou jurisprudência no sentido de que 
devem ser consideradas para o cálculo do FGTS." 
"Relativamente às gratificações não ajustadas, a prova pericial deixou claro que, no 
presente caso, os pagamentos realizados a tal título se caracterizaram pela habitualidade. 
Logo é impossível negar que tais gratificações foram tacitamente ajustadas. 
Por outro lado, em relação aos valores pagos como verba de representação, não 
demonstrou a apelante a presença do caráter meramente indenizatório dos aludidos 
pagamentos. 
A fiscalização constatou que, a título de verba de representação, foram pagas elevadas 
quantias a simples vendedores e inspetores de vendas, ficando evidenciado que tais 
parcelas se caracterizaram como remuneração" (fls. 316). 
Como se observa omissão não há. A propósito, veja-se a seguinte ementa da Colenda 
Segunda Turma desta Corte, da lavra do eminente Juiz Lázaro Guimarães, e que serviu 
aos EDAMS 1864-PE, dec. de 09.10.90, pub. no DJ de 23/11/90, e 1946-PE, dec. de 
25/10/90, pub. no DJ de 30.11.90: 
"Processual Civil. Embargos de Declaração. Acórdão que aprecia todos os fundamentos 
de fato e de direito invocados pela apelante, sem referir-se, entretanto, a dispositivos 
constitucionais ou legais. 
Inexistência de omissão, pois a discussão não recai sobre os números dos artigos, e sim 
sobre os comandos que deles emanam. 
Embargos rejeitados." 
A embargante justifica a interposição dos embargos na necessidade de "pré-questionar a 
matéria relativa ao cabimento de seus recursos constitucionais (especial e extraordinário)" 
(fls. 322). Nessa ânsia, olvidou que ao magistrado bastam os fatos para outorgar o direito 
aplicável da mihi factum, dabo tibi jus. 
Já decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça: "Processo Civil. Embargos 
Declaratórios. Rejeição. 
- Rejeitam-se os embargos declaratórios, manejados com objetivo de pré-
questionamento, se o acórdão prescinde das explicações pretendidas." (EDRESP 299 - 
RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo, dec. unânime da Quarta Turma em 17/10/89, 
pub. DJ de 20.11.89) 
   Vale, por fim, ei-lo pertinente, transcrever julgado do TRF - 2ª Região: 
"Processo Civil - Reparação civil - Exclusão da Fundação Pró-Memória e sua litisconsorte 
União Federal, face à aplicação do art. 509, do Código de Processo Civil - Embargos de 
Declaração que rejeito (destaquei). 
I - A questão constitucional, já agora suscitada, não serviu de base ao voto vencido do 
ilustre Ministro Ilmar Galvão, o qual veio a prevalecer. 
II - O próprio embargante acena com o pré-questionamento da matéria, em face do 
recurso especial e do extraordinário, o que não se compadece com a natureza dos 
embargos de declaração, que visam a suprir omissão e obscuridade no acórdão recorrido. 
(grifei). 
III - O voto que de comando serviu ao acórdão embargado se volta à total pertinência do 
mesmo quanto à matéria que foi julgada pelo egrégio Plenário, inexistindo contradição, 
omissão ou obscuridade a ser sanada." 
Por todo o exposto, rejeito os embargos. 
Assim voto. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES NA AC Nº 5.556 - CE 
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Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Embargantes: JOÃO QUEVEDO FERREIRA LOPES E OUTRO 
Embargada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. STÉLIO DIAS MAGALHÃES E OUTRO (EMBTES.) 
 
EMENTA 

Embargos Infringentes. Medida Cautelar. Ação Principal. Julgamento por Juízes 
diferentes. In competência relativa. 
1. O julgamento da ação principal por Juiz outro que o competente, por distribuição, para 
processar e julgar a ação cautelar, não acarreta nulidade da sentença, por se tratar de 
incompetência relativa, não excepcionada tempestivamente. 
2. Perdura no direito processual o princípio de que só se decreta nulidade quando há 
evidente demonstração de prejuízo. O ato processual, mesmo irregular, que alcançou a 
sua finalidade, deve ser prestigiado, desde que não tenha atingido direito subjetivo das 
partes. 
3. Embargos Infringentes improvidos. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, rejeitar a 
preliminar de não conhecimento e, por maioria, negar provimento aos embargos 
infringentes, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas constantes 
nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 08 de maio de 1991 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de embargos infringentes interpostos contra 
o r. acórdão, fls. 128/129, prolatado pela egrégia Segunda Turma, cujo Relator foi o 
eminente Juiz Petrucio Ferreira, o qual teve o seu voto preliminar vencido. A ementa da 
referida decisão foi assim redigida: 
"EMENTA: Administrativo. Servidor Público. Cargo em comissão ou função de confiança 
do Grupo Direção e Assessoramento Superiores. Decreto-Lei 2.270/85. 
Competência. Sentença extra petita. 
1- O art. 108 do CPC, ao estabelecer que o juízo competente para a ação acessória é o 
da ação principal, consagra competência relativa, não sendo nula a sentença prolatada na 
ação principal por juízo diverso da cautelar, a quem os autos couberam por distribuição. 
2 - Concluindo a sentença pela improcedência do pedido, sob fundamento deduzido na 
inicial, não há como se considerá-la de natureza diversa da pedida, não sendo a mesma 
extra petita. 
3 - Preliminares rejeitadas. 
4 - A vantagem de que cuidam os arts. 1º e 3º, § 2º, do referido diploma legal, tendo sido 
instituída no interesse do serviço e do servidor, tem a sua percepção restrita ao tempo por 
quanto perdure a investidura. 
5 - Com a exoneração do cargo comissionado, desaparece a razão de ser do seu 
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pagamento, restando irreparável sentença que assim decidiu. 
6 - Apelação improvida." 
Alegam os embargantes que o r. acórdão fere direito processual existente em favor deles, 
pois, segundo afirmam, a sentença do MM. Juiz a quo deve ser anulada em face de ter 
sido proferida por juízo incompetente, haja vista não ter sido o mesmo que julgou ação 
cautelar promovida em data anterior à da ação principal. Tecem elogios ao voto vencido 
do Juiz Relator. Pedem, ainda, que os fundamentos da apelação passem a integrar o 
presente julgado. 
Impugnando os embargos, a União Federal argúi preliminarmente que o recurso ora 
apreciado não deve ser conhecido, Por não apresentarem os embargantes razões de sua 
inconformação . Em relação ao mérito, aduz que o voto vencedor, proferido pelo eminente 
Juiz Lázaro Guimarães, bem analisou a questão, por demonstrar que o fato de ter sido a 
ação principal julgada por um juiz de vara diversa da que julgou a ação cautelar 
preparatória, não implica em nulidade da sentença que decidiu o feito principal. Isso 
porque não houve exceção de incompetência, já que se trata de competência relativa, não 
existiu prejuízo para a parte e, finalmente, não houve coleta de provas na audiência. 
Admitidos os embargos, procedeu-se à distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO - PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A União Federal, por sua eminente 
representação, argúi, em preliminar, o não conhecimento dos presentes embargos, sob a 
alegação de não terem sido apresentadas razões da inconformação, haja vista terem os 
recorrentes se reportado, apenas, às razões de apelação. 
A súplica da embargada merece ser analisada sob o circulo do conteúdo dos 
fundamentos de fls. 134, as apresentadas pelas partes embargantes, do teor seguinte: 
"Data maxima venia, o r. acórdão padece de fundamentação legal, tendo em vista haver 
ferido um direito processual existente em favor dos autores. 
A régia sentença de fls. 47/51 merece ser anulada, por ser o MM. Juiz incompetente para 
decidir a presente lide. Os autores, ora embargantes, propuseram ação cautelar  
preparatória contra a União Federal, visando a assegurar o recebimento total de seus 
proventos, que vinham percebendo, até o julgamento definitivo da ação principal. 
Conforme consta em sua apelação de fls., os autores fizeram sua defesa na apelação, 
apresentando como fundamentação dos seus direitos o Código de Processo Civil e o 
Provimento do Conselho da Justiça Federal, pelo que  requerem que a mesma fique 
fazendo parte integrante da presente petição (doc. nº 01 ). 
Saliente-se que o voto vencido do eminente Juiz Relator é, data venia, de um dos mais 
ilustres julgadores, fato; por que deve prevalecer, tendo em vista ter sido o que melhor 
apreciou a espécie dos autos (doc. Nº 02). 
Assim, esperam os autores sejam recebidos e afinal julgados providos os presentes 
embargos, para o efeito de ser reformado o venerando acórdão embargado no tocante à 
preliminar requerida na apelação. 
No mais, a matéria é de entendimento manso e pacífico nos tribunais superiores, pois até 
em seus próprios regimentos está estabelecido. 'A turma a que houver sido distribuído, no 
curso de uma causa, recurso, mandado de segurança, habeas-corpus, conflito de 
competência ou qualquer outra medida ou incidente, serão distribuídos todos os outros 
referentes à mesma causa' AC Nº 90.02.18656/8/RJ. DJU. 21.11.90 - pg. 27839. (Des. 
Fed. Arnaldo Lima). Doc. 03." 
Como visto, argumentos foram apresentados e que se sustentam em premissas e 
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conclusão que se compatibilizam com o fim recursal manifestado. Não há, data venia, que 
se entender fundamentação inadequada sob o aspecto jurídico material para as questões 
em litígio, com ausência de razões de recurso. Os embargantes arrazoaram 
suficientemente os embargos, demonstrando, de modo adequado para a via processual 
eleita, o suporte do inconformismo apresentado. 
Por tais considerações, rejeito a preliminar. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Os embargos infringentes em exame 
pretendem fazer prevalecer o voto preliminar vencido do eminente Juiz Relator, do teor 
seguinte: 
"Se argúi nas razões da apelação a preliminar de nulidade da sentença, em face de ter a 
mesma sido prolatada pelo MM. Juiz Federal da 7ª Vara, quando fora julgada pelo MM. 
Juiz da 3ª Vara do Ceará a Medida Cautelar Nº 523/89. 
É que, como se denuncia em tal preliminar, distribuídos originariamente os autos daquela 
cautelar ao Juízo da 3ª Vara Federal do Ceará e também a ele distribuídos 
originariamente, por força do comando do art. 108 do CPC, os autos desta ação ao 
mesmo Juízo da 3ª Vara federal do Ceará, quando estes se encontravam conclusos para 
sentença, inadvertidamente se procedeu à redistribuição dos mesmos autos para o Juízo 
da 7ª Vara, o que não poderia ocorrer, dada a prevenção do Juiz da 3ª Vara para 
conhecer e julgar destes autos, vez que fora o mesmo que tivera sob a sua presidência os 
autos da Medida Cautelar, neles prolatado, inclusive, a sentença de fls. 35 daqueles 
autos. 
Estabelece o art. 108 do CPC que a ação acessória será proposta perante o juiz 
competente para a ação principal. Em comentando tal artigo, Theotonio Negrão traz 
jurisprudência em cujo entendimento se afirma tal competência ocorre na situação 
inversa, ou seja, distribuída uma medida cautelar, dá-se a prevenção daquele juízo para 
conhecer e julgar da ação principal a ela atinente, em razão, inclusive, da conexão 
existente (art. 103) e do comando expresso do art. 300 do CPC. 
Assim ocorrendo, é de reconhecer-se que, sendo a sentença constante destes autos 
prolatada por juiz incompetente, é a mesma de ser anulada, acatando-se assim a 
preliminar. 
É o meu voto preliminar." 
Com a apresentação da devida vênia ao entendimento minoritário da Turma, posiciono-
me ao lado das conclusões dos votos vencedores. 
Entendo compatível com o regramento formal a afirmação de que o art. 108, do CPC, ao 
estabelecer que o juízo competente para a ação acessória é o da ação principal, consagra 
competência relativa, pelo que não há de se considerar nula a sentença proferida na ação 
principal por juiz diverso do que conheceu da cautelar, a quem a ação coube por 
distribuição. 
A respeito, faço destacar, adotando como razão de decidir o conteúdo do voto emitido na 
Turma pelo ilustrado Juiz Lázaro Guimarães, do teor seguinte: 
"Sr. Presidente, eminente Relator, a prevenção decorre da conexão, da continência ou da 
acessoriedade. Então, se correm ações conexas perante juízes diversos, vai se aplicar a 
regra do Código que determinar a prevenção do juiz que primeiro despachou, se são 
juízes da mesma comarca - no caso da Justiça Federal, na mesma sessão Judiciária - ou, 
se estão em sessões judiciárias diversas, vai se aplicar regra do art. 219 que determina a 
prevenção do juízo onde primeiro se efetivou a citação. Isso nos casos de conexão e de 
continência, conforme regra expressa no Código. 
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Quanto à acessoriedade, há a regra de que a ação cautelar deve ser ajuizada perante o 
mesmo juízo competente para a ação principal. Parece-me que não se trata no caso de 
uma regra de competência igual àquelas da conexão e da continência. A competência - 
diz o art. 102 - em razão do valor e do território, poderá modificar-se pela conexão ou 
continência, observado o disposto nos artigos seguintes. Ora, se a competência pode 
modificar-se em razão da conexão ou da continência, a razão do julgamento da ação 
principal pelo juiz da ação cautelar e a promoção da ação cautelar no juízo que seria 
competente para a ação principal é a mesma, ou seja, evitar decisões conflitantes. E a 
competência é modificada no caso de conexão, continência ou acessoriedade justamente 
porque se trata de competência relativa e não absoluta. 
Não é uma competência criada para determinar o funcionamento do juízo, não é uma 
regra de ordem pública. 
Se não foi oposta exceção de incompetência no prazo apropriado, que é de 15 (quinze) 
dias, prorroga-se a competência. A exceção de incompetência pode ser oposta não só no 
mesmo prazo da contestação, mas até 15 (quinze) dias após o fato que determina a 
incompetência. O que importa é que se trata de competência relativa. 
Ora, se não estamos diante de uma regra de competência absoluta e sim de uma 
competência relativa, temos que verificar se essa redistribuição do feito para uma Vara 
distinta daquela perante a qual correu a cautelar invalida a sentença. Para isso, parece-
me que seria necessário se demonstrar o prejuízo, porque senão a regra aplicável seria 
aquela que dispõe sobre o aproveitamento da forma. Os atos praticados com algum 
defeito de forma se aproveitam desde que tenham alcançado a finalidade, ou desde que 
não haja prejuízo para a parte. O código assim dispõe sobre o aproveitamento do ato: 
"Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz 
considerará válido o ato se, realizado de outro modo, Ihe alcançar a finalidade." 
Então, o Código só quer que se anule aqueles atos defeituosos que causaram prejuízo ou 
que impediram o alcance da finalidade da norma. 
A ação principal é autônoma em relação à cautelar, as sim como a cautelar é autônoma 
em relação à principal. 
Agora, o Código determina que a ação cautelar seja distribuída no Juízo competente para 
a ação principal. E, pela mesma razão, proposta a ação cautelar nesse juízo, fica 
preventa a competência para a propositura da ação principal que deve ser promovida até 
30 (trinta) dias depois. Então, gostaria de saber qual é o prejuízo que advém para a parte 
no fato de um juiz de outra Vara ter proferido sentença depois do feito distribuído. No meu 
entender, não existe esse prejuízo. A ação tramitou normalmente. A finalidade de quem 
propõe a ação não é a de se alcançar a prestação jurisdicional? Se o princípio da 
identidade física do juiz tivesse sido atingido, ou seja, se o juiz da ação principal já tivesse 
colhido prova em audiência, já tivesse tomado contato, ouvindo testemunhas, com os 
fatos da causa, então realmente haveria prejuízo porque ele estaria melhor habilitado a 
proferir sentença. Mas só o fato de não ser o juiz da Vara onde ocorreu a ação cautelar, 
parece-me que não invalida a sentença. Estaria o juiz vinculado à causa se houvesse 
colhido provas em audiência. 
Nesse caso de ação cautelar e ação principal é muito reduzida até a incidência desse 
princípio da uniformidade, porque os fundamentos jurídicos da cautelar são simplesmente 
aqueles que indicam a aparência do direito e o perigo de mora. O direito mesmo só vai 
ser discutido na ação principal. Então, esse risco de decisão conflitante é muito reduzido, 
porque onde o juiz vai apreciar realmente o fato é na ação principal. Assim, não vejo 
prejuízo. A incompetência é, no caso, relativa e está prorrogada pela própria prolação da 
sentença. 
Em resumo, admito ter havido uma irregularidade, mas uma irregularidade plenamente 
superável pelo fato de não ter advindo prejuízo para as partes." 
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Além do caráter relativo da incompetência aqui apreciada, merece se destacar que, em 
situações como a examinada, a parte interessada deve argüir, na primeira oportunidade 
que se Ihe apresenta, a exceção de incompetência, sob pena de, não o fazendo, ter-se 
como prorrogada a competência firmada originariamente na ação principal. Isso decorre 
do princípio implícito que rege o direito formal, segundo o qual "se toda formalidade 
processual visa a um determina do fim, e este fim é alcançado, apesar de sua 
irregularidade, evidentemente carece esta de importância". 
Registro, também, que a douta sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente a ação, 
cassou, de imediato, a cautelar que havia sido deferida. Em conseqüência, nenhum efeito 
deve a referida medida continuar produzindo, pelo que há necessidade de se fazer, 
imediatamente, tal comunicação à autoridade competente, haja vista que a improcedência 
da ação foi confirmada pela Turma. 
Aplico, assim, os efeitos do art. 807, do CPC: 
"Art. 807 - As medidas cautelares conservam a sua eficácia no prazo do artigo 
antecedente e na pendência do processo principal; mas podem, a qualquer tempo, ser 
revogadas ou modificadas." 
Diante do exposto, o meu voto é negando provimento aos embargos e confirmando a  
cassação dos efeitos da cautelar concedida. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 255 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Impetrante: DR. LUCÍDIO DE FIGUEIREDO GALVÃO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - PE 
Paciente: JOÃO LUCAS DA SILVA (RÉU PRESO) 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Réu preso. Fiança - valor. Inexistência de requisitos para cassação. 
Excesso de prazo para denúncia. Concessão. 
1. Constituindo-se a fiança espécie do gênero liberdade provisória, a fixação de seu valor, 
atendendo que seu recolhimento é condição necessária a sua concessão, excepcionada a 
hipótese do artigo 350, não há como obstacular-se o direito à liberdade, já reconhecido de 
quando do arbitramento da fiança, através de um valor exorbitante que esteja além da 
capacidade financeira do afiançado. 
2. Arbitrada a fiança da mesma, não há como cassá-la sob o fundamento de que o caso é 
de decretação de prisão preventiva, máxime quando não identificados nenhum dos 
motivos de que cuida o art. 312 do CPPB. 
3. Cuidando a espécie de réu preso e não respeitado o qüinqüídio para oferta da 
denúncia, a hipótese é de excesso de prazo, de modo a autorizar conceda-se a favor do 
paciente a ordem de habeas corpus liberatório. 
4. Ordem concedida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, conceder a ordem, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

