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RAYMUNDO ALMEIDA NETO E OUTRO (LIT. PASSIVA) E  
MÁRCIO BRUNO VON SPERLING E OUTROS (ASSIST. RÉU) 

 
EMENTA 

Processual Civil. Ação Rescisória. Competência. Conflito. Usucapião. Ato de juiz estadual. 
- Compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar Ações Rescisórias de seus próprios 
acórdãos. 
- Remessa dos autos ao egrégio Superior Tribunal de Justiça para decisão do conflito 
negativo de competência. (C.F., art. 105, I, "d"). 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
suscitar conflito negativo de competência e determinar a remessa dos autos ao egrégio 
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 17 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: João Batista dos Santos e Valtrudes Rollemberg dos 
Santos, amparados nos arts. 485, V, e 487, I, do CPC, ajuizaram a presente ação 
objetivando rescindir sentença de 1º grau que julgou procedente ação de usucapião 
promovida por José Dias de Andrade. 
Dizem que Enedina Maria Angélica, mãe e sogra dos autores, adquirira uma casa situada 
na Rua São Cristóvão nº 1169, de Ernesto Fernandes Clemento e sua mulher, Ignez 
Fernandes de Jesus, por escritura pública de compra e venda, devidamente registrada, e 
que, após a morte da proprietária, o referido imóvel fora ocupado por José Dias de 
Andrade e Maria Patrocínio, ela filha de Enedina, com a aquiescência do ora requerente e 
sua irmã Alzira Sampaio; que o réu José Dias de Andrade requereu ação de usucapião 
sobre o imóvel da Rua São Cristóvão nº 1169, o mesmo adquirido por sua sogra, cujo 
feito teve curso pela 7ª Vara Cível da Capital e Cartório do 21º Ofício, com sentença 
transitada em julgado aos 23 dias do mês de agosto de 1979. 
Fundamentam o pedido alegando que o réu não preenchia os requisitos legais, tais como: 
a) não possuir o tempo necessário para usucapir o imóvel; b) não possuir o animus 
domini, pois pagava os impostos e taxas municipais em nome de sua sogra Enedina 
Maria Angélica; c) não possuir posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, alegando, 
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ainda, a falta de citação dos herdeiros, violando, dessa forma, dispositivo de lei. 
A ação não foi contestada pelo réu nem por seus sucessores. O réu faleceu em 19.10.80, 
conforme certidão de fls. 129. 
A Caixa Econômica Federal habilitou-se nos autos como assistente do réu por ter 
celebrado, na condição de credora hipotecária, a venda a Maria Neves Brasileiro Silva do 
imóvel, sito à Rua São Cristóvão nº 1169, em Sergipe, e pediu a citação da mesma para 
integrar a lide como litisconsorte passiva necessária. 
Em sua contestação, a CEF pede o indeferimento por manifesta inépcia da inicial, uma 
vez que os autores não têm legitimidade para propor a ação e não conseguiram apontar 
na sentença as falhas que pretendem rescindir. 
Chamada aos autos, Maria Neves Brasileiro Silva, adquirente do imóvel que contratou 
financiamento com a CEF, manifestou-se às fls. 154/155 pela improcedência da ação, 
argüindo, inclusive, a ilegitimidade ad causam dos autores. 
A douta Procuradoria Regional Federal, oficiando nos autos, opinou pela procedência da 
ação. 
A presente ação foi distribuída a esta Corte em 13.07.89, oriunda do Tribunal Federal de 
Recursos, com irregularidades processuais que foram sanadas. 
É o relatório. 
 
VOTO - PRELIMINAR 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A presente ação foi ajuizada perante o 
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que, acolhendo exceção de 
incompetência argüida pela Caixa Econômica Federal, determinou a remessa dos autos 
ao extinto Tribunal Federal de Recursos, em razão de tratar-se de empresa pública 
federal que figura na relação processual como interveniente, por haver concedido 
financiamento hipotecário a adquirente do imóvel objeto da ação de usucapião. 