julgado. 
Recife, 10 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Lucilio de Figueiredo Galvão, brasileiro, 
casado, advogado de ofício do Estado de Pernambuco, inscrito na Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seção de Pernambuco, impetra a favor de João Lucas da Silva a presente 
ordem de habeas corpus, nomeando como autoridade coatora S .Exª o Juiz da 5ª Vara da 
Seção judiciária de Pernambuco. 
Dá conhecimento de que o paciente foi preso e autuado em flagrante no dia 15 de 
setembro do ano em curso, vez que foi encontrado como violando a regra do art. 334, § 
1º, c, do Código Penal - descaminho -, tendo a autoridade policial, no dia 30 de setembro, 
remetido à Justiça o inquérito policial dando como inteiramente concluído. Com vista no 
dia 02 de outubro seguinte, o Ministério Público devolveu os autos no dia 05, no entanto, 
sem que apresentasse a denúncia, mas, sim, requerendo algumas diligências e a 
decretação da prisão temporária do paciente. 
S. Exª , o Juiz Francisco Queiroz, indeferindo o pedido de prisão temporária, achou por 
bem, no entanto, decretar a prisão preventiva. Isto quando tinha antes arbitrado a favor do 
paciente uma fiança, na época, de Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzeiros). 
Acontece que o paciente deduziu pedido perante o Juiz da 5ª Vara para que reduzisse 
aquele valor, pois não tinha condições de pagar aquele montante, uma vez que se 
qualifica, inclusive, como pescador. Falando o Ministério Público a respeito desse pedido 
de redução do valor arbitrado como fiança, este entendeu que o réu, apesar de se 
qualificar como pescador, na verdade tinha só sua inscrição como pescador, mas possuía 
uma moradia boa e foi encontrado com 350 (trezentas e cinqüenta) garrafas de uísque 
importado. Logicamente, então, teria condições de pagar aquele quantum arbitrado como 
fiança. 
S. Exª , o Dr. Francisco Queiroz Bezerra Cavalcanti, diante do parecer do Procurador que 
opinava no sentido de não reduzir o quantum arbitrado a título de fiança, deu o seguinte 
despacho: 
"Requerido o arbitramento... 
...preso por crime algum." 
Existe nos autos prova de que o réu também estaria respondendo a processo por 
descaminho, de que ele teria sido denunciado por prática do crime capitulado no art. 121 - 
homicídio doloso - e ainda pela prática de lesões corporais simples - art. 129, caput. 
Então, diz: 
"Os documentos... 
...final do julgamento." 
O MM. Juiz não decretou a prisão preventiva, mas indeferiu quando já tinha deferido 
antes. Então, S. Exª deferiu antes e, como arbitrou num valor bastante alto e a parte pediu 
que fosse reduzido aquele quantum porque não tinha condições, disse: 
"Recebi o presente... 
...Cr$ 23.170.632,00." 
Dr. Francisco Queiroz arbitrou essa fiança no dia 16.06.92 e, arbitrada a mesma, João 
Lucas apresentou pedido onde dá conhecimento de que não tem condições de pagar 
aquela quantia e pediu a redução do valor arbitrado como fiança. Como resposta, o Juiz 
volta agora a indeferir, por entender que o caso é de decretação de prisão preventiva. 
O Juiz Manoel Zeferino, substituindo o Dr. Francisco Queiroz Cavalcanti que está fazendo 
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um curso na Europa, fez o interrogatório do réu e manteve, então, a denegação. Também 
entende que não é o caso de prisão preventiva, mas diz que ele há de continuar preso em 
razão do flagrante. 
E deixou que o réu que estava sob prisão em flagrante continuasse preso. 
Em resumo, o réu foi autuado em flagrante no dia 15 de setembro. Vencidos os quinze 
dias, a Polícia Federal não pediu a dilação de prazo por mais quinze dias e sim devolveu 
o processo com relatório. O Ministério Público recebeu o processo no dia 02 de outubro e, 
após três dias, não ofertou a denúncia mas simplesmente peticionou pedindo diligências, 
entre elas que viesse inclusive notícia de outros processos aos quais o réu estaria 
respondendo. E só veio apresentar denúncia quatorze dias depois que o processo Ihe foi 
encaminhado. 
Então, alega-se aqui excesso de prazo como um dos fundamentos, assim como a 
inaplicabilidade da prisão provisória. A prisão provisória, também chamada temporária, foi 
criada para os chamados crimes hediondos, e o descaminho, logicamente, não é crime 
hediondo. 
O Ministério Público manifestou-se no sentido de o juiz não atender o pleito do afiançado, 
diminuindo o valor da fiança arbitrado em Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de 
cruzeiros). O representante do Ministério Público, Dr. Domingos Sávio, fez um levanta 
mento da vida financeira do paciente e concluiu que o mesmo mora bem e tem condições 
econômicas de pagar Cr$ 23.000.000,00 de fiança. E o Juiz, ao invés de atender o pleito 
ou não, simplesmente  entendeu que o caso não era mais de fiança, por considerar 
presente a hipótese de prisão preventiva. No entanto, não trouxe nenhum dos  
fundamentos do art. 312, dizendo apenas que o fundamento seria periculosidade. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Da leitura dos dispositivos constantes 
dos arts. 310 e seu parágrafo único 312, I e II, 322, 323 e seus incisos e 324, bem como 
do art. 350, do CPPB, não só se conclui apresentar, como observa, por sinal, Frederico 
Marques, em seus "Elementos do Direito Processual Penal", a liberdade provisória duas 
modalidades fundamentais, mediante fiança ou sem fiança e ainda que, enquanto a 
concessão da liberdade provisória  sem fiança se apresenta ao juiz como uma faculdade 
(poderá), a liberdade provisória mediante fiança, desde que inexistentes obstáculos legais 
para sua concessão, em sendo um direito do réu, há de ser arbitrada a favor do mesmo. 
Atente-se, por outro lado, que, diferentemente do Código Processual antes vigente que 
distinguia entre fiança provisória e fiança definitiva, a lei processual ora vigente, segundo 
comando expresso do  art. 330, estabelece que a fiança sempre será definitiva. 
Galdino Siqueira, em seu Curso de Processo Criminal, - 2ª Ed. revisada e comentada, 5º 
Milheiro, 1937, em cuidando das semelhanças e diferenças entre as fianças provisórias e 
definitivas, textualmente observa: 
"A provisória é temporária e a definitiva é permanente, subsistindo até a sentença final, 
tendo ocorrido que todos os recursos transitem em julgado." 
Sobre a natureza da liberdade provisória, lembra José Frederico Marques ser a mesma, 
enquanto sucedânea da providência cautelar detentiva, um sub-rogado processual do 
carcer ad custodim, uma medida, pois, de contracautela, vez que destinada a eliminar os 
danos ao direito de liberdade que poderiam advir da prisão cautelar e, nesse sentido, 
reveste-se da natureza de medida instrumental positiva, como afirmação do jus libertatis, 
apresentando-se, nas lições de Carlos Humberto Del Pozzo, como istituto reintegratore 
della liberta. 
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Sendo, pois, a fiança ou a liberdade provisória mediante fiança um direito do réu, é 
corolário que como medida de reintegração do réu do direito de liberdade, em que se 
fazendo presentes as hipóteses que, mais do que autorizam, a impõem, o juiz deve 
concedê-la, não podendo assim ser o réu privado do exercício de tal direito. Tal 
observação se faz importante, primeiramente, para que se atente a que, embora 
condicionada a concessão da fiança ao recolhimento de seu valor, a finalidade de tal 
caução outra não é, como mais uma vez observa José Frederico Marques, que a de 
garantir o cumprimento dos ônus processuais impostos ao réu na liberdade provisória ou, 
ainda, como finalidade secundária, a de garantir as despesas processuais resultantes da 
persecutio criminis, ou de outros encargos do réu no caso de sua condenação. 
Conclui-se, assim, que o valor arbitrado a título de fiança, desde que em caso da mesma 
ser declarada perdida ou quebrada terá o seu saldo recolhido ao Tesouro Nacional, se 
constitui, na verdade, mais em um ônus para o próprio afiançado do que uma garantia 
processual, vez que em sendo a liberdade provisória, com ou sem fiança, uma liberdade 
vinculada (arts. 310, 328 e 350 do CPPB), resta o réu gozando de liberdade pessoal para 
defender-se ou livrar-se solto, mas subordinado a imperativos que, nas lições de 
Frederico Marques, sob a forma de ônus processuais o vinculam ao desenrolar do 
processo, exatamente por ser a liberdade vinculada, a um só tempo, providência de 
contracautela, como também substitutiva das medidas de prevenção que atingem a 
própria liberdade de ir e vir do acusado. Vale dizer, na própria natureza contracautelar da 
liberdade provisória mediante fiança ou não, mais do que no valor arbitrado como fiança, 
está a garantia de que o afiançado não prejudicará o desenrolar do processo no exercício 
de seu direito de liberdade que coexistia simultaneamente com esta medida substitutiva 
do cacer ad custodim. Inexplicável, pois, que se negando o direito do réu a ser 
reintegrado à liberdade, após reconhecer-se-Ihe tal direito de quando da concessão da 
fiança, em arbitrando um valor que esteja além da capacidade financeira e econômica do 
réu, se torne ineficaz tal direito, por restar o mesmo inacessível, em face dos limites 
econômico-financeiros do réu. Claro que, sendo de observar-se na sistemática 
estabelecida para o valor da fiança o quantum da pena cominada .ou aplicada in concreto, 
quis o legislador que, tal qual ocorre com a pena, houvesse uma correlação entre o 
castigo e o crime (no caso da pena) e o ônus econômico e o crime (no caso da fiança), 
mas justa mente por se tratar de ônus econômico e não pena (no caso seria a pecuniária), 
este ônus não deve, em hipótese alguma, tornar ineficaz em razão de um valor 
exorbitante o direito do réu à liberdade. Dessume-se de tal assertiva que, em se 
respeitando tal correlação, há de se levar em conta, necessariamente, a situação 
econômico-financeira daquele a quem se concede a fiança, de tal modo que, se o caso, 
desde que não possa o beneficiado de tal direito arcar com o valor arbitrado no caso 
deste ter sido fixado no seu mínimo permitido, há de se aplicar em seu favor o comando 
do art. 350 do CRPB. 
Por outro lado, cuidando a lei processual penal, única e exclusivamente, em relação à 
fiança definitiva, é de ter-se a mesma como permanente, subsistindo até que a sentença 
final transite em julgado. Esta é a regra. É que, em sendo concedida a fiança, só deixará a 
mesma de subsistir, ou em caso de ser considerada sem efeito ou quando cassada, ou se 
vier a ser quebrada. O art. 341 do CPPB diz que se julgará quebrada a fiança quando o 
réu, legalmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justo 
comprovado, de logo, ou, ainda, na vigência da fiança praticar outra infração penal. 
Verifica-se, de logo, que da quebra de fiança não cuidam os presentes autos. 
Por outro lado, também não se dá notícia tenha a fiança sido declarada sem efeito. 
Restaria a examinar se ocorreu qualquer fato que tenha autorizado a autoridade coatora a 
cassar a fiança, por ela arbitrada em favor do paciente. Estabelece o art. 338 do CPPB 
que a fiança será cassada se reconhecida não cabível na espécie, ou, ainda, segundo o 
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comando do art. 339, em havendo inovação na classificação do delito, conclua-se pela 
existência de delito inafiançável. 
Ora, autuado e preso em flagrante o paciente por crime capitulado no art. 334 do CPPB, 
não se dá notícia nestes autos tenha havido inovação na classificação do delito imputado 
ao mesmo. 
Forçoso concluir-se que, ao ser concedida a fiança ao paciente, reconheceu-se que o 
crime a ele imputado é daqueles em que a pena mínima cominada não supera 2 anos, 
como de fato ocorreu, vez que o mesmo foi indiciado nas penas do art. 334 do CPB (1 a 4 
anos de reclusão), que o réu não é reincidente nem vadio. 
Ininteligível tenha o MM. Juiz, em decidindo sobre o pedido onde o paciente pleiteava a 
redução do valor da fiança, negado o benefício já antes concedido, sob o fundamento de 
que a hipótese seria de decretação de prisão preventiva. Ininteligível, primeiro, por que 
inicialmente assim não pareceu àquele magistrado, pois, se assim ocorresse, não haveria 
como beneficiar-se o paciente com a concessão da fiança e, ininteligível, nesta altura, 
quando entendendo Sua Excelência ser a hipótese de decretação de prisão preventiva, 
não se reporta como circunstância autorizativa para tal decretação a nenhuma das 
enumeradas no art. 312 do CPPB. Não há como descurar-se que tal comando, partindo 
do princípio de que há de respeitar-se o direito constitucional à liberdade individual, para 
fundamentar aquela prisão cautelar, ao estabelecer em que circunstâncias a mesma seria 
decretada, enumerou verdadeiramente numeri clausi (hipóteses fechadas e limitadas que 
não admitem extensão alguma). Vê-se, assim, ter inexistido qualquer circunstância que 
possa ter autorizado a cassação da fiança. 
Tendo, no entanto, a despeito de se Ihe ter reconhecido o direito de livrar-se solto, o 
paciente permanecido preso como até a presente data ocorre, a ferir o seu direito de 
liberdade, existe ainda o excesso de prazo, vez que desrespeitado o qüinqüídio do 
Ministério Público Federal para a oferta da denúncia. É que conforme se noticia nestes 
autos, concluído o inquérito policial no 15º dia após a prisão em flagrante do paciente e 
encaminhados os autos ao dominus litis, este ao invés de ofertar a denúncia, requereu 
diligências. A jurisprudência tem caminhado no sentido de, reconhecendo ao Ministério 
Público, enquanto senhor da ação penal, o direito de requerer diligência, inadmitir possa o 
juiz simplesmente indeferi-las, devendo, no entanto, em se tratando de réu preso e desde 
que vencido o qüinqüídio sem oferta da denúncia, pôr de imediato em liberdade o mesmo. 
Assim não ocorrendo, é de concluir-se pela ilegalidade da permanência na prisão do 
paciente, injusta coação que impõe conceda-se-Ihe a ordem de habeas corpus liberatório. 
É o meu voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 3.367 - CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Impetrante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - CE 
Lit. Pass.: ABEL CASTELO BRANCO DOS SANTOS E OUTROS 
Advogados: DRS. SÂMIA SOARES BULCÃO DOMINGUES E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Liberação do FGTS independente de caução. Funcionário 
público. Garantia constitucional da estabilidade e deveres de lealdade e obediência às 
ordens superiores. Inexistência do requisito da efetiva possibilidade de prejuízo 
irreparável ou de difícil reparação. 
1. A garantia constitucional da estabilidade e os deveres de lealdade e de obediência às 
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ordens superiores conferem total credibilidade aos servidores públicos, não acarretando, 
portanto, nenhum prejuízo para a Caixa Econômica Federal o não cumprimento da 
exigência de caução para a execução provisória de sentença concessiva de segurança. 
2. Ademais, a dispensa de cumprimento de caução idônea para a obtenção executória da 
sentença fica a critério do magistrado, consoante se depreende da Lei Nº 1533/51, art. 12, 
parágrafo único. 
3. Desse modo, no caso sub judice, inexiste o requisito da possibilidade da efetivação do 
prejuízo irreparável ou de difícil reparação. 
4. Sentença denegada. Liminar cassada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o pleno do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
denegar a segurança, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Recife, 14 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: A Caixa Econômica Federal impetrou mandado de 
segurança contra ato do Exmo. Sr. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, 
visando a emprestar efeito suspensivo à apelação interposta por esta instituição financeira 
pública que através daquele recurso pretende impedir seja liberado o FGTS dos 
funcionários celetistas que passaram a estatutários por força do Regime Jurídico Único. 
Alega a impetrante às fls. 02/06, que o ato está eivado de ilegalidade, em razão da Lei Nº 
8076/90 vedar o cumprimento das sentenças judiciais proferidas em mandado de 
segurança antes de sua apreciação pelos Tribunais Superiores, acrescentando que a 
liberação reiterada do FGTS poderá acarretar graves prejuízos e dano irreparável ao 
Fundo. 
Trouxe à colação arestos do STF e do extinto TFR que acoIhem a referida interposição 
para conferir efeito suspensivo ao apelo. Por fim, pede o deferimento da liminar e a 
conseqüente concessão da segurança. 
Vieram as informações do MM. Juiz a quo que argumenta ter concedido a segurança com 
supedâneo no direito adquirido e com base na Súmula Nº 178 do ex-TFR. 
As fls. 55, concedi a liminar. 
Litisconsortes passivos regularmente citados. 
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da segurança. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Pretende a impetrante ver conferido efeito 
suspensivo ao apelo interposto contra decisum que determinou a liberação do montante 
depositado, a título de FGTS, na conta vinculada do servidor celetista que passou a ser 
regido pelo Regime Jurídico Único. 
Às fls. 55, concedi a liminar, por entender presentes os requisitos necessários para o seu 
deferimento. Porém, a concessão da liminar não pressupõe que a prestação jurisdicional 
seja finda e acabada. 
Acerca desse tema, transcrevo as lições do Mestre Hely Lopes Meirelles: 
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"...A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 
procedimento acautela dor do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de 
dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a 
apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa em prejulgamento; não 
afirma direitos; nem nega poderes à administração. Preserva, apenas, o impetrante de 
lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato pugnado." (in Mandado de 
Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 13ª 
ed., pág. 51 ). 
Analisada inicialmente esta questão, passo para o exame do mérito. Não cabe, na 
hipótese ora analisada, o argumento de que o art. 1º da Lei Nº 8076/90 proíbe o 
cumprimento das sentenças judiciais proferidas em mandado de segurança antes de sua 
apreciação pelos Tribunais Superiores. O meu entendimento acerca desse tema é de que 
o referido dispositivo legal afronta o princípio constitucional da inafastabilidade do controle 
jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). Não devendo, portanto, tal dispositivo ser aplicado. E 
esse foi o posicionamento adotado pelo Pleno deste egrégio Tribunal, em 26.02.92, no 
julgamento do MS Nº 4220-PE, cujo voto vencedor foi lavrado pelo eminente Juiz Barros 
Dias. 
Além disso, a suspensividade, ora pretendida, tem como pressuposto básico a justificativa 
da necessidade de assegurar eficácia às decisões judiciais, caso venha a ser reformada 
aquela decisão por parte da instância ad quem. 
Nos autos do mandamus, não há conhecimento de que a liberação do FGTS se deu com 
garantia do Juízo, no entanto, é evidente que causas como essa, onde a relação jurídica 
envolve de um lado a CEF, instituição financeira sob forma legal de empresa pública, e do 
outro servidores públicos que passaram ao Regime Jurídico Único, detendo todas as 
garantias constitucionais de estabilidade, não há de prejudicar a postulação da impetrante 
até o julgamento final do  recurso interposto, só recebido no efeito devolutivo. 
Merece ser transcrito o voto que o ilustre Juiz Federal Dr. Barros Dias, que me substituiu 
durante as férias proferiu em matéria similar a esta, sendo voto vencedor, e que eu adoto 
como posiciona mento, a saber: 
Nesta linha de pensamento, trago a lição de Hely Lopes Meirelles: 
"Os estatutos modernos impõem uma série de deveres aos funcionários, como requisitos 
para o bom desempenho de seus encargos e regular funcionamento dos serviços 
públicos. 
Dentre esses deveres, salientam-se por sua constância na legislação dos povos cultos o 
da lealdade à administração e o de obediência às ordens superiores. 
O dever de lealdade, também denominado dever de fidelidade, exige de todo o servidor a 
maior dedicação ao serviço e o integral respeito às leis e às instituições constitucionais, 
identificando-o com os superiores interesses do Estado. Tal dever impede que o servidor 
atue contra os fins e os objetivos legítimos da Administração, pois que assim agisse 
incorreria em infidelidade funcional, ensejadora da mais grave penalidade, que é a 
demissão, vale dizer, o desligamento compulsório do serviço público. 
O dever de obediência impõe ao servidor o acatamento às ordens legais de seus 
superiores e a sua fiel execução. Tal dever resulta da subordinação hierárquica e assenta 
no princípio disciplinar, que informa toda a organização administrativa. 
Por esse dever não está o servidor obrigado a cumprir mecanicamente toda e qualquer 
ordem superior, mas, unicamente, as ordens legais. E, por ordens legais, entendem-se 
aquelas emanadas de autoridade competente, em forma adequada, e com objetivos 
lícitos. O cumprimento de ordem ilegal acarreta para o servidor responsabilidade 
disciplinar e criminal (C.P., art. 22), conforme seja a lesão causada à administração ou a 
terceiros." (in Direito Administrativo Brasileiro, 16ª edição, 2ª tiragem, pág. 389/390). 
Destarte, não vejo prejuízo para a CEF. Inversamente, o fato do montante depositado na 
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cota vinculada pertencer aos servidores sujeitos à gestão do Poder Público, de 
conformidade com as normas legais, transfere maior credibilidade à liberação. 
Transcrevo, aqui, o enunciado do art. 12, parágrafo único, da  Lei nº 533/51, do mandado 
de segurança: 
"Da sentença, negando ou concedendo o mandado, cabe apelação. Parágrafo único - A 
sentença que conceder o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. podendo, 
entre tanto, ser executada provisoriamente." 
Ora, a própria lei não remete à exigência de caução idônea para a obtenção provisória da 
execução da sentença. Esta fica a critério do magistrado. Portanto, orientado pela 
jurisprudência e pela doutrina, sou pela dispensa de caução, haja vista tratar-se de 
servidores públicos. Trago a AMS Nº 2979/PE, cujo acórdão, da lavra do MM. Juiz 
Petrucio Ferreira, confirma tal posicionamento: 
"EMENTA : PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 
1. Não cuidando a espécie de ataque a decisão concessiva ou denegatória de liminar em 
Mandado de Segurança, não se aplica à mesma o estabelecido no parágrafo 2º, do art. 
228, do R.I. desta Corte. 
2. A sujeição ao duplo grau de jurisdição de 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 caução, via ofício a 
ser expedido, independentemente de pedido de parte, à autoridade coatora, sob pena de, 
assim não se fazendo, negar-se a própria ratio essendi daquela ação mandamental (lei 
1533/51, art. 12, parágrafo único e precedentes jurisprudenciais). 
3. Agravo provido para, modificando o despacho agravado, deferir a execução provisória." 
É novamente na lição do mestre Hely Lopes Meirelles que arremato este trabalho: 
"A execução provisória foi estendida à sentença concessiva de segurança, pela Lei Nº 
6071, de 03.07.1974, mas daí não se conclua que essa provisoriedade exija caução e a 
carta de sentença referidas no art. 588 do Código de Processo Civil. E assim já se 
decidiu. Pois se a liminar é executada independentemente desses requisitos, ilógico seria 
exigi-los para execução da decisão de mérito, ainda que sujeita a recurso." (in Mandado 
de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, 
13ª ed., ampliada e atualizada pela C.F. de 1988, pág. 68). 
Ademais, três são os requisitos para a impetração de mandado de segurança com o fito 
de emprestar efeito suspensivo a recurso que não o tenha: a interposição do recurso 
cabível, a plausibilidade do direito e a potencialidade de dano irreparável ou de difícil 
reparação. 
Quanto aos primeiros requisitos, foram atendidos. Entretanto, não se comprovou a 
possibilidade de efetivação do prejuízo grave. É importante não olvidar que, provida a 
apelação na segunda instância, poderá a impetrante ingressar em juízo a fim de recuperar 
os seus valores. 
Com essas considerações, denego a segurança, cassando a liminar anteriormente 
concedida. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.545 - PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 8ª VARA - PE 
Advogados: DRS. DJAIR DE SOUSA FARIAS E OUTROS (IMPTE.) 
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EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Ato judicial. Não interposição de Agravo de 
Instrumento. Incabimento. 
- Omitindo-se o impetrante na interposição do recurso específico contra despacho 
concessivo de liminar em ação cautelar, não pode substitui-lo pela ação mandamental. 
- Mandado de segurança não conhecido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, 
não conhecer da segurança, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 05 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O Banco Central do Brasil impetra mandado de 
segurança contra ato do MM. Juiz Federal da 8ª Vara da Seção Judiciária de 
Pernambuco, objetivando suspender os efeitos da liminar deferida na Ação Cautelar nº 
XII-636/91, que determinou a liberação de cruzados novos retirados em favor de Carlos 
Henrique de Moura Chaves. 
Alega o Banco Central do Brasil que aquele Juízo cometeu ato ilegal e abusivo ao 
conceder a liminar, desrespeitando o disposto na Lei nº 8.076, de 23.08.90, que veda 
expressamente a concessão de medidas liminares em processos da espécie. 
Liminar deferida às fls. 12. 
A autoridade apontada como coatora presta suas informações alegando que concedeu a 
liminar por entender presentes os requisitos essenciais à concessão, louvando-se ainda 
em decisões dos Tribunais da 5ª e 3ª Regiões, destacando a inconstitucionalidade da Lei 
nº 8.024/90. Informa, ainda, que os cruzados foram convertidos em cruzeiros e liberados à 
parte interessada. 
O litisconsorte passivo necessário deixou de ser citado por ser desconhecido o endereço. 
A douta Procuradoria Regional Federal, oficiando no feito, opina pela denegação da 
ordem requerida. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Com a presente impetração, o Banco 
Central do Brasil volta-se diretamente contra o despacho do MM. Juiz impetrado que, em 
ação cautelar, concedeu liminar para liberação de depósitos em cruzados e sua 
conversão em cruzeiros. 
Contra o ato judicial impugnado era cabível agravo de instrumento, não interposto pela 
parte. É aplicável à espécie a Súmula Nº 267 do egrégio Supremo Tribunal Federal, in 
verbis: 
"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 
Como se sabe, a egrégia Suprema Corte tem abrandado o rigor desse entendimento para 
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admitir o mandamus para emprestar efeito suspensivo a recurso que não o tenha. Não é o 
caso presente em que se consumou a preclusão. 
Fora desses limites, só excepcionalmente é admissível o writ, naquelas hipóteses em que 
a decisão judicial assume feição teratológica, para usar a expressão consagrada nesta 
Corte pelo eminente Juiz José Delgado. 
Este é o posicionamento, também, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como se vê 
na seguinte ementa: 
"Excepcional o cabimento do mandado de segurança quando cabível recurso. Havendo a 
parte apresentado agravo regimental contra despacho do relator de apelação, se não se 
conformar com seu julgamento, a via será a do recurso extraordinário ou do especial. Não 
há como substituí-los por mandado de segurança" (STJ-3ª Turma, RMS 370-RS, rel. Min. 
Eduardo Ribeiro, J. 19.6.90, negaram provimento, maioria, DJU 17.9.90, p. 9506, 2ª col., 
em.). 
A Suprema Corte também assim se posicionou no RE Nº 76.909 - RS : "não se pode 
transformar a ação de segurança num sucedâneo do recurso adequado previsto em lei, 
porquanto tal liberdade subverte a ordem jurídico -processual". 
Segundo Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em 
Vigor, 20ª edição, pág. 388, "cabe agravo de instrumento da decisão que concede ou 
denega medida liminar provisória em processo cautelar". 
A propósito, segundo Milton Flaks, "de lege ferenda, a solução do problema que agonia os 
Tribunais e os meios jurídicos talvez seja, efetivamente, proibir o mandado de segurança 
contra atos jurisdicionais, visto que vem funcionando na prática como recurso anômalo - 
STF, RE Nº 80.193-SP, TFR, AMS 75.892." ("Mandado de Segurança - Pressupostos da 
Impetração, Forense, 1980, Pág. 186) 
Se fosse cabível, seria de considerar-se a ação prejudicada por falta de objeto. O 
impetrante retardou-se no ajuizamento da presente ação, já tendo o litisconsorte recebido 
grande parte do numerário em depósito de que era titular. 
Não haveria mais, portanto, como deferir-se a segurança para obviar situação de fato já 
consumada. 
Com essas considerações, não conheço o presente mandado de segurança. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.974 - PB 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - 

CREA/PB 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - PB 
Lit. Pass.: BENALVA PEREIRA DO NASCIMENTO 
Advogados: DRS. FRANCISCO NÓBREGA DOS SANTOS E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Ato judicial. Admissibilidade. CREA. Servidora celetista. 
- O CREA apresenta características de pessoas jurídicas de direito privado, razão por que 
a Justiça Federal não é competente para processar e julgar a ação de natureza trabalhista 
com escopo de sustar rescisão de contrato de servidora celetista. 
- Mandado de segurança que se concede, posto que presentes os requisitos legais para 
suspender os efeitos em outro impetrado em primeiro grau, no qual foi deferida a liminar 
ora atacada. 
- Segurança concedida. 
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ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de admissibilidade do recurso e, também por maioria, conceder a 
segurança, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 02 de dezembro 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 pelo 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,- CREA/PB, autarquia 
federal, contra ato do Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, objetivando 
suspender os efeitos da liminar deferida nos autos de mandado de segurança impetrado 
naquele Juízo por Benalva Pereira do Nascimento. 
Alega o impetrante que, em razão de sua natureza atípica, sempre adotou nos seus 
quadros administrativos as normas destina das às empresas privadas, tais como FGTS, 
escala de salários autônomos, etc., sob a égide da Lei 5.194/66, considerando, inclusive, 
sua natureza financeira, não sujeita à fiscalização dos órgãos governamentais. 
Por tais razões, entende que o douto Juízo tomou para si uma competência que não está 
afeta à Justiça Federal ao conceder liminar sustando o ato de dispensa da servidora 
Benalva Pereira do Nascimento, rescisão esta ocorrida por justa causa, nos termos da 
Legislação Trabalhista. 
Pede, ao final, a cassação da liminar que suspendeu a dispensa e impôs o retorno da ex-
servidora. Junta documentos e faz uma série de considerações de modo a não deixar 
dúvidas quanto à presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
A liminar foi deferida tão-somente para suspender o ato impugnado até o julgamento 
definitivo do mandamus ora em discussão. 
A autoridade apontada como coatora prestou informações às fls. 84/85, dizendo que 
deferiu a liminar por entender estarem presentes os pressupostos legais para tal e junta 
documentos. 
Benalva Pereira do Nascimento, citada como litisconsorte passiva necessária, apresentou 
agravo regimental contra o despacho concessivo de liminar. O agravo não foi conhecido 
nos termos do art. 228, § 2º, do RI desta Corte. 
A douta Procuradoria Regional Federal, oficiando no feito, alegou a total incompetência da 
Justiça Federal para conhecer e julgar a ação mandamental de primeiro grau "até porque 
não detém, a impetrante, a condição de "estável" no serviço público", e que, "caso 
acatado o presente mandamus, deve ele ser concedido, com a confirmação da liminar já 
deferida". 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Em seu bem elaborado parecer, o Ministério 
Público Federal suscita preliminar quanto ao incabimento da via mandamental em face da 
não interposição de agravo de instrumento pelo ora impetrante. 
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Concordo com a douta parecerista, que se posiciona pela admissibilidade da ação 
mandamental. Como se sabe, a jurisprudência é vacilante quanto à viabilidade do recurso 
contra o deferimento ou denegação de medida liminar em mandado de segurança. Em 
conseqüência, não cabe condicionar o acolhimento do writ à interposição de recurso de 
duvidosa pertinência. 
Discute-se, ainda, o cabimento da ação por ter sido impetrada por entidade pública que 
poderia ter ajuizado pedido de suspensão da medida liminar, nos precisos termos do art. 
4º da Lei nº 4.348/64. A tese, reiteradamente aqui defendida pelo nosso eminente colega 
Dr. Orlando Rebouças, tem sido rejeitada por esta Corte, que admitiu inúmeros mandados 
de segurança impetrados pelo Banco Central do Brasil. Na verdade, o pedido de 
suspensão liminar não obsta a que a entidade pública possa ajuizar o mandado de 
segurança, se presentes os requisitos legais. 
Dessarte, admito a impetração. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Volta-se o presente mandado de segurança 
contra o ato judicial que determinou fosse sustada a rescisão do contrato de trabalho da 
servidora celetista do CREA. A decisão impugnada diz apenas o seguinte: 
"2. Concedo a liminar, nos termos requeridos (fIs. 06), por entender presentes os 
pressupostos legais (Lei Nº 1.533/51, artigo 1º) e fáticos". 
Ao examinar o pedido de liminar aqui requerido pela autarquia profissional, assim se 
manifestou o ilustre Juiz José Delgado: 
"A matéria objeto da controvérsia exige um exame mais aprofundado. Há que se 
averiguar o problema da competência para a apreciação da contenda, se o feito é afeto à 
Justiça Federal ou à Justiça do Trabalho, vez que, na verdade, o CREA, como, de resto, 
todos os demais conselhos de categorias profissionais, apresenta características que o 
aproximam de entidades de direito público e características de pessoas jurídicas de direito 
privado. 
A determinação do retorno da servidora, em caráter liminar, inaudita altera parte, sem que 
examine, à exaustão, a legalidade da rescisão do seu contrato de trabalho, identificando-
se as condições fáticas em que tal ato jurídico se consubstanciou, não pode ser efetivada, 
a princípio, por trazer potencial prejuízo ao CREA-PB. 
Como litígio comporta discussões acerca da matéria de direito, no que tange à 
competência para exame do writ, da legalidade da demissão, e acerca da realidade fática, 
com a apreciação dos fatos que motivaram a punição, não pode prosperar a liminar que 
determinou a sustação da dispensa da servidora. 
Há que se considerar que a decisão final da segurança requerida perante o Juízo de 1º 
grau, caso favorável a Benalva Pereira do Nascimento, implicará no recebimento da 
remuneração relativa ao período de afastamento, bem como a prática de todos os atos 
necessários ao retorno ao status quo ante. Assim, aparentemente, não militam em favor 
da ex-servidora o fumus boni juris e o periculum in mora, justificadores da liminar 
vergastada. 
Entendo, outrossim, não ser possível, desde logo, cassar a liminar concedida, por 
importar tal mister numa antecipação do pronunciamento jurisdicional sobre o presente 
writ, só possível após a ouvida da autoridade impetrada e do representante do Parquet. 
Portanto, concedo liminar, tão-somente para suspender o ato impugnado até o julgamento 
definitivo do writ ora examinado. (fls. 79/80) 
A impetração traz em seu bojo sérios argumentos que questionam a competência da 
Justiça Federal para o processo e julgamento da causa originária, inclusive parecer de 
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esmerada fundamentação da lavra do conceituado jurista Eros Roberto Grau, que 
responde negativamente às indagações quanto à aplicação da Lei Nº 8.212/90 aos 
Conselhos Federais de Fiscalização do Exercício Profissional e à condição de servidores 
públicos civis dos empregados desses ConseIhos, nos termos da Lei Nº 8.112/90. 
Perante a 4ª Junta de Conciliação e Julgamento de João Pessoa tramita ação de 
consignação em pagamento ajuizada pela autarquia ora impetrante contra a litisconsorte 
passiva. 
Assinalo que esta foi admitida em 01.12.86 e despedida em 30.08.91, por justa causa, e 
que a servidora não gozava do direito à estabilidade. 
A ilustrada Procuradora da República, Drª Eliane Recena, em seu bem lançado parecer, 
ressalta a fisionomia própria da impetrante, caracterizada como autarquia sui generis, em 
face de sua autonomia orçamentária e financeira, bem como na gestão e na disciplina 
legalmente conferidas a seu pessoal através do Decreto-Lei Nº 968, de 13.10.69, que 
prevê expressamente a legislação celetista, excluídas das normas legais sobre pessoal 
referentes à administração interna das demais autarquias federais. Ressalta, ainda, 
invocando o magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello, que o regime jurídico único 
previsto na Constituição não significa que seja o único previsto, haja vista o disposto nos 
artigos 40, § 2º, 52, XII, 61, § 1º, do texto constitucional. Pretendeu-se apenas padronizar 
o que é igual. No caso dos Conselhos Profissionais, por exemplo, deverão adotar o 
mesmo regime, ou seja, o celetista. 
Arrematando sua brilhante argumentação, assim conclui a representante do Ministério 
Público Federal: 
"Por todas essas razões, incorporando, ainda, aqui, as bem lançadas considerações do 
parecer de fls. 115 a 145 dos autos, por entender que: a) o regime que rege os servidores 
do impetrante é e sempre foi o celetista; b) que tal disciplina não contraria nem o texto 
constitucional nem a determinação contida no artigo 1º da Lei 8.112/90; c) que, não tendo 
sido admitida por concurso público, jamais poderia vir a litisconsorte a ocupar cargo 
público, por simples mudança de regime, sob pena de se contrariar, aí sim, o contido no 
artigo 37, II, da Constituição; por todas essas razões, por vislumbrar a total incompetência 
da Justiça Federal para conhecer e julgar a ação mandamental de primeiro grau e até 
porque não detém, a impetrante, a condição de estável no serviço público, é que, caso 
acatado o presente mandamus, deve ele ser concedido, com a confirmação da liminar já 
deferida." (fls. 229) 
Acolho tais fundamentos e acrescento que, como já ficou as sinalado no r. despacho 
concessivo da liminar, caso afinal a litisconsorte seja vitoriosa, fará jus às parcelas não 
recebidas durante o afastamento. O retorno à atividade de servidora já despedida por 
justa causa poderá representar dano de difícil reparação para o impetrante. 
Estão ausentes, assim, os requisitos legais que poderiam respaldar a liminar vergastada, 
concedida em despacho de escassa fundamentação, como se viu. 
Com essas considerações, concedo a segurança, mantendo a liminar. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.547 - PB 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - PB 
Lit. Pass.: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Advogados: DRS. MARIA ERIDAN DE ARAÚJO E OUTROS (IMPTE.) 
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EMENTA 