A sentença foi proferida pelo eminente Juiz de Direito da 7ª Vara da Comarca de Aracaju, 
no desempenho de sua competência específica. Desse modo, entendo que somente o 
juízo de segundo grau de âmbito estadual teria competência para rescindir a sentença 
proferida pelo juiz estadual, no caso o Dr. José Antônio de Andrade Góes, exemplar figura 
de magistrado e professor universitário. 
Embora seja verdade que a competência se desloca para a Justiça Federal sempre que 
figure na relação jurídica a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, aí 
figurando como autoras, rés, assistentes ou oponentes, ressalvadas as exceções 
enunciadas no art. 109, I, da Constituição Federal, no caso das ações rescisórias a 
competência é de ordem funcional. Deste modo a vigente Constituição Federal dispôs 
sobre a matéria: 
"Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) omissis 
b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da 
região;" 
Portanto, em tema de ação rescisória, o eventual interesse dos entes federais referidos no 
texto constitucional não desloca a competência para o Tribunal Regional Federal, que 
pode rescindir apenas seus julgados ou dos juízes federais que exercem a jurisdição nos 
limites da respectiva região. Lembro que esta Corte já teve oportunidade de adotar 
posicionamento similar, ao apreciar mandado de segurança contra ato de juiz estadual em 
processo no qual se fazia presente entidade federal. 
O posicionamento acima não é novo, antes encontrando eco em numerosos precedentes 
jurisprudenciais. 
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Assim já se manifestou o extinto Tribunal Federal de Recursos: 
"Compete ao Tribunal Federal de Recursos o julgamento das ações rescisórias de seus 
julgados. Se o ato, cuja desconstituição se pede, foi prolatado pelo Juiz do Estado do Rio 
de Janeiro, compete ao Tribunal de Justiça desse Estado processar e julgar a rescisória." 
(AR 402, Relator Ministro Adhemar Raymundo, decisão de 12.05.82, publicada no DJ de 
01.07.82.) 
A incompetência dos Regionais para rescisórias como a em apreço já se fez objeto de 
julgado do colendo Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 
"Processo Civil. Competência. Acidente de trânsito. Causa decidida por juiz estadual no 
exercício da jurisdição estadual. Espécie que não pode ser rescindida por TRF, que 
somente julga conflitos entre juízes federais ou com jurisdição federal. Autos remetidos ao 
STJ por força de questão de ordem." (AC 19.734-RS, Relator Juiz Volkmer de Castilho, 
decisão de 29.05.90, publicada no DJ de 29.08.90.) 
Pertinente, outrossim, julgado do TJAC sobre a matéria: 
"Competência. Tribunal de Justiça. A competência para processar e julgar ação rescisória 
contra decisão de primeiro grau é do Tribunal de Justiça." (Elnc. 01 - Rel. Wanderlei 
Nonato de Oliveira - J. em 01.07.85 - V. u.) 
(In Ação Rescisória - Repertório de Jurisprudência e Doutrina, pág. 60, Arruda Alvim e 
Teresa Alvim Pinto.) 
O 1º TACivSP tem interessante aresto acerca do assunto, assim ementado: 
"Competência. Tribunal Estadual. Somente a Justiça Estadual é competente para julgar 
as ações rescisórias de seus próprios acórdãos." (1º GC - AR 218. 165 - Rel. Oetterer 
Guedes - J. em 26.06.80 - M.v.) 
(Obra citada, pág. 61.) 
Destaco trecho do voto então proferido pelo eminente Relator, em que se recorre ao 
preciso magistério do Mestre Pontes de Miranda: 
"A competência para julgamento das ações rescisórias pertence aos Estados-membros, 
realçado que a lei de processo não contraria, não coloca obstáculos às normas de 
organização judiciária. Assim, pelas normas em vigor, há que considerar, para fixação da 
competência, o local em que a decisão rescindenda transitou em julgado, cabendo, aqui, 
a palavra de Pontes de Miranda, vale dizer, `se a Justiça que a proferiu foi a estadual, só 
a Justiça Estadual conhece da ação que se propõe. Se a Federal, só a Justiça Federal 
pode conhecer da ação'". (pág. 62.) 