Mandado de Segurança. Ação Civil Pública. Previdência. Pagamento da diferença de 
147,06% para aposentados e pensionistas da Previdência. Bloqueio dos saldos 
financeiros em nome do INSS. 
- Bloqueio dos saldos financeiros em nome do INSS, pondo-os à disposição do Juízo a 
fim de satisfazer os pagamentos devidos, põe em risco a própria sobrevivência dos 
segurados, enquanto não se aprecia o mérito da demanda, com o desbloqueio dos saldos 
financeiros. 
- Segurança concedida. 
 
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, 12 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 

RELATÓRIO 
 
O SR. JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS contra ato do MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção 
Judiciária do Estado da Paraíba que, nos autos da ação pública Nº 91.2820-8, promovida 
pelo Ministério Público Federal objetivando o pagamento da diferença de 147,06% para 
todos os aposentados e pensionistas do Estado da Paraíba, deferiu a liminar, em 
13.02.1992, dando o prazo de dez dias para cumprimento da medida. 
O ato impugnado consiste na determinação judicial para bloqueio dos saldos financeiros 
em nome do Instituto. 
Em liminar, o impetrante requer o imediato desbloqueio das contas do INSS/PB, 
existentes na Agência Central do Banco Central do Brasil, naquela capital e demais filiais 
do Estado da Paraíba , e, no mérito, a concessão do mandamus, suspendendo a ordem 
judicial de bloqueio. 
A liminar foi deferida para liberar, imediatamente, os recursos da autarquia impetrante. 
A autoridade apontada como coatora prestou informações às fls. 53/66. 
O litisconsorte necessário deixou fluir in albis o prazo legal. 
A Procuradoria Regional Federal, oficiando no feito, opinou pela concessão da segurança. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O presente mandado de segurança volta-se 
contra a decisão judicial que determinou o bloqueio dos saldos financeiros em nome do 
INSS, pondo-os à disposição do juízo, a fim de satisfazer os pagamentos devidos em 
razão do reconhecimento a todos os aposentados e pensionistas do Estado da Paraíba 
do direito à percepção do aumento de 147,06% em seus benefícios, em ação civil pública 
ajuizada pelo Ministério Público Federal. 
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Meu ilustre predecessor nos presentes autos, Juiz José Delgado, assim fundamentou a 
decisão concessiva da liminar: 
"A matéria versada na ação civil pública noticiada nos autos tem sido objeto de polêmicos 
debates entre juristas de nomeada. A jurisprudência, por sua vez, não se encontra 
pacificada a respeito do tema. Diante de tal contexto, a deliberação em exigir da autarquia 
o pagamento do percentual de 147,06% soa, ao menos, precipitada. A entidade dispõe de 
recursos, com os quais poderá desenvolver suas atividades, na prestação de serviços aos 
próprios pensionistas e aposentados, no custeio de seu aparelhamento administrativo e 
no pagamento dos benefícios. 
As verbas disponíveis em suas contas, estabelecidas em orçamento, não podem ser 
objeto de livre aplicação, a entidade não pode oferecer-Ihes a destinação que bem 
entender, desviando para atender a ordem judicial, recursos vinculados. Portanto, como 
não se pode dizer que o montante bloqueado pode ser deslocado para pagamento dos 
147,06%, vez que estão comprometidos com despesas assumidas e por assumir, 
qualquer medida colocando tal importância à disposição do juízo não deve prosperar. 
Os bens públicos são impenhoráveis. Em última análise, o patrimônio das pessoas 
políticas e autarquias desserve para garantir o adimplemento de suas obrigações. Logo, 
caso tenha que efetuar o pagamento da diferença, deve se lançar mão do sistema de 
precatórios, daí militar em favor da impetrante a aparência do bom direito. Como já 
mencionei, as verbas bloqueadas têm uma destinação própria. O Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS tem despesas a pagar. Entre elas, merece desta que o 
adimplemento dos benefícios, seja sob a forma de pensão, proventos ou outra espécie. 
Suspender o pagamento aos beneficiários, pela via reflexa do bloqueio das 
disponibilidades orçamentárias da autarquia, é pôr em risco a própria sobrevivência dos 
segurados, enquanto não se aprecia o mérito da demanda, com o desbloqueio dos saldos 
financeiros." (fls. 46l47)298 
Acolho tais brilhantes fundamentos. Acrescento que, embora não exista prova de 
interposição do recurso cabível, entendo que se deve relevar a omissão por tratar-se de 
decisão que se pode qualificar de teratológica, por ofender o § 3º do art. 15 da Lei nº 
5.316/67, acrescentado pelo Decreto-Lei Nº 893/69, e os arts. 730 e 731 do Código de 
Processo Civil. 
Com essas considerações, concedo a segurança mantendo a liminar. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.668 - CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - CE 
Lit. Pass.: ANTÔNIO RORAIMA DE AGUIAR BRAID E CÔNJUGE 
Advogados: DRS. SÂMIA SOARES BULCÃO DOMINGUES E OUTROS (IMPTE.) E  

BERENISSE LIMA DE OLIVEIRA (IMPDO.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. TR. Admite-se o 
cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, ocorrentes os pressupostos 
constitucionais e interposto, a tempo e modo, o recurso próprio sem efeito suspensivo, se 
do ato judicial resultar a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. 
- Pretensão fundada em matéria de fato suscetível de exame apenas na ação principal. 
- Segurança denegada. 
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ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
denegar a segurança, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 25 de novembro 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 pela 
CEF - Caixa Econômica Federal que colima em restar efeito suspensivo a agravo de 
instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz Federal da 4ª Vara/CE, que, em ação 
cautelar, concedeu liminar em favor dos litisconsortes passivos determinando que não 
fosse aplicada a Taxa Referencial (TR) ao reajustamento dos saldos devedores de seus 
imóveis financiados pela impetrante. 
Alega que a liminar, tal como foi requerida e concedida, importa em imediata 
satisfatividade, acrescentando inexistir o alegado periculum in mora, haja vista que a 
pretensão é relativa ao saldo devedor, e não às prestações dos dois financiamentos 
concedidos aos litisconsortes, um na Carteira Hipotecária e outro através do Sistema 
Financeiro de Habitação. 
Concedida a liminar, vieram as informações em que a ilustre autoridade impetrada 
sustenta ter-se fundamentado nos argumentos da inicial e existir dificuldade para 
pagamento da prestação calculada trimestralmente com base no saldo devedor 
atualizado. 
Os litisconsortes deixaram fluir in albis o prazo de contestação (FLS. 87). 
O Ministério Público Federal, em parecer da ilustre Procuradora da República Drª Gilda 
Pereira de Carvalho Berger, pronunciou-se pela denegação da segurança, ressaltando já 
haver manifestação do eg. STF pela inconstitucionalidade da TR e inexistir prova pré-
constituída de dano irreparável. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A orientação desta Corte é no sentido de 
admitir-se o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, ocorrentes os 
pressupostos constitucionais e interposto, a tempo e modo, o recurso próprio sem efeito 
suspensivo, se do ato judicial resultar a possibilidade de dano irreparável ou de difícil 
reparação. 
No caso em exame, a impetrante interpôs, tempestivamente, agravo de instrumento 
contra a decisão liminar do eminente Juiz ora impetrado que determinou a imediata 
exclusão da Taxa Referencial (TR) do saldo dos financiamentos mantidos pela impetrante 
com os litisconsortes passivos necessários. Esclarece S. Ex.ª  que assim pro cedeu em 
razão de o recálculo da prestação de amortização ter por base o saldo devedor 
atualizado, o que dificultaria o adimplemento da obrigação, consoante se argumenta na 
peça inaugural. Aí estaria o periculum in mora suficiente a justificar a concessão da 
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medida. 
O fumus boni juris residiria nos argumentos exibidos pelos autores da cautelar quanto à 
invalidade da aplicação da TR, objeto de discussão na ação que pretendem ajuizar. No 
particular, como sabe, a Corte Suprema acolheu a ADIN Nº 493-0, promovida pelo Exmo. 
Sr. Procurador-Geral da República, declarando a inconstitucionalidade dos arts. 18 caput, 
§§ 1º e 4º, 20, 21 e § único, 23 e §§, 24 e §§, da Lei Nº 8.177/91, referentes à aplicação 
da TR nos contratos de financiamento da casa própria. 
Tais fundamentos serão examinados pela Turma a que for distribuído o agravo de 
instrumento. Mesmo a relevância do argumento quanto à invalidade da exigência da TR 
não pode ser. aferida senão no momento próprio, com o ajuizamento da ação principal. 
No momento, cumpre verificar se a decisão judicial impugnada pode ocasionar à 
impetrante dano irreparável ou de difícil reparação. 
Parece-me que a inocorrência de tal requisito é flagrante. Como bem assinalou o MM. 
Juiz ora impetrado, o débito se acha garantido por hipoteca, pelo que não há qualquer 
risco de dano para a empresa pública federal. 
Cumpre observar , ainda, que até mesmo o interesse processual da impetrante é 
duvidoso, conforme assinala a ilustrada representante do Parquet na seguinte passagem 
do seu parecer: "Observa-se, no entanto, que a própria impetrante afirma (fIs. 05 e 27, 
destes autos) que mesmo antes de sua citação no processo cautelar já não vinha 
cumprindo as determinações constantes da Lei 8.177/91, isto é, não vinha aplicando a TR 
como fator de atualização do saldo devedor relativo aos financiamentos da casa própria. 
A essa explicação, inexoravelmente, conclui-se pela falta de interesse processual da 
impetrante em relação a este writ. Sim, pois se a CEF já não vinha mesmo aplicando a TR 
como índice atualizador, não há que se falar em perigo de dano irreparável ou de difícil 
reparação para a Caixa." 
Com essas considerações, denego a segurança, cassando a liminar. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 6.766 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrantes: COMPANHIA FÁBRICA YOLANDA E OUTROS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA - PE 
Lit. Pass.: USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S/A E OUTROS 
Advogados: DRS. SYLENO RIBEIRO DE PAIVA E OUTRO (IMPTES.) E  

ADONIAS DOS SANTOS COSTA E OUTROS  (LIT. PASS.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Litisconsórcio Passivo Necessário. Internação de sacaria de juta 
sob regime aduaneiro especial. Alegação de interesse dos produtores nacionais. 
Inexistência. 
Impetração com objetivo de anular sentença concessiva de segurança, sob o fundamento 
de nulidade por falta de citação de litisconsorte passivo necessário. 
A necessariedade do litisconsórcio decorre da possibilidade de prejuízo jurídico à parte 
beneficiária do ato impetrado. 
As empresas nacionais não têm interesse jurídico em ação mandamental impetrada 
contra ato de autoridade fiscal, visando à obtenção de admissão temporária de 
mercadorias produzidas no estrangeiro. 
Mero interesse econômico  não impõe a necessidade de integração ao processo. 
Denegação da segurança. 
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ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, denegar a segurança, 
de acordo com o relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 02 de dezembro de 1992 (data do julgamento).   JUIZ JOS� DELGADO - 
Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Companhia Fábrica Yolanda e outras impetram 
mandado de segurança visando a "anular ação mandamental" que tramitou perante a 6ª 
Vara da Justiça Federal de Pernambuco, alegando que deveriam ter sido citadas como 
litisconsortes passivas necessárias. 
Informam que a sentença proferida em primeira instância as segurou às impetrantes 
daquela primitiva ação mandamental, todas usinas de açúcar estabelecidas neste Estado, 
o direito de importar sacos de juta, sob o regime de admissão temporária (suspensão dos 
tributos incidentes sobre a operação de importação). 
Sustentam as empresas, ora impetrantes, que, pelo fato de serem produtoras de sacos de 
juta no mercado nacional, foram prejudicadas com a sentença, pelo que, 
necessariamente, teriam de ser citadas para o feito. 
Para justificar o interesse na causa, argumentam que a operação de importação fere as 
normas que regem o Comércio Exterior entre os países signatários do GATT - Acordo 
Geral de Tarifas e Comércio. Acrescentam que a Portaria Nº 922/91 do Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento proibiu a entrada temporária de sacos de juta , 
exceto nos casos em que o produto importado se destinasse à complementação da oferta 
nacional, com o objetivo de coibir o "DUM PING" que vinha sendo praticado, em prejuízo 
à industria nacional. 
A petição inicial concluiu requerendo: 
"72.5 - A declaração de nulidade do MS nº 91.0007996-0, interposto pela Usina Central 
Olho D'Água e por seus litisconsortes, junto à 6ª Vara Federal, com a conseqüente 
extinção do feito pela não citação das impetrantes como litisconsortes passivas 
necessárias; 
72.6 - A concessão, no mérito, da presente Segurança, amparando os direitos líquidos e 
certos das impetrantes, com o indeferimento definitivo da pretensão da Usina Central 
Olho D'Água e de seus litisconsortes de importar sacos de juta, sob o regime de admissão 
temporária, com a conseqüente e descabida suspensão de tributos, exigíveis nas 
espécies, à luz do ordenamento jurídico vigente;" - Fls. 28/29. 
O eminente Juiz Federal impetrado informou que a apelação interposta pela Fazenda 
Nacional contra a sentença, ora atacada estava em fase de processamento. 
A Usina Central Olho D'Água S/A e outras, citadas como litisconsortes passivas 
necessárias, pronunciaram-se às fls. 226/244, sustentando que as impetrantes não 
seriam litisconsortes passivas no mandado de segurança requerido em primeira instância, 
eis que não são titulares dos interesses em conflito naquele processo. Argumentaram, 
ainda, que o interesse dos produtores do país é apenas econômico, e não jurídico. 
Citada como "litisconsorte ativa necessária", a requerimento das impetrantes, a Fazenda 
Nacional pediu, às fls. 290/291, a sua exclusão da lide. 
Com vista, a douta Procuradoria Regional Federal opinou pelo não conhecimento do writ, 
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por falta de interesse, ou, sendo conhecido, pela sua denegação. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): As empresas produtoras de juta impetram 
segurança com pedido de anulação de outro mandado de segurança requerido na 
primeira instância por usinas de açúcar contra ato do Inspetor da Receita Federal no 
Porto do Recife. 
Alegam que tendo sido prejudicadas com a sentença proferida naquele processo, 
deveriam ter sido citadas como litisconsortes passivas necessárias. 
Inicialmente, deve ser verificado o cabimento da presente ação para a finalidade 
pretendida pelas impetrantes. 
Em regra, o meio apropriado para a obtenção de anulação de processo é a interposição 
de apelação contra a sentença nele proferida. 
Todavia, há inclinação da jurisprudência no sentido da propriedade do mandado de 
segurança requerido diretamente na segunda instância quando manejado por terceiro 
prejudicado pela sentença monocrática. 
Assim já decidiu esta e. Corte, quando do julgamento do MS Nº 3057-PB, rel. Juiz Araken 
Mariz, em hipótese de candidatos aprovados em concurso público não citados em ação 
ajuizada com o fito de anular o certame. 
No caso, alegando as impetrantes justamente a qualidade de litisconsortes necessárias, 
não citadas, conheço do pedido e passo a decidir se realmente têm as requerentes 
interesse jurídico na causa, de modo a justificar o alegado litisconsórcio. 
Efetivamente, nulo é o julgamento quando não há o chamamento ao processo de todos os 
litisconsortes necessários. 
A segurança foi requerida em primeira instância por usinas que haviam obtido da 
autoridade fiscal o deferimento de pedidos de ad missão temporária de sacos de juta, que 
serviriam para acondicionar a produção de açúcar que seria exportada para o exterior. 
Com a chegada da mercadoria (embalagens à base de juta) ao porto nacional a 
autoridade aduaneira passou a exigir a emissão de guias de importação para a sua 
liberação, com o pagamento dos tributos incidentes sobre a operação, sob o argumento 
de que a Portaria Nº 922 do então Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento proibia 
a admissão temporária daqueles produtos. 
Restou sendo concedida a segurança, já que haveria direito adquirido à conclusão 
daquela operação, sob o regime aduaneiro especial. 
Ora, partes naquele processo eram as empresas, que pretendiam a internação da 
sacaria, e a autoridade fiscal, incumbida de zelar pelos interesses da Fazenda Nacional. 
Saliento que nesta oportunidade não cabe decidir se era possível ou não a admissão 
temporária, o que será objeto da apelação, da qual também sou relator. 
Está em julgamento, apenas, a legitimação das empresas nacionais para a causa, o que 
não consigo vislumbrar. 
Somente é litisconsorte aquele a quem a sentença possa atingir. O prejuízo deve ser 
jurídico. Não é qualquer interesse que impõe a necessariedade da convocação ao 
processo. 
Os interesses comerciais dos produtores nacionais de juta podem realmente ser abalados 
com a importação, pelas usinas, das embalagens para o açúcar. 
Como assinalaram na inicial, o preço da mercadoria importada de Bangladesh, China e 
Tailândia, mesmo acrescido de frete, seguro e tributos, é muito inferior ao do similar 
brasileiro. 
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Mas esse interesse não pode, em absoluto, ser qualificado como jurídico . O prejuízo é 
meramente econômico e não advém da sentença, senão por remotas e oblíquas vias. 
O interesse em reformar a sentença inquinada é somente da Fazenda Nacional, que 
alega prejuízo com a frustração da incidência dos tributos de importação. Mas, para 
alcançar seu intento, já interpôs a competente apelação cível. 
O ato da autoridade aduaneira que não liberou a mercadoria do Porto (ato impetrado em 
1ª instância) não prejudica nem beneficia a indústria local de juta. 
Em recente obra intitulada "Mandado de Segurança (Individual e Coletivo) Aspectos 
Polêmicos", o Professor Sérgio Ferraz registra acórdão do Colendo Superior Tribunal de 
Justiça, no sentido de que a alteração da posição processual para caracterização de 
litisconsórcio deve ser jurídica: 
"d) Sobre os temas aqui versados, farta é a coleção de julgados. 
A 4ª Turma do STJ, em acórdão da lavra do Min. Sálvio de Figueiredo, com acerto, ditou: 
'Dá-se litisconsórcio necessário na via do mandamus quando este importar em 
modificação da posição de quem juridicamente beneficiado pelo ato impugnado' (REsp. 
2.231, DJU 11.6.90, p. 5.631 )." (op. cit., pág. 65) - grifo nosso 
Ainda no sentido de que a modificação causada pelo mandado de segurança deve ser de 
natureza jurídica, confiram-se os ensinamentos do Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, em 
obra doutrinária: 
"A tendência, aliás, é no sentido de que toda vez que a concessão do mandado de 
segurança implicar a modificação da posição jurídica de outras pessoas, diretamente 
beneficiadas pelo ato impugnado, haverá litisconsórcio necessário e a sentença não 
poderá ser dada sem que esses terceiros sejam citados como parte passiva na ação." (in 
"Mandado de Segurança: alguns aspectos atuais", publicado na coletânea "Mandados de 
Segurança e de Injunção", Saraiva, 1990, págs. 155/156). 
A prevalecer o entendimento das impetrantes, admitindo-se o litisconsórcio sob o 
fundamento em qualquer remoto interesse econômico, não seria difícil ocorrer a hipótese 
lembrada pelas usinas ao se pronunciarem nestes autos: 
"Imagine-se somente para efeito de raciocínio, que a impetração de um mandado de 
segurança contra ato de autoridade que impediu a importação de um automóvel exigisse 
a citação de todas as montadoras nacionais de automóveis - VOLKSWAGEN, FORD, 
CHEVROLET, FIAT, etc - (!!!), para integrarem o feito na qualidade de litisconsortes 
necessários', sob pena de nulidade da sentença judicial que nele fosse proferida." (fls. 
231 ). 
Enfim, entendo que, não havendo possibilidade de prejuízo jurídico às impetrantes, em 
virtude da segurança concedida, denego a presente segurança. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.742 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Impetrante: MOINHO RECIFE S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 6� VARA - PE 
Lit. Pass.: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. FERNANDO DE CASTRO E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Tributário. Correção do balanço do período-base de 1990. Mandado de 
segurança contra denegação de liminar para que a atualização se efetive sem o 
diferimento previsto na Lei 8.200/91. Inexistência de perigo de mora, porque eventual 
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sentença favorável implicaria na imediata eficácia pretendida pela impetrante. 
Segurança denegada. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, 
no mérito, 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, 07 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Moinho Recife S/A Empreendimentos e 
Participações impetra mandado de segurança contra decisão denegatória de liminar em 
idêntica ação ajuizada ante o Juízo Federal da 6ª Vara de Pernambuco. Alega, em 
resumo, que a Lei 8.200/91 configura reconhecimento oficial do erro da não inclusão da 
correção monetária do balanço, mas o Fisco diferiu seus efeitos para os exercícios de 
1993 e seguintes. Sendo líquido e certo seu direito, deveria ser deferida a antecipação da 
tutela. 
Deneguei a liminar. 
O impetrado informou que o impetrante não recorreu do ato impugnado, sendo incabível a 
via escolhida. 
A Fazenda Nacional, citada como litisconsorte passiva necessária, contestou, também 
apontando a impropriedade da via eleita. 
A douta Procuradoria Regional Federal, em parecer da Drª Dalva de Almeida, manifestou-
se pela denegação. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A posição dominante, ainda, nos 
Tribunais entende incabível o agravo de instrumento ante decisão denegatória de liminar 
em mandado de segurança. 
Embora não comungue com tal orientação, é de se considerá-la, pelo menos, razoável, 
daí porque não se poderia exigir da impetrante que interpusesse recurso da decisão 
impugnada. Assim, rejeito a preliminar de descabimento do writ. 
Quanto ao mérito não vislumbro ilegalidade no ato atacado, que denegou liminar diante 
do não preenchimento dos requisitos do art. 7, II, da Lei 1.533/51. Ainda que se tenha 
como relevante a fundamentação, não há qualquer perigo de ineficácia da sentença, 
porque, caso seja favorável à impetrante, acarretará o reconhecimento imediato do direito 
à pretendida correção monetária do balanço, sem o diferimento do art. 3º da Lei 8.200/91. 
Por essas razões, denego a segurança. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.745 - SE 
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Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrantes: ADELICE AMORIM SANTOS SILVA E OUTROS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - SE 
Advogados: DRS. JOSÉ DUARTE SANTANA E OUTROS (IMPTES.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Processual Civil. 
Efeito suspensivo a Agravo de Instrumento. Litisconsórcio ativo. FGTS. 
- É descabida a recusa do litisconsórcio ativo previsto no art. 46, IV do CPC, salvo quando 
fundada na impossibilidade legal de acumulação (STF/RTJ 129I493). 
- A autoridade impetrada age em nome do Estado e não responde pessoalmente pelas 
custas processuais decorrentes da sucumbência. 
- Mandado de Segurança parcialmente concedido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de votos, 
conceder parcialmente a segurança, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 09 de dezembro 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 
Adelice Amorim Santos Silva e outros que colima emprestar efeito suspensivo a agravo 
de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção 
Judiciária de Sergipe, que determinou a devolução da documentação do segundo ao 
último litisconsorte e desmembramento dos feitos que, em sede de um mandamus, 
negam litisconsórcio ativo facultativo para liberação de FGTS. 
A petição inicial foi indeferida em relação a Adelice Amorim Santos Silva, à míngua de 
legítimo interesse. 
Quanto aos demais impetrantes, a liminar foi concedida ante a possibilidade de que a 
rápida tramitação do feito em primeira instância venha tornar sem efeito a possível 
procedência do agravo de instrumento interposto. 
A autoridade impetrada prestou informações às fls. 34/35, justificando a conveniência do 
ato. 
Oficiando no feito, a douta Procuradoria Regional Federal opinou pela concessão da 
segurança. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Cabe de início examinar a questão 
preliminar suscitada pelo Ministério Público Federal, através do pronunciamento da ilustre 
Procuradora da República, Drª Gilda Berger, quando à necessidade de citação da Caixa 
Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária, sob pena de extinção do feito. 
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Como se sabe, a Lei do Mandado de Segurança foi explícita em adotar as regras 
processuais referentes ao litisconsórcio. Assim sendo, em tese no âmbito do mandado de 
segurança caberia sempre o chamamento da parte ex adversa do impetrante como 
litisconsorte passiva necessária, eis que a decisão aqui proferida poderá produzir efeitos 
materiais no processo em curso na primeira instância. 
Entendo, porém, que não é o caso presente em que se cuida de questão de ordem 
estritamente processual na qual não se pode lobrigar, nem de longe, em que a decisão 
pela separação ou pela unificação dos pedidos poderá acarretar algum prejuízo para a 
citanda. 
Em conseqüência, considero regular o feito, rejeitando a preliminar. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Adelice Amorim Santos Silva e mais onze 
litisconsortes, servidores públicos federais, ajuizaram mandado de segurança contra o Sr. 
Superintendente da Caixa Econômica Federal objetivando o levantamento dos 
respectivos saldos das contas de FGTS em face da mudança de regime jurídico. 
Ao receber os autos, o MM. Juiz Federal da 2ª Vara, ora impetrado, proferiu o seguinte 
despacho: 
"Vistos, etc. 
A prática do dia a dia tem revelado a impropriedade do litisconsórcio ativo pela série de 
problemas que gera, a obstar o andamento do feito, com prejuízo para todos. 
Um outro problema se liga à rapidez com que o feito, com apenso em autos, é 
despachado, ao contrário do processo que, como esse, reúne vários autores, pela 
conferência que cada auto e sua documentação requer. Não esquecer que a vara lida 
com mais de 3.000 processos. 
Assim, inclusive para facilitar o trâmite da ação, devolva se a documentação atinente do 
segundo autor ao último, ou por recibo nos autos ou por ofício. 
Após, os autores excluídos poderão ingressar com novas ações, uma para cada autor, 
aproveitando as custas já pagas e distribuindo à segunda vara por dependência. 
Intimem-se. (fls. 21/23)". 
Argumentam os impetrantes que a decisão vergastada não obedeceu ao disposto no art. 
93 IX, da Constituição Federal, à míngua de fundamentação, e que não houve 
observância dos artigos 46 do Código de Processo Civil e 19 da Lei Nº 1.533/51. 
Entendem que a formação de litisconsórcio facultativo depende apenas da vontade das 
partes, observadas as normas processuais. Acrescentam que o despacho judicial é 
contraditório ao referir-se ao volume de feitos em curso na Vara como justificativa, eis que 
o litisconsórcio, no caso, vem em socorro do princípio da economia processual. 
Nas informações, alega a ilustrada autoridade impetrada achar-se em jogo duas 
conveniências: a do advogado dos impetrantes, para facilitar o andamento do feito, e a do 
juiz, considerando que o desmembramento dos feitos facilita o exame dos documentos de 
cada impetrante. Em apoio de seu ato, invoca o art. 125, II, do Código de Processo Civil, 
segundo o qual o juiz dirigirá o processo, velando pela rápida solução do litígio. 
As ponderações da ilustre autoridade impetrada são relevantes. A experiência indica que 
o excessivo número de litisconsortes pode acarretar dificuldades por ocasião da 
liquidação de sentença. 
Todavia, no mandado de segurança, em regra, inocorre essa fase processual. A 
dificuldade acenada pelo douto magistrado diz respeito apenas ao exame da 
documentação de cada litisconsorte. 
Pareceu-me discutível a utilidade prática da presente impetração, através da qual se 
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obteve, como efeito imediato, a paralisação do processo, retardando a prestação 
jurisdicional com vista ao levantamento dos saldos das contas do FGTS que, afinal, é o 
objeto da ação principal. 
Todavia, não há dúvida de que assiste razão aos impetrantes quando pleiteiam a 
obtenção de efeito suspensivo ao recurso interposto, não obstante as dúvidas existentes 
quanto ao seu cabimento no âmbito da ação mandamental. Reconheço que se fazem 
presentes os requisitos quanto à aparência de bom direito, em face dos dispositivos do 
Código de Processo Civil e da Lei do Mandado de Segurança, já apontados e em lição do 
Pretório Excelso nestes termos: é descabida a recusa do litisconsórcio ativo previsto no 
art. 46, IV, do CPC, salvo quando fundada na impossibilidade legal de acumulação" (RTJ 
120I403). O perigo da demora, como ressaltado na liminar, reside na possibilidade de que 
a rápida tramitação do feito em primeira instância viesse, paradoxalmente, a tornar sem 
efeito a possível procedência do agravo de instrumento interposto, conquanto seja 
controvertida a sua admissibilidade na via mandamental. 
Ressalvo, apenas, que os impetrantes pedem a condenação da autoridade impetrada nas 
custas judiciais, o que não tem qualquer cabimento. Como é sabido, trata-se de órgão 
público que atua em nome do Estado. Desse modo não pode responder pessoalmente 
pelo ônus da sucumbência. 
Com essas considerações, concedo a segurança, em parte, confirmando a liminar. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 9.513 - RN 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Impetrados: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL - RN 
Lit. Pass.: VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS 
Advogados: DRS. NEY MARINHO DE MELO E OUTROS (IMPTE.) E  