O Supremo Tribunal Federal pronunciou-se no mesmo sentido: 
"Competência. Ação Rescisória.Causa julgada na instância local, sem que o Supremo 
Tribunal Federal haja decidido a questão objeto da rescisória. Competência do Tribunal 
de Justiça do Estado." (Ação Rescisória nº 794 - SP, in Revista Trimestral de 
Jurisprudência, volume 83, pág. 671.) 
A apreciação do tema pela doutrina traz a lume lucubrações que igualmente se prestam a 
corroborar o entendimento aqui esposado. 
Pedro Batista Martins, em seu "Processos e Recursos da Competência Originária dos 
Tribunais", Edição Revista Forense, obra atualizada por Alfredo Buzaid, pág. 80, ensina: 
"Se a sentença rescindenda é do juiz de primeira instância, ainda neste caso a 
competência para o julgamento do pedido rescisório é do Tribunal de Justiça, porque, 
com o julgamento definitivo da lide, o juiz de primeira instância esgota a sua competência 
para conhecer da matéria, cabendo o seu exame ao Tribunal Superior." 
E José Cretella Júnior define em que hipóteses o julgamento da rescisória compete ao 
Tribunal Regional Federal, nelas não se incluindo o caso de que ora se cuida: 
"As ações rescisórias dirigidas contra seus próprios julgados eram, em 1969 (art. 122, a, 
primeira parte), processadas e julgadas pelo antigo Tribunal Federal de Recursos, 
caminhando paralela à regra do art. 119., I, m, relativa ao Supremo Tribunal Federal. Em 
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1988 (art. 108, I, b, segunda parte), as ações rescisórias são processadas e julgadas 
pelos Tribunais Regionais Federais, sempre que sejam concernentes aos próprios 
julgados desse Tribunal ou a sentenças dos juízes federais da região em que se situa o 
colegiado." (Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Editora Forense Universitária, 
Vol. VI, pág. 3.156.) 
Forçoso reconhecer que falece competência a esta Corte para o julgamento da presente 
ação rescisória. 
Em razão do exposto, suscito conflito negativo de competência, determinando a remessa 
dos autos ao egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, d, da 
Constituição Federal. 
 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0038 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Autor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS 
Réus: ELIZABETH DANTAS DE ARAÚJO E OUTROS 
Advogados: DRS. JOSÉ CLÁUDIO PESSOA OLIVEIRA (AUTOR) E  

CARLOS XAVIER BRASILEIRO (RÉUS) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Trabalhista. Ação Rescisória. Prazo. Depósito prévio. Agentes 
administrativos. Reestruturação da categoria funcional. Súmula nº 135-TRF. Matéria que 
ao tempo da prolação da sentença já não ensejava controvérsia. Procedência. 
I - O prazo para promoção da ação rescisória deve ser contado a partir do trânsito em 
julgado da última decisão, quando, evidentemente, não comporta mais qualquer recurso. 
II - Se o autor, na petição inicial, requereu a expedição de guia e, na mesma data da 
distribuição, efetuou o depósito, não há que se falar em ofensa ao art. 488, item II, do 
CPC. 
III - É admissível a rescisão do julgado que, ao tempo de sua prolação, adotou orientação 
jurisprudencial que não comportava mais qualquer interpretação divergente, há muito 
pacificada e objeto de súmula. 
IV - As alterações promovidas no Grupo Serviços Auxiliares, com reflexos na estrutura da 
Categoria de Agente Administrativo, não ensejam reparações funcionais ou pecuniárias 
aos servidores estatutários ou celetistas (Súmula nº 135-TFR, revista no Incidente de 
Revisão no RO nº 6.774-RJ. pub. no DJU de 31.10.84). 