MARIA EDNA PATRÍCIO DE SOUZA E OUTROS (IMPDOS.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Processual Civil. Processo de Execução Forçada. Penhora. 
Princípio jura novit curia. 
- Em mandado de segurança é inaplicável o principio jura novit curia. 
- Não cabe mandado de segurança quando o pedido é genérico para anulação total do 
processo de execução e fundamenta-se na existência de "grandes e graves defeitos, com 
subtração de atos processuais e anormal numeração das páginas", sem, contudo fazer 
prova de suas alegações. 
- Mandado de segurança extinto sem exame do mérito. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
declarar extinto o mandado de segurança sem exame do mérito, nos termos do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 25 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
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RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O extinto Instituto Nacional de Administração 
Financeira da Previdência e Assistência Social - IAPAS, atual Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS, impetra mandado de segurança junto ao eg. Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Norte contra ato do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca 
de Natal a fim de ver anulado o processo de execução forçada que se acha em tramitação 
naquele juízo, movida pelo Banco do Progresso S.A. contra o Frigorífico Todos os Santos 
Ltda., suspendendo-se a expedição da carta de arrematação em favor do Sr. Airton José 
de Carvalho. 
Alega, em síntese, que, embora existam inúmeros recursos e embargos de terceiro de 
credor hipotecário, ainda não julgados, a autoridade impetrada acolheu pedido do 
exeqüente e determinou o prosseguimento da execução, com expedição da carta de 
execução, imissão de posse e levantamento de depósito. O pedido e a decisão judicial 
decorreram de não haver o eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte 
tomado conhecimento de mandado de segurança impetrado por Josivan de Souza Góis e 
João Maria de Góis, diretores do Frigorífico Todos os Santos Ltda. 
Argumenta que o ato judicial atacado fere direitos do credor hipotecário Vital Rodrigues de 
Almeida e direito do impetrante, em face da penhora existente na execução fiscal que 
ajuizou contra a mesma executada, em curso na 1ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, 
em que foi penhorado o mesmo imóvel. 
Invoca a Lei Nº 6.830, de 1980, e acrescenta que, além do seu crédito privilegiado, a 
penhora do imóvel foi efetuada em primeiro lugar em favor do impetrante. 
Com as razões de fls. 174/176, foi deferida a liminar. 
A autoridade coatora prestou informações. Alegou a competência da Justiça Federal para 
julgamento do feito; que o impetrante não pode alegar desconhecimento do processo 
como se depreende da inicial em que alega existência de inúmeros recursos e na qual 
assume a defesa de terceiro; que uma das advogadas de executado é também 
procuradora do impetrante; que a penhora realizada pela Justiça Federal ocorreu em 
18.03.88, após a arrematação verificada em 21.09.87 (fls. 181/183). 
Qualificados como litisconsortes, compareceram aos autos Vital Rodrigues de Almeida, 
João Maria de Góis e Josivan de Souza Góis, secundando as razões do impetrante, e o 
Banco do Progresso S.A., que contestou a ação, alegando carência de ação por 
impossibilidade jurídica do pedido como preliminar. No mérito, alega que os efeitos 
visados no pedido liminar não mais podiam ser atendidos por que a carta de arrematação 
já fora expedida e devidamente registrada no Registro Imobiliário (fls. 299/303). 
Não sendo encontrado o litisconsorte Airton José de Carvalho (fls. 197v), foi o impetrante 
intimado a fornecer seu endereço correto, solicitando, então, o prazo de trinta dias para 
atendimento. O prazo decorreu sem qualquer pronunciamento. (fls. 331, v). 
O eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte por maioria de votos, acolheu preliminar 
de incompetência para o julgamento do feito, cassando a liminar anteriormente deferida. 
Remetidos os autos a esta Corte, solicitei o pronunciamento do Ministério Público Federal, 
que opinou pelo não conhecimento do mandado de segurança devido ao seu incabimento 
na espécie. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Com o presente mandado de segurança, o 
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atual Instituto Nacional do Seguro Social  INSS "postula que, observados os autos da 
Ação de Execução Força da Nº 9.879/87, anule todo o processo, porquanto o mesmo 
apresenta grandes e graves defeitos, como subtração de atos processuais e anormal 
numeração de páginas". Este é o pedido. 
A causa próxima da impetração foi o ato judicial que determinou a expedição de carta de 
arrematação em favor do arrematante Airton José de Carvalho. 
É fácil concluir-se pela absoluta inviabilidade da presente impetração por diversas razões. 
O cabimento de mandado de segurança contra ato judicial orienta-se pelo enunciado da 
Súmula nº 267, do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe mandado de segurança contra 
ato judicial passível de recurso ou correição". Admitiu a jurisprudência o abrandamento do 
rigor do entendimento sumulado para alcançar os recursos sem efeito suspensivo, desde 
que presentes os requisitos legais quanto à plausibilidade do direito e ao perigo da 
demora. Da mesma forma, tem-se estendido o cabimento da ação mandamental aos 
casos em que se trata de decisões teratológicas, quando é evidente o desacerto da 
decisão judicial, em flagrante violação à lei. 
No caso em exame, não se cuida de uma situação nem de outra. A autoridade judiciária 
impetrada considerando que o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Norte decidiu não conhecer do mandado de segurança que ali fora impetrado pelos 
diretores da executada determinou o prosseguimento do processo de execução, com a 
expedição de carta de arrematação e alvarás para levantamento do crédito em depósito. 
A questão, sob esse aspecto, foi assim analisada no parecer da ilustrada Procuradora da 
República Drª Armanda Figueirêdo: 
"Exsurge o integral incabimento da via eleita para os fins colimados. O mandamus, nos 
termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, é impróprio para os fins de discutir-
se legalidade de "...ato judicial passivo de recurso ou correição" (verbis), o que se ajusta à 
presente hipótese. Pretende-se a decretação judicial da nulidade do processo de 
execução forçada por conter o mesmo, segundo foi alegado, flagrantes irregularidades, 
tendo em vista, fundamentalmente, a contrariedade entre os atos então praticados e sua 
regulamentação legal específica, matéria típica de análise através de correição. A mesma, 
implicitamente reconhecida na Lei de Mandado de Segurança (art. 5ª, II, da Lei 1.533/51 ) 
e explicitamente prevista na Lei de Organização da Justiça Federal (art. 6º, I, e art. 9º, 
ambos da Lei Nº 5.010/66), tem por finalidade a correção de atos judiciais calcados em 
erro ou abuso de autoridade que importem em inversão tumultuária do procedimento a ser 
necessariamente observado no andamento dos feitos e que causem danos à parte 
interessada. Hipótese que se identifica com aquela narrada pelo impetrante como 
justificativa da utilização do writ, mas que não tem arrimo na lei." 
O presente processo também não teria melhor sorte por outra razão. É que o impetrante 
foi regularmente intimado a promover a citação do arrematante Airton José de Carvalho 
na condição de litisconsorte passivo necessário. Todavia, mesmo sendo-Ihe deferido o 
prazo de trinta dias para indicação do verdadeiro endereço do citando, o impetrante 
deixou de adotar qualquer providência, permanecendo silente. Ora, nos termos do art. 19 
da Lei Nº 1.533/51, são aplicáveis ao mandado de segurança as disposições do Código 
de Processo Civil que regulam o litisconsórcio, pelo que é de considerar-se extinto o 
processo, nos termos do art. 47, par. único. 
Essa era a orientação do extinto e eg. Tribunal Federal de Recursos, cuja Súmula Nº 145 
assim preconiza: "Extingue-se o processo de mandado de segurança se o autor não 
promover, no prazo assinado, a citação do litisconsorte necessário". 
Não fora isso, ainda caberia observar que em mandado de segurança é inaplicável o 
princípio jura novit curia, achando-se o Judiciário rigorosamente adstrito à fundamentação 
do impetrante. Nesse sentido, anota Theotonio Negrão: 
"Em mandado de segurança, não cabe a concessão com alteração da fundamentação de 
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direito que o embasar, sendo-Ihe inaplicável o princípio da jura novit curia (RTJ 63/784, 
85/314, 123/475; RJTJESP 43/157, 68/286, 107/73, 114/180). Por igual, é inadmissível, 
em grau de recurso, a alegação de fundamento novo (RT 631/108). (Cód. de Proc. Civ. e 
Leg. Proc. em Vigor, 22ª ed., LMS, art. 1º, nota II, p. 1056). 
Ora, o pedido genérico para anulação total do processo de execução fundamenta-se na 
existência de "grandes e graves defeitos com subtração de atos processuais e anormal 
numeração das páginas". Todavia, para fazer prova de suas alegações, o impetrante 
juntou, apenas, quanto ao processo em causa, as peças de fls. 28 a 32, nas quais 
nenhuma irregularidade é possível detectar. Portanto, ainda que fosse possível superar a 
preliminar quanto à inadmissibilidade da presente impetração, melhor sorte não teria em 
face da inexistência de prova documental quanto às alegações do impetrante, já que 
nenhuma irregularidade se pode perceber nas peças processuais da execução inquinada 
de irregular. 
Por fim, é de assinalar que a afirmação de que a penhora do imóvel foi efetuada em 
primeiro lugar em favor da autarquia impetrante está em desacordo com a prova 
documental. Como assinala a douta autoridade judiciária impetrada, a penhora do bem no 
processo em curso na Justiça Estadual ocorreu em 13.02.87. A arrematação verificou-se 
em 21.09.87. A penhora ordenada pela Justiça Federal somente viria a ocorrer em 
18.03.88. 
Por todas essas razões, voto para que se declare extinto o presente mandado de 
segurança, sem exame do mérito. 
 

RECURSO CRIMINAL Nº 44 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA 
Recorridos: ARNALDO JOSÉ DA SILVA E DRAILTON DOS SANTOS 
Advogados: DRS. TEREZINHA PAULINO DE ASSIS (RECDO.) E  

CARLOS JOSÉ DA COSTA CAMPELLO (RECDO.) 
 
EMENTA 

Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Revogação de prisão preventiva. 
Competência para a revogação da prisão é do juízo que a decretou. Juiz removido. 
Inaplicação do princípio da identidade física. 
Legalidade da ordem de soltura, que ressalta que devem ser postos os réus em liberdade 
se "POR AL" não devam permanecer presos. Falha na execução do ordenamento pelo 
presídio que não verificou a existência de prisão cautelar decretada por outro Juízo, A 
recaptura dos presos deveria ter sido requerida ao Juízo que determinou a prisão que 
subsiste, e não ao da prisão revogada. 
Fundamentos para manutenção da custódia preventiva não demonstrados nos recursos 
da acusação. Parecer do MPF, em segunda instância, que opina pelo desprovimento, 
inclusive noticiando a morte de um dos recorridos. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento aos recursos, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
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Recife, 10 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Tratam-se de recursos em sentido estrito, 
processados conjuntamente, interpostos pelo Ministério Público Federal contra decisões 
do MM. Juiz Federal da 10ª Vara - PE, que determinou a revogação de prisão preventiva, 
com expedição de alvarás de soltura em favor dos acusados Arnaldo José da Silva e 
Drailton dos Santos. 
Fundamentando-os, alegou que o MM Juiz extrapolou sua competência quando liberou os 
alvarás e que os réus já se encontravam presos, respondendo a outros processos 
criminais, presididos por juízo diverso, a quem caberia decidir sobre o relaxamento 
(certidão de fls. 38). 
Argumenta ainda: mesmo que a competência fosse do juízo, persistiam os motivos que 
deram causa à decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, 
impossibilitando o acatamento do pedido. 
Irresignado, o MPF pede a reforma das decisões e, conseqüentemente, o recolhimento 
dos réus ao presídio. 
Os acusados, respondendo aos recursos, defendem a manutenção da decisão, 
sustentando a existência de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, 
provocando constrangimento ilegal aos recorridos. 
A douta Procuradoria Regional Federal opinou pelo improvimento do recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Os recursos atacam decisões que 
revogaram a prisão preventiva dos acusados Arnaldo José da Silva e Draílton dos Santos, 
argumentando que a revogação não poderia ser deferida pelo juízo que não a decretou. 
Sustentam, ainda, que estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo 
Penal, pelo que deve der reformada a decisão. 
As razões dos recursos são, data venia, contraditórias e não encontram apoio nos 
documentos transladados para os presentes autos. Assegura o MPF que: 
"Não estando o réu preso por cometimento do crime apurado no processo em epígrafe, 
mas por outro, e com prisão decretada por outro juízo, caberia ao juízo que Ihe decretou a 
prisão e sobre os termos em que a mesma foi decretada decidir pelo relaxamento ou não 
da mesma. 
O juízo da 10ª Vara Federal não era legítimo para revogar o que não decretou." 
Ora, os recorridos respondem à ação penal na qual foram proferidas as decisões que ora 
se apreciam. 
De qualquer modo, ambas as decisões recorridas ressaltaram expressamente que 
deveria o réu ser solto se "POR AL" não deveria ser mantido preso; verbis: 
"Decido. Lamentavelmente é de se reconhecer que o prazo para conclusão da instrução 
foi excedido, no que não teve este Juiz qualquer responsabilidade em face de ter 
assumido o exercício neste Juízo no dia 09 do mês passado, quando encontrou 
exagerado número de processos conclusos para decisão, tendo assim o acúmulo do 
serviço impedido o mesmo de diligenciar prontamente quanto ao cumprimento do prazo. 
Entretanto, essas razões são alheias à defesa, pelo que reconheço não poder o réu ser 
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prejudicado por tal. Isto posto, revogo a prisão preventiva do acusado Arnaldo José da 
Silva, vulgo "Nadinho", devendo expedir-se o alvará de soltura para a sua liberação se 
'POR AL' não deve ser mantido preso." 
O fato de estarem os acusados presos por ordem de outro Juízo não impede que sejam 
liberados da prisão decretada na ação penal relativa a este recurso. 
Se houve erro na execução da ordem por parte do presídio que soltou efetivamente os 
presos, sem verificar que havia outro decreto de prisão, é matéria que refoge aos limites 
deste julgamento. 
Em tese, existiu, pelo menos, falta funcional, a ser apurada pelos meios regulares. 
Quanto à recaptura dos recorridos, deveria ter sido requerida ao juízo que determinou a 
prisão, que continua mantida, e não ao da revogada. 
O que não se caracteriza, de modo algum, é a alegada incompetência do Juízo da 10ª 
Vara, para revogar a prisão, nos autos de processo sob sua presidência. 
O outro argumento do recurso é o de que persistem os motivos ensejadores da prisão 
preventiva, já que "o réu e os demais comparsas respondem a diversos procedimentos 
criminais, todos por assaltos a mão armada, tratando-se de reiterantes em ações 
delituosas, indivíduos acostumados ao mundo do crime, não se justificando que 
respondam soltos, trazendo intranqüilidade à população, pois fatal mente tornarão a 
delinqüir." - fls. 12/13. 
Efetivamente, são os recorridos acusados de delitos da maior gravidade. Contudo, não é 
só a natureza do crime que autoriza a custódia preventiva. Os elementos do art. 312 do 
CPP devem estar plenamente configurados. Não tendo do MPF demonstrado objetiva 
mente a necessidade da medida excepcional, como meio de garantia da ordem pública, 
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, prefiro 
manter a decisão do MM. Juiz a quo, que preside a ação penal. 
O próprio parecer da douta Procuradoria Regional Federal, da lavra da Drª Gilda Pereira 
de Carvalho Berger, opinou pelo improvimento dos recursos, trazendo os seguintes 
argumentos: 
"Assim, conforme ressaltou o recorrente, persistiam até o decreto de soltura os motivos da 
prisão preventiva. Inexistiam, pois, motivos para a sua revogação, vez que o excesso de 
prazo não era motivo suficiente para revogá-lo, sem levar em conta outras circunstâncias. 
A situação processual agora é outra, segundo diligenciou esta representante. O acusado, 
Sr. Arnaldo José da Silva, encontra-se solto pelo alvará expedido pelo Juízo da 10ª Vara, 
sem que se saiba da revogação da outra prisão onde se encontrava por ordem de outro 
juiz; já teve finda a sua instrução criminal, tendo transcorrido o prazo do art. 499 do CPP, 
fls. 164, e comparecido a todos os atos processuais da Justiça Federal e, segundo as 
testemunhas de defesa encontra-se trabalhando regularmente na CEASA, vendendo 
frutas. 
Evidencia-se pelo comportamento processual do acusa do, Sr. Arnaldo José; que não 
subsiste o temor de que se evada da aplicação da lei penal; ele se encontra residindo no 
"distrito da culpa" e até agora não praticou atos que reivindiquem as cautelas legais para 
se evitar um periculum in mora. 
Quanto ao outro acusado, Sr. Drailton dos Santos, faleceu em decorrência de 'tiroteio 
travado com Polícia Militar de serviço no Presídio Prof. Aníbal Bruno, quando tentava 
evadir-se', de conformidade com os documentos que aqui se requer instruam estes autos. 
Enfim, concluo por opinar, ante as novas circunstâncias, pelo improvimento do recurso:" 
(fls. 79/80). 
Demais disto, a revogação da prisão preventiva deve-se ao excesso de prazo na 
instrução criminal. Se a defesa não concorreu para a demora, não pode o acusado 
permanecer preso indefinidamente. 
Nego provimento ao recurso. 
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É como voto. 
 

RECURSO DE HABEAS CORPUS Nº 86 - CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Partes Autoras: AIRTON BATISTA E ALBERTO PRATA 
Parte Ré: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. AIRTON BATISTA E OUTRO (PARTES AUTORAS) 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Notícia de fato que não constitui ilícito penal. Crime contra o Sistema 
Financeiro Nacional. Trancamento de inquérito policial. 
1- Constitui constrangimento ilegal a instauração de inquérito policial para apurar possível 
infração ao art. 3º da Lei 7.492/86, quando a conduta do indiciado apontada como 
caracterizadora dessa infração não contém qualquer componente capaz de configurá-la. 
2 - A simples comunicação às autoridades financeiras do Estado de que determinado 
Banco descumpriu ordem judiciai, por não ter depositado valor do imóvel por ele 
arrematado, não constitui, nem em tese, o delito registrado no art. 3º da Lei Nº 7.492/86. 
3 - O objeto jurídico dos crimes definidos no art. 3º da Lei Nº T.492/86 é o de proteger a 
boa execução da política financeira e econômica do governo, assegurando confiança nas 
transações dos investidores e regular desenvolvimento do mercado de títulos e valores 
mobiliários. 
4 - A atividade policial investigatória há de ser contida nos parâmetros da legalidade, pelo 
que só há razão para instaurar inquérito policial quando se lhe apresenta, mesmo em 
tese, cometimento de ilícito. 
Se há ausência de justa causa para instauração de ação penal, por não ser considerada 
ilícita a conduta do cidadão investigado, constitui constrangimento ilegal a instauração de 
inquérito policial. 
5 - É regra de Direito Universal que ninguém será sujeito a interferências indevidas em 
sua vida privada, pelo que todo homem tem direito à proteção da lei contra tais 
interferências ou ataques (Declaração Universal dos Direitos do Homem -1948, art. XlI). 
6 - Recurso improvido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 06 de novembro de 1990 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator. 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Cuida-se de recurso obrigatório em habeas corpus 
concedido, que mereceu o seguinte relato da autoridade julgadora de primeiro grau: 
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"Os causídicos Airton Batista e Alberto Prata, estabelecidos profissionalmente em 
Fortaleza, impetram em favor de Maria de Fátima Carvalho Castelo qualificada às fls. 03, 
o presente habeas corpus, visando ao trancamento do IPL Nº 153/90-SR-CE, instaurado 
em 12.06.90 por determinação do Sr. Superintendente Regional do Departamento de 
Polícia Federal, a autoridade coatora, que atendera a requerimento do Sr. Manoel 
Machado de Araújo, Presidente do Banco Comercial Bancesa S.A.; o identificado 
inquérito policial destinado a apurar a possível prática do delito do art. 3º da Lei Nº 
7.492/86, traduz constrangimento ilegal ao se revelar desprovido de justa causa e 
manifestamente nulo (CPP, art. 648, I e IV), porquanto os fatos ensejadores dele - 
comunicações dirigidas a Ministros de Estado e a entes públicos e privados sobre haver o 
BANCESA descumprido a ordem judicial de depositar o valor de imóvel por ele 
arrematado, mas em prejuízo do direito de preferência da paciente - não constituem crime 
algum muito menos qualquer dos previstos na Lei 7.492/86, fundamentalmente dirigida 
àqueles perpetrados por "integrantes do Sistema Financeiro Nacional "; quem o requereu, 
ademais, não com provou documentalmente o pretenso ilícito penal, nem a qualidade e 
poderes para pedir a inauguração do procedimento inquisitivo, tudo argüiu a vestibular, 
acompanhada dos documentos de fls. 17/55. 
1.2 - Deferi a medida liminar suplicada (fls. 56). 
1.3 - Indevidamente notificado, o Sr. Delegado Federal presidente do inquérito  policial, 
prestou informações (fls. 58/59). 
1.4 - Ouvido, o Parquet opinou pela concessão da ordem, por entender: a) serem sujeitos 
ativos do suposto crime apenas os mencionados no art. 25 da Lei 7.492/86; b) não se 
enquadrar a conduta questionada no tipo do art. 3º da mesma lei - se pudesse a paciente 
figurar ativamente na relação penal - "porque a discussão carreada aos autos é de índole 
restrita a direito de crédito, do âmbito do direito privado". 
1.5 - Determinei, no despacho de fls. 83, a intimação, executada da autoridade 
verdadeiramente apontada por coatora, o Sr. Superintendente Regional; este esclareceu 
denotarem as missivas e telexogramas constantes dos autos o cometimento do crime do 
art. 3º da Lei 7.492/86: divulgaram sobre o BANCESA informação falsa e prejudicialmente 
incompleta - noticiados débito ainda pendente de reconhecimento judicial e decretação de 
prisão negada; além de também atingido o Banco Central, de quem se propalou 'omissão 
incabível', e deslustrada a rede bancária nacional." 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Examina-se sentença concessiva de 
habeas corpus que redundou no trancamento de inquérito policial por se haver 
reconhecida a inexistência de justa causa para a sua instauração. 
A respeito da possibilidade de se trancar inquérito policial por inexistir justa causa para 
sua instauração, está consolidado o pensa mento doutrinário e jurisprudencial em tal 
sentido. 
Na verdade, não obstante ser o inquérito policial considerado em nosso ordenamento 
jurídico como simples peça informativa, evidencia-se, em sua trajetória, ser causa de 
provocar coação ilegal quando não existe causa legítima para a sua instauração e 
indiciamento do cidadão. Isso decorre do fato de que o procedimento, embora puramente 
investigatório, impõe a obrigação do indiciado comparecer à polícia para ser interrogado e 
de ver o seu nome envolvido em situações que afetam a sua vida familiar e profissional. 
Ocorre, conseqüentemente, quando não há razão para o seu curso, um constrangimento 
ilegal imposto a alguém que não encontra agasalho em nossas regras jurídicas. 
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A jurisprudência firmada sobre o assunto assim revela: 
"O inquérito policial, de regra não pode ser trancado por habeas corpus. Defere-se, 
todavia, para tal fim, o pretendido mandamus quando ab initio a ausência da criminalidade 
resulte clamorosa e evidente da exposição do próprio fato. Constitui constrangimento 
ilegal intimação dirigida pela autoridade policial a cidadão para prestar declarações em 
inquérito instaurado por FATO QUE NEM EM TESE CONSTITUI QUALQUER INFRAÇÃO 
PENAL.' (Julgados do Tribunal de Alçada, 1º Trim./67, vol. 1º, ed. Lex - Ac. Cams. Crms. 
CJTAS. do Tribunal de Alçada de São Paulo). 
O Habeas corpus não se compadece, inegavelmente, com profundos mergulhos no 
conjunto probatório. Mas, se logo à flor d'água se percebe que a acusação é nati morta, o 
jeito é passar desde logo o competente atestado de óbito. E o meio de atingir tal objetivo 
consiste justa e exatamente na impetração da ordem e sua concessão. (TACSP/HC 
91.356 - Rel. Juiz Roberto Martins - RT 532.353). 
A justa causa, cuja falta importa coação ilegal e autorizada a concessão de habeas 
corpus, é a falta de criminalidade do fato que se imputa ao paciente, por não ter a sanção 
da lei, por não satisfazer os seus requisitos. (RF, 148/364). 
Inquérito policial. Trancamento. Inteligência dos arts. 5º, Nº II, a e 648, Nº 1 do CPP. A 
instauração de inquérito contra alguém constitui constrangimento na liberdade de 
locomoção, além de atingir o status dignitatis das pessoas. E quando o constrangimento 
não encontra suficiente amparo legal, deve cessar por meio de habeas corpus. (TJSP, 
Câm. Crim. Conj. HC, Nº 122738, Relator Weiss de Andrade). 
Habeas Corpus. Em casos excepcionais, pode ser concedido para trancar a investigação 
policial... Ordem concedida para fazer cessar o constrangimento a que está submetido o 
paciente. (Ac. do Supremo Tribunal Federal, HC, 42.538, de São Paulo, Rel. Min. Evandro 
Lins. Ementa publicada no Diário da Justiça, de 15.09.65). 
Habeas Corpus - Sua concessão para determinar o trancamento de inquérito policial 
instaurado sem justa causa. (Ac. do Trib. Fed. de Recursos, no HC, Nº 1.344, de São 
Paulo). 
Habeas Corpus - Crime contra o patrimônio. Constitui ilegal constrangimento o inquérito 
policial instaurado em decorrência de queixa formulada por quem não fez prova da 
representação que o legitimasse, nos termos do art. 5º, II, da lei objetiva penal. Ordem 
concedida para anular inquérito. 
 

RECURSO DE HABEAS CORPUS Nº 240 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Recorrente: DRA. ANDRÉA DE MIRANDA BORBA 
Recorrido: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA - PE 
Paciente: ANDRÉA DE MIRANDA BORBA 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Recurso no sentido estrito. Exigência de documento de viagem para sair 
do país. Perda da nacionalidade de brasileiro. 
1 - Excluída a carteira de identidade civil, admitida como documento de viagem entre o 
Brasil e países acordantes, Uruguai, Paraguai, Chile e Argentina, são documentos de 
viagem o passaporte e o laissez passer (arts. 54 e seguintes da Lei 6.815/80). 
2 - Enquanto não levada a efeito a nova naturalização, não há que falar em perda da 
nacionalidade brasileira, encontrando-se assim o optante com todos os direitos e 
obrigações próprios do nacional. 
3 - Recurso improvido. 
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ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 18 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Andréa de Miranda Borba, em causa própria, 
requereu concessão de ordem de habeas corpus, objetivando visto de saída do Brasil em 
qualquer dos documentos permitidos por lei (carteira da OAB, da AIP, registro de 
nascimento) trazendo em favor de sua pretensão o disposto nos artigos, 5º, LXVII, XXXV, 
LXXVII, § 2º, da CF, 13, nº 2, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 22, § 2º, 
da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos e 59, § 3º, do Decreto 86.715/81. 
Argumenta que toda legislação brasileira concernente a passaporte considera-o 
identidade, como outros documentos, sendo o visto mera comprovação dos dados de 
identidade. Ocorre que, por não possuir passaporte se acha ameaçada de sofrer violência 
ou coação em sua liberdade de locomoção, da parte do Delegado da Polícia Federal, vez 
que pretende adquirir passagem, com desconto, para deixar o país em 30/7/92. Entende 
que sendo a nacionalidade um direito pessoal, esclarece que renunciou à mesma, 
conforme requerido perante o Consulado do Brasil em Paris - Declaração de Perda da 
Nacionalidade Brasileira - que é facultado e permitido no Brasil. 
A autoridade coatora esclarece que o passaporte é considerado em Leis e Tratados 
Internacionais como o documento de viagem por excelência, podendo no entanto, ser 
substituído por outros como: laissez-passer , título de nacionalidade e, ainda, carteira de 
identidade civil. E que no caso do Brasil, existe Tratado com o Paraguai, Uruguai, Chile e 
Argentina que autoriza o uso da carteira de identidade como documento de viagem, 
sendo necessário, porém, o preenchimento de targeta onde constam datas de entrada e 
saída. Quanto ao Visto de Saída alegado, este é faculdade do país para onde o viajante 
se dirige podendo ser obtido no Consulado ou Embaixada do país de destino. Esclarece 
que a impetrante não indicou para qual país pretende dirigir-se, sendo certo que, mesmo 
que tenha renunciado a sua cidadania brasileira, necessário se faz documento dizendo de 
sua condição de apátrida. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático, considerando que a impetrante não comprovou 
qualquer das alegações, ou seja, processo de perda de nacionalidade brasileira e de 
naturalização portuguesa, entendeu revestido de legalidade o ato de exigência de 
passaporte. E mesmo presumindo, a título de argumentação, a condição de estrangeira 
da impetrante/paciente destaca-se em seu desfavor o disposto no Estatuto do Estrangeiro 
(Lei 6.815/80) e seu Regulamento (Dec. 86.715/81 ) que fixam o procedimento e 
documentação exigida para entrada e saída do território. Com base em tais normas e na 
exata interpretação do art. 5º, LXVIII, da CF, denegou a ordem impetrada. 
Em sua peça recursal, a impetrante reporta-se aos argumentos da peça inicial e diz 
desprovida de justificação legal a sentença recorrida, vez que em curso o processo de 
perda de nacionalidade (6ª Vara Federal) e naturalização portuguesa (2ª Vara Federal) 
que a qualificam como de nacionalidade indefinida, equiparando-a a estrangeiro, 
conforme dispõe o Decreto 86.715/81, fazendo menção à desnecessidade de tal 
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comprovação, vez que o MM. Juiz sentenciante sequer fez exigência a respeito. 
Contra-razões. 
O Ministério Público Federal pronunciou-se em sessão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Na ação de habeas corpus, Andréa 
de Miranda Borba, afirmando não possuir nacionalidade vez que em 02 de abril do ano 
em curso deu entrada no Consulado do Brasil - em Paris - a sua declaração de perda da 
nacionalidade brasileira, insurge-se contra exigência da parte da Polícia Federal no 
sentido de não Ihe permitir ausentar-se do país sem portar passaporte. 
Na sentença recorrida, o MM. Juiz Federal José Manuel Zeferino Galvão de Melo observa 
que a paciente - ao informar o Juízo de que tem em curso pedido de naturalização 
portuguesa, nos termos dos dispositivos constitucionais, art. 12, § 4º, II - é brasileira, pois, 
não tendo chegado à conclusão tal processo junto a Portugal, não há como se falar em 
perda da nacionalidade brasileira. 
Nesse sentido, atente-se às lições de José Afonso da Silva Pinto Ferreira e Yussef Said 
Cahali (Curso de Direito Constitucional Positivo, Comentários à Constituição Brasileira e 
Estatuto do Estrangeiro, respectivamente). São unânimes tais autores em que para a 
perda da nacionalidade por opção voluntária por uma outra nova nacionalidade importa a 
manifestação da escolha livre do interessado, de modo inequívoco e expresso, e que, 
além da formalização do pedido de naturalização perante o Estado estrangeiro, ocorra a 
efetiva aquisição da outra nacionalidade, pois, "a perda da nacionalidade brasileira 
somente ocorre a partir do momento em que se tornar efetiva a aquisição da 
nacionalidade estrangeira pela naturalização voluntária; até então o naturalizando 
conserva todos os direitos e deveres inerentes a sua condição de brasileiro: é própria da 
naturalização a sua eficácia apenas a partir do momento em que é definitivamente 
concedida  Estatuto do Estrangeiro, Yussef Said Cahali, Saraiva). 
Observe-se, por outro lado, que são documentos de viagem, nos termos precisos do art. 
54 e seguintes da Lei 6.815/80, o passaporte e o laissez-passer, estabelecendo a 
legislação pátria a possibilidade de concessão de passaporte no Brasil a apátrida ou de 
nacionalidade indefinida, a nacional de país que não tenha representação diplomática ou 
consular no Brasil, asilado ou refugiado como tal admitido no Brasil, entre outros, 
conferindo-se o laissez-passer, no Brasil ou no estrangeiro, a estrangeiro portador de 
documento de viagem emitido por governo não reconhecido pelo brasileiro, ou não válido 
para o Brasil. 
Há ainda a hipótese da simples carteira de identidade ser considerada como documento 
de viagem, como afirma em suas informações a autoridade apontada como coatora, mas 
somente em relação ao Uruguai, Paraguai, Chile e Argentina, exigindo-se, na hipótese, 
certa formalidade, no caso, preenchimento de uma targeta onde se põe o carimbo de 
entrada ou saída. 
Em relação à recorrente, sendo a mesma brasileira pois não efetivada sua naturalização 
portuguesa, não há que se falar em perda da nacionalidade brasileira, tem a mesma os 
direitos e deveres que cabem a cada nacional inclusive o de ir e vir livremente e de viajar 
para o exterior, mas, a depender do lugar para onde viaje, e, no caso, não foi informado 
pela paciente, portando o competente documento de viagem carteira de identidade, tão-só 
se seu destino é Uruguai, Paraguai, Chile ou Argentina, e passaporte se outro é o seu 
destino. 
Assim ocorrendo, não vejo constrangimento ilegal algum da parte da autoridade policial 
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de modo a prejudicar o direito de ir e vir da paciente, razão por que concluo pela 
irreparabilidade da sentença recorrida que mantenho em todos os seus termos. Nego, 
assim, pois, provimento ao recurso no sentido estrito. 
É o meu voto. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 685 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Recorrente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
Recorridos: RICARDO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE MARANHÃO E OUTROS 
Advogados: DRS. AURÉLIO AGOSTINHO DA BOAVIAGEM E OUTROS (RECTE.) E  

ADONIAS DOS SANTOS E OUTROS (RECDOS.) 
 
EMENTA 

Ensino superior. Reclamação trabalhista. Progressão funcional. Aplicação dos critérios da 
Resolução Nº 03/83 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE. 
I - Aplica-se a Resolução nº 03/83 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e 
Extensão aos processos Individuais de progressão funcional iniciados até 31 de 
dezembro de 1984, conforme a regra estabelecida no art. 2º da Resolução 13/84 do 
mesmo ConseIho Coordenador de Ensino. 
II - Direito do reclamante de ser avaliado pelos critérios da Resolução Nº 03/83, desde 
que obedecido o prazo estabelecido na Resolução 13/84. 
III - Recurso improvido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 10 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Gustavo José Carneiro Leão e outros, todos 
Professores Universitários, promoveram reclamação trabalhista contra a Universidade 
Federal de Pernambuco - UFPE, com o objetivo de obterem ascensão funcional do cargo 
de Professor Assistente, Referência 04, para o cargo de Professor Adjunto, referência 01. 
O douto Juiz de 1º grau declarou extinto o processo, sem julgamento de seu mérito, ante 
a impossibilidade jurídica do pedido, nos termos do art. 267, VI, e seu § 3º do CPC. 
Esta Turma, por maioria de votos, decidiu anular a sentença para que fosse julgado o 
mérito da ação. 
Retornando os autos à 1ª instância, o MM. Juiz a quo afastou a preliminar de prescrição 
argüida pela autarquia de ensino e, no mérito, julgou procedente a reclamação trabalhista 
para determinar que a reclamada observasse as regras da Resolução Nº 03, de 19.01.83, 
do seu Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, quando da avaliação do processo de 
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progressão vertical dos reclamantes do cargo de Professor Assistente, Referência 4, para 
o de Professor Adjunto, Referência 1. 
Inconformada, apela a Universidade Federal de Pernambuco, aduzindo que não houve 
alteração unilateral do contrato de trabalho dos reclamantes na forma do art. 468 da CLT, 
porquanto as regras da Resolução 06/85 refletem apenas as necessidades da autarquia, 
no que se refere a um melhor direcionamento das atividades dos docentes, com vistas a 
uma avaliação global de seus desempenhos no Magistério Superior e que, à época da 
revogação da Resolução Nº 03/83, os reclamantes não contavam com o necessário 
interstício que permitisse as suas avaliações de desempenho para ascender à classe de 
Professor Adjunto. 
Foram oferecidas contra-razões. 
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 258/259 dos autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Passo ao reexame da presente reclamação 
trabalhista tendo em vista decisão desta Turma que anulou a sentença prolatada em 1º 
grau e determinou a análise do mérito da ação. 
O autor remanescente, Ricardo Gonçalves de Albuquerque Maranhão pretende que Ihe 
seja aplicada a Resolução Nº 03/83, do Conselho ,Coordenador de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, desde que estava em vigor quando foi admitido nos quadros da reclamada. 
Alega, em seu favor, o principio da inalterabilidade unilateral das cláusulas do contrato 
laboral e, ainda, o direito adquirido. 
O MM. Juiz sentenciante, reanalisando a matéria, julgou pro cedente a reclamação 
determinando que a reclamada aplicasse a Resolução 03/83 quando da avaliação de 
desempenho do reclamante para fins de progressão funcional. 
Irretocável o entendimento de Sua Excelência. 
Com efeito, o mérito da ação sub examine consiste na aplicação de determinada 
resolução. 
A Resolução Nº 13, de 27.12.84, do Conselho Coordenador de Ensino Pesquisa e 
Extensão, revogou a Resolução Nº 03/83, mas estabeleceu no seu artigo 2º, verbis: 
"Os processos individuais de progressão funcional, inicia dos até 31 de dezembro de 1984 
e ainda em curso, continuarão a ser regulados pelas normas constantes da Resolução nº 
03/83, até sua decisão final." (fls. 203 verso). 
Na verdade, o parecer do eminente Procurador da República, Dr. Ivaldo Olímpio 
esclareceu que pelo documento de fls. 42 dá-se conta de que o pedido do reclamante 
deverá basear-se na Resolução Nº 03/83, em face mesmo do disposto no artigo 2º da 
Resolução 13/84. 
Dessa forma, se o pedido do reclamante de progressão funcional está datado de 
31.12.84, como se deduz da Ata constante às fls. 41, é evidente que o reclamante está 
amparado pela norma legal, constante do citado artigo 2º da Resolução nº 13/84. 
Por outro lado, quanto à alegação da reclamada de que o reclamante não tinha interstício 
necessário à progressão funcional, não merece prosperar. 
É que o reclamante tornou-se Professor Assistente 04 em data de 1º de janeiro de 1983, 
vindo a completar o interstício legal em 31 de dezembro de 1984, ocasião em que 
solicitou sua progressão funcional para o cargo de Professor Adjunto 1. 
Com estas considerações, nego provimento ao recurso, garantindo o direito ao 
reclamante de se valer dos critérios de progressão vertical estabelecidos na citada 
Resolução 03/83, com a condenação da reclamada nos honorários advocatícios 
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requeridos na inicial. 
É como voto. 
 