V - Ação procedente. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, rejeitar as 
preliminares de decadência e de intempestividade do depósito. No mérito, à unanimidade, 
julgar procedente a ação, desconstituindo a sentença rescindenda, nos termos do voto do 
Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 02 de dezembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
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RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
- DNOCS propõe contra seus servidores Elizabeth Dantas de Araújo e outros ação 
rescisória com a finalidade de ver rescindida sentença emanada do MM. Juízo Federal da 
1ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou procedente reclamação 
trabalhista determinando a correção das classificações funcionais dos reclamantes, ora 
réus, nos termos propostos. 
Alega, em síntese, a autarquia autora que a sentença de 1º grau seria nula, porquanto 
violara expressa disposição de lei, no caso o art. 7º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 
1.445/76, ao determinar a reclassificação dos réus na Classe Especial, Referências 37 a 
39, das categorias de Agente Administrativo e Datilógrafo, quando deveriam permanecer 
incluídos nas classes "B" e "C", até mesmo porque o dispositivo mencionado limitava a 
lotação da referida classe especial a 10% (dez por cento) da lotação global da categoria, 
que era de cento e trinta e oito servidores. 
Citados, os réus contestaram a demanda (fls. 128 a 142), argüindo, em preliminar, a 
extinção do direito à rescisão pretendida, por força da decadência, bem assim pelo 
descabimento da ação, por versar sobre matéria de interpretação controvertida, e, no 
mérito, pela total improcedência da ação, porquanto o ato de reposicionamento dos réus 
teria se dado de maneira ilícita pela autoridade administrativa, que não detinha 
competência funcional para determiná-lo nem poderia ter aplicado o Decreto nº 77.104/76, 
olvidando o Decreto nº 78.326/76, que lhe tinha sido posterior. 
O autor pronunciou-se às fls. 251 a 253 dos autos, pugnando pela rejeição das 
preliminares levantadas pelos réus, primeiro, porquanto o prazo decadencial começava a 
fluir depois de esgotado o prazo dos recursos, e, ainda, porque a matéria deixara de ser 
controvertida com a edição da Súmula nº 135 do então Tribunal Federal de Recursos. 
O parecer do Ministério Público Federal foi pela rejeição das preliminares, e, no mérito, 
pela procedência da ação. 
Sem revisão, por se cuidar de matéria eminentemente de direito, pedi a inclusão do 
processo em pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): De início, analiso as preliminares 
suscitadas na presente demanda. 
Alegam os réus, na contestação apresentada, que o Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas - DNOCS, ora autor, decaiu do direito da promoção da presente ação 
rescisória, argumentando: 
"Como antes mencionado, a sentença originária foi publicada em 01.11.83. Caberia ao 
DNOCS, face ao disposto no art. 4ª da Lei 6.825/80, interpor no prazo de dez (10) dias o 
recurso cabível, in casu, EMBARGOS DECLARATÓRIOS ou INFRINGENTES, porém não 
o fez, preferindo ingressar com recurso de apelação para o TFR, logo, a r. sentença 
originária TRANSITOU EM JULGADO em 14 de novembro de 1983, e não em 28 de 
novembro de 1986, como afirma o demandante em sua inicial." (fls. 133). 
Tenho que não assiste razão aos réus quando invocam a decadência da presente ação 
rescisória. 
Com efeito, como se observa dos autos, o Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas, réu na ação originária, inconformado com a sentença que a julgou procedente, 
interpôs recurso ordinário para o extinto Tribunal Federal de Recursos. Aquela egrégia 
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Corte não conheceu do recurso apresentado, determinando a devolução dos autos à vara 
de origem, para que o mesmo fosse apreciado como embargos infringentes (fls. 75). 
Na instância originária, o douto Juiz Federal recebeu, então, o recurso como embargos 
infringentes, mantendo, contudo, a sentença recorrida (fls. 80). Esta sentença foi 
registrada em data de 21.10.86. 
Penso, assim, que a partir do trânsito em julgado desta última sentença, que, 
evidentemente, não comportava mais recurso, é que deve ser contado o prazo para a 
promoção da ação rescisória. Comunga do mesmo entendimento a eminente Procuradora 
Regional, Dra. Dalva Bezerra de Almeida Campos (fls. 247). 