REMESSA "EX OFFICIO" Nº 14.663 - AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Autor: JOEL BARRETO DA SILVA 
Ré: FAZENDA NACIONAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - AL 
Advogado: DR. FERNANDO DE CASTRO (AUTOR) 
 
EMENTA 

Tributário. Renúncia do diretor presidente de sociedade anônima. Responsabilidade em 
razão da dissolução irregular da sociedade. Eficácia do ato unilateral após registro na 
Junta Comercial. 
Remessa parcialmente provida. 
 
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 remessa oficial, 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: A sentença sujeita a duplo grau de jurisdição 
julgou parcialmente procedentes embargos à execução para excluir a responsabilidade do 
embargante, ex-diretor presidente da executada, no período posterior ao registro da sua 
renúncia ao referido cargo. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A sentença sob reexame acolheu 
parcialmente embargos à execução opostos pelo sócio diretor-presidente da executada, 
para excluir da sua responsabilidade parte do débito formado posteriormente à eficácia 
legal da sua renúncia ao cargo. 
Com efeito, retirando-se o dirigente da direção da sociedade, não mais responde pelos 
seus débitos tributários, salvo aqueles constituídos antes do registro do ato na Junta 
Comercial. 
Assinale-se que a exclusão de parte do débito opera-se apenas em relação ao 
embargante. 
Quanto aos honorários advocatícios, entendo excessiva a condenação da Fazenda 
Nacional em 10% sobre o valor da execução, porquanto reconhecida a validade do título 
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executivo. A sucumbência é recíproca, inexistindo ônus a apurar. As custas antecipadas 
ficam a cargo do embargante e, quanto às custas finais, delas está isenta a Fazenda 
Pública. 
Por essas razões, dou provimento parcial à remessa para excluir da condenação as 
parcelas referentes a honorários advocatícios e reembolso de custas. 
 

REPRESENTAÇÃO Nº 8 - PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Representante: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
Representada: 4ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DO RECIFE - PE 
 
EMENTA 

Processual Civil. Representação. Competência. 
- Compete ao eg. TRT da 6ª Região o exame de possíveis irregularidades processuais 
ocorridas em Junta de Conciliação e Julgamento, sob sua jurisdição, ainda que daí 
possam resultar prejuízos à União Federal. 
- Inexistindo elementos mínimos indispensáveis ao inicio de um procedimento 
investigatório criminal, é de determinar-se o arquivamento da representação contra 
magistrado. 
- Arquivamento da Representação e extração de cópias de todas as peças do processo 
para encaminhamento ao MPF (art. 40 do CPP) para exame da ocorrência da presença 
de crime em tese por parte do autor da representação. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
arquivar a representação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 25 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A Exma. Sra. Procuradora-Chefe da Procuradoria da 
República no Estado de Pernambuco encaminhou ofício a esta Corte com representação 
formulada por um dos Procuradores da República daquele órgão contra a MM. Juíza 
Presidente da 4ª Junta de Conciliação e Julgamento do Recife, neste Estado. 
Diz o repte. que em 28 de agosto do ano em curso, às 15 horas dirigiu-se à referida JCJ 
para audiência inaugural do Proc. Nº 1.24/l92 movido contra a União Federal pelo 
Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, quando foi 
surpreendido pela informação do Juiz Classista José Mendonça de que o ato processual 
seria realizado na sala contígua, sem a presença da MM. Juíza Presidente, que, naquele 
momento, dirigia audiência de outro processo. 
Relata o repte. que advertira a repda. daquele fato, que, no seu entender, constitui uma 
ilegalidade. Todavia, S. Exª  informou-Ihe que tal procedimento era adotado em todas as 
Juntas, seguindo orientação do Exmo. Sr. Juiz Presidente do eg. Tribunal Regional do 
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Trabalho. 
Em conclusão, diz:: 
"Assim, apesar de certos que atitudes necessárias e urgentes serão tomadas no sentido 
de não só regularizar os procedimentos adotados na 4ª JCJ, mas no âmbito da Justiça do 
Trabalho como um todo, aproveitamos o ensejo para requerer a V. Exª pedido de 
instauração de inquérito policial com o fito de apurar-se a autoria e materialidade de 
crimes contra a administração pública perpetrados em referida 4ª JCJ". 
Anexa a relação de 22 (vinte e dois) processos incluídos na pauta de audiência do dia 
28.08.92 e cópia da ata de audiência do Proc. Nº 1650/91, em que a magistrada 
trabalhista afirma que audiências para apresentação de defesa em alguns processos 
foram realiza das em outra sala. 
Solicitada a manifestação da MM. Juíza ora representada, veio aos autos o ofício de fls. 
13/17. 
Pede a rejeição total e liminar da representação por não haver tipificação de conduta 
criminosa, não bastando mera remissão à existência de crime contra a Administração 
Pública, eis que constam 47 tipos legais no título específico do Código Penal. Entende 
que a representação decorre, tão-somente, do excesso de autoridade de que se crê 
investido o Exmo. Sr. Procurador da República que a promoveu. 
Quanto à irregularidade processual atribuída à Junta por ela presidida, argúi a 
incompetência desta Corte para seu exame, assinalando ser falsa a afirmação de que 
tenha confessado a prática de tais irregularidades. 
Conclui pedindo a rejeição da peça da lavra do Dr. Procurador da República ante a 
inexistência de crime, atribuindo o ânimo do denunciante apenas ao de causar 
constrangimento a uma autoridade judiciária. Argumenta que o fato caracteriza a hipótese 
do art. 340 do Código Penal tipificada como crime "comunicação falsa de crime ou 
contravenção", deixando a critério desta Corte a adoção das medidas necessárias, nos 
termos do art. 40 do CPP 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A presente representação originou-se do 
inconformismo do Exmo. Sr. Procurador da República Dr. Danilo Fontenele Sampaio 
Cunha com o procedimento adotado na 4ª Junta de Conciliação e Julgamento da capital 
pernambucana, que realiza mais de uma audiência ao mesmo tempo, para vencer a 
extensa pauta, que, no dia 28.08.92, incluía 22 (vinte e dois) processos. 
Não há dúvidas de que não é esta Corte o foro competente para o exame das alegadas 
irregularidades. Tal competência acha-se a cargo do egrégio Tribunal Regional do 
Trabalho da 6ª Região e de sua ilustrada Corregedoria Regional. 
Resta-nos, apenas, examinar se a conduta da Exma. Sra. Drª Juíza do Trabalho constitui 
crime tipificado em nosso ordenamento jurídico, de modo a justificar a abertura de 
procedimento investigatório por este Tribunal, em razão da competência que Ihe foi 
deferida pelo art. 114 da Constituição Federal. 
Como visto no relatório, o representante atribuiu à representada a prática de crime contra 
a Administração Pública por autorizar a realização de audiência sem a sua presença, o 
que restaria provado na ata de instrução e julgamento de reclamação Nº 1650/91, ao 
referir-se à inobservância da ordem cronológica da pauta, no seguinte tópico: "A juíza em 
resposta declarou que os processos anteriores foram porque, digo, foram realizados na 
sala contígua, uma vez que só para apresentação da defesa, e adiada a presente 
audiência porque seria instrutória com depoimentos das partes e produção de prova 
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testemunhal" (fIs. 06). (Assinalo que a outra ata de instrução e julgamento, referente à 
reclamação Nº 595/92, é da Oitava Junta de Conciliação e Julgamento do Recife e foi 
presidida pela Drª Maria de Lourdes de Melo Rocha, sendo, portanto, imprestável para 
fazer prova contra a Drª Maria Clara Saboya Albuquerque Bernarlino, M.D. Juíza do 
Trabalho Presidente da 4ª JCJ) 
Não há como se possa vislumbrar a presença, ainda que longínqua, de qualquer figura 
delituosa nos fatos levados pelo Exmo. Sr. Procurador da República à Chefia do seu 
órgão, à míngua de tipicidade. 
Colhe-se da representação dirigida à Chefia do Ministério Público Federal em 
Pernambuco que o autor da representação entende que haveria crime contra a 
Administração Pública na prática utilizada pela Junta de Conciliação e Julgamento 
certamente pelos possíveis prejuízos que daí poderiam resultar para a União Federal. O 
fato, todavia, não se ajusta à moldura de qualquer tipo penal, pelo que descabe a 
cogitação da ocorrência de crime ou prática contravencional. A alegada inobservância de 
regra processual deveria ser levada ao órgão correicional ou jurisdicional competente, eis 
que pessoa jurídica de direito público" é parte tanto quanto qualquer pessoa física ou 
jurídica, apesar dos privilégios que possui", como adequadamente acentuou a ilustre 
Magistrada trabalhista. Dessarte, inexistindo ele mentos mínimos indispensáveis ao início 
de um procedimento investigatório criminal, cabe determinar-se o arquivamento da 
presente representação. 
Resta examinar se; evidenciada a inocorrência de ilícito penal, a iniciativa do Exmo. Sr. 
Procurador da República configuraria a hipótese prevista no art. 340 do Código Penal, 
pelo que estaria esta Corte obrigada a remeter as peças necessárias ao titular da ação 
penal, nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal. 
O tipo penal em causa está assim descrito: "provocar a ação da autoridade, comunicando-
Ihe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado". O pedido 
de instauração de procedimento investigatório abrange não apenas o comportamento da 
eminente magistrada trabalhista, mas "para apurar-se a autoria e materialidade de crimes 
contra a administração pública perpetrados na referida 4ª JCJ", o que, em tese, implicaria 
no reconhecimento de tal modalidade criminosa. 
Por outro lado, a referência expressa à pessoa da Drª Maria Clara Saboya Albuquerque 
Bernardino também configuraria a existência do crime de denunciação caluniosa. Restaria 
examinar-se, no mo mento apropriado, quanto à consumação desse delito, com o mero 
requerimento dirigido à Exma. Sra. Procuradora-Chefe da Procuradoria da República em 
Pernambuco e a decisão deste relator, que se limitou ao pedido preliminar de informações 
à Exma. Sra. Juíza do Trabalho. 
Entendo, porém, que tais apreciações devem ficar a cargo do órgão acusatório. No 
momento, cabe apenas reconhecer a existência de indícios de crime e de sua autoria, o 
que é suficiente para que seja adotada a providência preconizada no art. 40 do Código de 
Processo Penal. 
Em suma, meu voto é no sentido de que seja liminarmente arquivado o pedido 
investigatório contra a MM. Juíza do Trabalho e contra a 4ª Junta de Conciliação e 
Julgamento do Recife, e para que seja remetida cópia integral dos presentes autos ao 
Ministério Público Federal, nos termos supra-referidos. 
 

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 1.099 - CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Requerente: UNIÃO FEDERAL 
Requerido: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - CE 
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Impetrante: CEARÁ SPORTING CLUB 
Advogado: DR. ORLANDO DE SOUZA REBOUÇAS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Suspensão de liminar de ferida em Mandado de Segurança. Não 
autorização da promoção de jogos de azar por entidade esportiva. Caracterização dos 
requisitos autorizadores da suspensão de liminar. Potencialidade de lesão à ordem e à 
economia públicas. 
1. A liminar, nos termos em que foi deferida, goza de contornos de definitividade 
incompatíveis com a natureza jurídica do instituto, segundo o nobre Juiz Lázaro 
Guimarães, nitidamente acessória, instrumental e provisória. 
2. A Receita Federal é a autoridade indicada para analisar as circunstâncias fáticas 
configuradas e, caso atendidas as exigências legais (cuidar-se de entidade de utilidade 
pública, com fins eminentemente filantrópicos), autorizar a promoção de jogos de azar. 
3. A autoridade judicial não pode substituir a autoridade administrativa, sob pena de 
subversão do princípio constitucional da tripartição dos poderes. Admitir os preparativos 
para a promoção pretendida é antecipar a tutela jurisdicional. 
4. O cunho satisfativo da liminar atacada denota a potencial lesão à ordem pública. A 
ausência de garantia às pessoas, quanto ao recebimento dos prêmios ou quanto à 
devolução das quantias pagas, caracteriza a potencial afronta à economia popular, e, em 
última análise, à economia pública. 
5. Suspensão da execução da liminar que se defere. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, deferir a 
suspensão da execução da liminar, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 25 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator. 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A União Federal intentou o presente pedido de 
suspensão da execução de liminar deferida pelo MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção 
Judiciária do Ceará, nos autos do mandamus Nº 92.12166-7, impetrado pelo Ceará 
Sporting Club, contra o indeferimento do seu pleito de autorização para venda de bilhetes 
de loteria com premiação instantânea, jogo vulgarmente chamado de "raspadinha". 
Teria atentado o juízo requerido contra diversos preceitos normativos, mais precisamente, 
os arts. 5º, da Lei Nº 4.348/64, 1º, §§ 1º e 4º, da Lei Nº 5.768/71, 11, do Decreto Nº 
70.951 /82, a Portaria MF Nº 085/73 e a Instrução Normativa Nº 37/79. Assevera incumbir 
ao Ministério da Fazenda a autorização prévia para a distribuição de prêmios mediante 
sorteio. 
Por não se cuidar de instituição declarada de utilidade pública que se dedique, com 
exclusividade, à atividade filantrópica, foi indeferido pela autoridade administrativa o 
pedido formulado pela impetrante. Por entender presentes os requisitos legais para a 
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concessão da providência liminar, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora, o 
magistrado a quo autorizou a parte impetrante a continuar es preparativos para a 
promoção pretendida. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A parte recorrente traz bem fundados 
argumentos para se justificar a suspensão da liminar deferida, com fulcro no art. 4º, da Lei 
Nº 4.348/64, que prevê a providência, por parte do Presidente do Tribunal, quando a 
execução da deliberação importe em potencialidade de grave lesão à ordem, à economia, 
à saúde e à segurança públicas. 
Cita a União Federal diversos preceitos legais taxativos em vedar, em hipóteses como a 
presente, a prática dos chamados jogos de azar. A legislação brasileira vigente só admite 
que tais jogos sejam promovidos com a prévia autorização da Receita Federal, desde 
que, logicamente, atendidos os requisitos legais. Como a parte impetrante não teria 
atendido às exigências pertinentes, foi indeferido o seu pedido. 
Não vislumbro, prima facfe, em que residiria qualquer resquício de ilegalidade na atuação 
da autoridade administrativa. Atente-se para a circunstância de não poder a autoridade 
judicial, cumprindo seu mister jurisdicional, substituir a administrativa, sob pena de 
intolerável subversão da ordem jurídica, afetando, de modo evidente, o princípio 
constitucionalmente consagrado da tripartição de poderes, na incorporação ao 
ordenamento jurídico pátrio do sistema preconizado por Montesquieu. 
Assim, não vejo justificativa para a prevalência da liminar de ferida pelo julgador 
requerido, tendo em vista ter restado evidenciada a possibilidade de advir danos 
irreparáveis ou de difícil reparação à ordem e à economia públicas. Por outro lado, não 
faz sentido a providência liminar, vez que se fulcra no pressuposto de que legitima a 
intenção da impetrante de promover jogos de azar. Acontece que, diante do 
pronunciamento da autoridade administrativa, depreende-se, razoavelmente, o não 
atendimento às exigências legais. 
Considero que, em tese, é possível a discussão em juízo acerca da procedência da tese 
defendida na impetração. No entanto, não se pode partir, desde logo, em sede de simples 
liminar, da premissa de que tem respaldo legal a pretensão da parte impetrante, para se 
determinar medidas de claro caráter satisfativo, como a ultimação dos preparativos para a 
efetiva promoção dos jogos de azar. 
Só após a obtenção da prévia autorização da Receita Federal é que a impetrante poderia 
empreender atividades atinentes aos referidos preparativos, com a confecção dos 
bilhetes, a contratação de prestadores de serviços... etc. É certo que é profundamente 
legítimo o motivo que move a impetrante a pretender a permissão do evento, qual seja, 
para o incentivo de várias atividades desportivas, sociais e beneficentes. 
De fato, conforme demonstra à saciedade a requerente, a execução da liminar acarretará 
intolerável afronta à ordem pública, diante do frontal e irretorquível vilipêndio a 
peremptórios e expressos dispositivos legais e regulamentares. A inconformação do 
Ceará Sporting Club, como já me expressei, seria legítima, mas não entendo pertinente a 
liminar, nos termos em que deferida, pelos contornos de antecipação da tutela 
jurisdicional de que entendo a mesma se revestir. 
A liminar não pode ter cunho satisfativo, notadamente quando deferida contra interesse 
do Poder Público, como taxativamente determina o art. 1º, § 3º, da Lei Nº 8.437/92. Acato, 
neste particular, o ensinamento do eminente Juiz Lázaro Guimarães, segundo o qual "a 
liminar tem sempre natureza provisória, não podendo exaurir o litígio com a plena 
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satisfação do interesse de uma das partes". 
A economia pública de que trata o art. 4º da Lei nº 4.348/64 está representada pela 
economia popular, considerando que as pessoas não terão qualquer garantia quanto ao 
recebimento dos prêmios e à devolução das quantias pagas. Destaca o pedido de 
suspensão da liminar o fato de que o jogo de azar é considerado como contravenção 
penal, o que reforça o posicionamento acima exposto, de potencial lesão à ordem e à 
economia públicas. 
Diante do exposto, defiro a suspensão da liminar para que sua execução seja suspensa 
até o julgamento definitivo do mandado de segurança. 
É como voto. 

 