A certidão, constante dos presentes autos, dá conta de que a sentença transitou em 
julgado em 28.11.86, sendo a ação rescisória distribuída em data de 3 de novembro de 
1988. 
Argúem, ainda, os réus que o autor não cumpriu o determinado no artigo 488, inciso II, do 
Código de Processo Civil, porquanto somente pediu a expedição de guia para proceder 
ao depósito na inicial, quando este deveria preceder o despacho ordinário da citação. 
Sem qualquer razão os réus, como facilmente se pode verificar. 
Ora, o autor, ao promover a ação, na própria petição inicial, pediu que fosse expedida 
guia para o depósito de 5% sobre o valor da causa a que alude o artigo 488, II, do Código 
de Processo Civil. 
Este depósito foi efetivado pelo documento que se encontra às fls. 83, estando o 
recebimento datado de 3 de novembro de 1988, portanto na mesma data da distribuição 
da ação. 
Por outro lado, o despacho que determinou a citação está datado de 11.11.88. 
Como se vê, foi atendido o que estatui o artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil. 
Alegam, ainda, os réus a inadmissibilidade da ação rescisória, ao argumento de que, ao 
tempo da sua promoção, era vacilante a jurisprudência do Tribunal Federal de Recursos 
sobre a legitimidade ou não da mudança funcional operada por força do Decreto nº 
77.104/76, embora depois viesse a ser pacificada. 
Invocam, assim, os contestantes acórdãos do então Tribunal Federal de Recursos, 
proferido na Ação Rescisória nº 1.001-RJ, do qual foi relator o eminente Ministro José 
Cândido, que apresentou a seguinte ementa: 
"Ação Rescisória. Interpretações divergentes sobre aplicação da lei. Decisão proferida 
com base em orientação jurisprudencial contrária a posterior uniformização. Inadmissível 
a rescisão do julgado. 
Observa-se, na hipótese dos autos, que ao tempo da prolação da sentença rescindenda 
havia divergência quanto à interpretação do texto legal, não se configurando, dessa 
forma, a pretendida violação. Nenhum efeito pode produzir, retroativamente, para anular a 
sentença, o fato de se haver pacificado a divergência de modo contrário à decisão 
atacada. É a orientação da Súmula nº 134, do Tribunal Federal de Recursos. Ação 
rescisória julgada inadmissível". (in "LEX - Jurisprudência do Tribunal Federal de 
Recursos" - vol. 42, pág. 9). 
Como se observa da decisão que acabo de mencionar, para que não ocorra a violação a 
dispositivo legal é imprescindível que ao tempo da prolação da sentença rescindenda 
ainda houvesse divergência quanto à interpretação do texto legal. 
No mesmo sentido é o teor da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, a dizer: 
"Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão 
rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". 
Acontece, contudo, que, no caso sob exame, na data em que foi prolatada a sentença de 
primeiro grau, ou seja, em 29 de setembro de 1984, já não existia divergência quanto à 
aplicação da norma legal de que se cuida, posto que já fora editada a Súmula nº 135 do 
egrégio Tribunal Federal de Recursos, que foi publicada no DJU, edição de 03.06.83, com 
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o seguinte teor: 
"As alterações promovidas no Grupo Serviços Auxiliares, com reflexos na estrutura da 
Categoria de Agentes Administrativos, não ensejam reparações funcionais ou pecuniárias 
aos servidores estatutários". 
A Súmula citada, ao referir-se, tão-somente, a servidores estatutários, poderia trazer 
dúvida quanto à sua aplicação, desde que não havia mencionado também os servidores 
celetistas. 
Acontece, entretanto, que o próprio Tribunal Federal de Recursos, em incidente de 
revisão de Súmula, fez estender os seus termos aos servidores celetistas. 
Assim é o que se observa dos termos da ementa constante do acórdão proferido no 
Recurso Ordinário nº 6774-RJ, datado de 28.03.85, nos seguintes termos: 
"Trabalhista. Agentes Administrativos. Reestruturação da categoria funcional. Aplicação 
da Súmula TFR nº 135. 
1. A 1ª Seção decidiu, por maioria, ser possível a extensão da Súmula TFR nº 135 aos 
servidores celetistas (Incidente de Revisão de Súmula no RO nº 6774/RJ, DJ de 
31.10.84). 
2. As alterações promovidas no Grupo de Serviços Auxiliares, com reflexos na estrutura 
da categoria de Agente Administrativo, não ensejam reparações funcionais ou pecuniárias 
aos servidores estatutários ou celetistas. 
3. O Decreto-Lei nº 1.445/76, que reajustou os vencimentos dos funcionários, deu lugar, 
igualmente, ao surgimento das referências, dentro de cada letra, dispondo o seu art. 6º, 
parágrafo 1º, que tais referências indicariam os valores dos vencimentos ou salários 
estabelecidos para cada classe das diversas categorias funcionais, na forma do seu 
Anexo IV. 
Recurso desprovido. Sentença confirmada." 
(Publicada no DJ de 11.04.85, pág. 212). 
Desta forma, não cabia mais a observação do douto Juiz sentenciante ao prolatar a sua 
sentença nos embargos infringentes, em 7 de outubro de 1986, feita nos seguintes 
termos: 
"É certo que o eg. Tribunal Federal de Recursos, embora não tenha recebido a apelação 
de fls., fez, data venia, incursões no mérito da ação, segundo se vê do voto de fls. 247, 
inclusive se reportando o eminente ministro relator à Súmula nº 135, do mesmo Tribunal. 
Contudo, permissa venia, trata a Súmula em referência de servidores estatutários, o que 
não é o caso, desde que, na espécie, os servidores são celetistas - tanto é assim, que 
promoveram reclamação trabalhista". 
Sem razão, portanto, os réus ao invocarem o fundamento da inadmissibilidade da 
presente ação rescisória. 
Em conclusão, rejeito todas as preliminares que foram argüidas pelos réus. 
Quanto ao mérito da presente ação, observo que o Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas - DNOCS, ora autor, invocou como fundamento para a rescisória 
violação a literal disposição de lei (art. 485, inciso V), nos termos seguintes, constantes do 
item 10º da petição inicial: 
"Por outro lado, bastaria o disposto no parágrafo único do art. 7º do Dec.-Lei nº 1445/76 
para tolher a PRETENSÃO DOS RECLAMANTES, que se julgam com direito de serem 
incluídos na CLASSE ESPECIAL da Categoria de Agente Administrativo e Datilógrafo 
instituída pelo mesmo Decreto-Lei. 
Assim dispõe o parágrafo único do art. 7º referido: 
`As referências que ultrapassam o valor de vencimento ou salário, estabelecido para a 
Classe Final ou Única de cada Categoria Funcional, corresponderão à Classe Especial, a 
que somente poderão atingir servidores em número não superior a 10% (dez por cento) 
da lotação global da categoria, segundo o critério a ser estabelecido em regulamento'. 
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Portanto, além de considerar `Classe Final' a Classe `C' da Categoria de Agente 
Administrativo, segundo a nomenclatura do Decreto nº 77.104/76, o parágrafo único do 
art. 7º, do Dec.-Lei nº 1445/76, limitou o número de ocupantes da Classe ESPECIAL a 
10% (dez por cento) da lotação global da categoria. 
Verificando o Anexo II- A do Decreto nº 78.326, observa-se que somam 833 (oitocentos e 
trinta e três) os Agentes Administrativos incluídos nas Classes `E' (nomenclatura antiga) 
da Categoria, os quais , como se vê, pretendem passar à Classe ESPECIAL, Referência 
37 a 39. 
Somando-se o número de cargos das três classes (347 + 486 + 555), tem-se o total de 
1.388, que é a lotação global da categoria, de cujo número somente 10% (dez por cento), 
ou seja, 138, constituem a lotação da Classe ESPECIAL. 
Logo, manifestamente ilegal é a r. SENTENÇA RESCINDENDA prolatada, por contrapor-
se ao art. 7º, parágrafo único, do Dec.-Lei nº 1445, de 13 de fevereiro de 1976, que 
determina: A LOTAÇÃO DA CLASSE ESPECIAL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR A 10% 
(DEZ POR CENTO) DA LOTAÇÃO GLOBAL DA CATEGORIA, que, no caso presente, ou 
seja, em se tratando do DNOCS, somente 138 servidores constituem a referida Classe." 
(fls. 12 a 13). 
A sentença prolatada pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de 
Pernambuco, ora atacada na presente ação rescisória, está assim fundamentada: 
"A espécie teve o seu nascedouro com a Lei nº 5.645, de 10.12.70, que criou o novo 
sistema do Plano de Classificação de Cargos de Serviço Civil da União e das autarquias 
federais. 
No caso, ora em julgamento, no atendimento ao preceituado na citada Lei, editou-se o 
Decreto de nº 78.326, de 26.08.76, do Senhor Presidente da República, fls. 25/29, no 
enquadramento e classificação dos servidores do DNOCS, dentre os quais os 
reclamantes, que passaram a integrar o Grupo Serviços Auxiliares - Código LT-SA-800, 
nas categorias funcionais de Agente Administrativo - Código LT-SA-801 e Datilógrafo - 
Código LT-SA-802, fls. 30/42. 
Contudo, antes surgira o Decreto, também da Presidência da República, porém de ordem 
geral, de nº 77.104, de 03.02.76, dando nova composição à categoria funcional de Agente 
Administrativo e, com base no último Decreto citado, o DNOCS passou a contemplar os 
reclamantes com as classes e níveis ali previstos, rebaixando-os, havendo, assim, 
prejuízo de ordem funcional e financeira aos reclamantes. 
Posteriormente ao Decreto nº 77.104/76, surgiu o Decreto-Lei nº 1.445, de 13.02.76, 
criando uma CLASSE ESPECIAL, ou seja, acima dos que já estavam no final de carreira. 
Somente por outro Decreto do Senhor Presidente da República, retificando o de nº 
78.326, de 26.08.76, que nomeou, individualmente, os reclamantes, é que poderiam surgir 
modificações na Categoria, Códigos e Níveis de que se tinham feito classificar, e não pela 
simples e unilateral vontade do Departamento promovido. 
Sim, porque o Decreto 78.326 citado continha ato administrativo expresso, determinando 
situação jurídica individualizada, e, se padecesse de qualquer vício, a providência a 
remediá-lo seria do Senhor Presidente da República, através de outro Decreto, não o 
podendo fazer o DNOCS, buscando efeitos outros. 
Também, não se deve esquecer o prescrito no art. 468, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, de que, também, houve lesão, pela ocorrência de prejuízo, quer financeiro, quer 
funcional, aos reclamantes, conforme demonstrado na inicial e comprovado pela 
documentação à mesma anexada." (fls. 41 a 43). 
Ocorre que o entendimento que já prevalecia no então Tribunal Federal de Recursos era 
o constante da Súmula nº 135, do seguinte teor: 
"As alterações promovidas no Grupo Serviços Auxiliares, com reflexos na estrutura da 
Categoria de Agentes Administrativos, não ensejam reparações funcionais ou pecuniárias 
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aos servidores estatutários". 
No incidente de revisão da comentada Súmula, os seus termos foram estendidos aos 
servidores celetistas, como se observa do Incidente de Revisão de Súmula no RO nº 
6.774/RJ, publicado no DJ de 31.10.84. 
Como se vê, a sentença rescindenda violou o disposto no art. 7º, parágrafo único, do 
Decreto-Lei nº 1.445/76, que estabeleceu, verbis: 
"As referências que ultrapassam o valor de vencimento ou salário, estabelecido para a 
Classe Final ou Única de cada Categoria Funcional, corresponderão à Classe Especial, a 
que somente poderão atingir servidores em número não superior a 10% (dez por cento) 
da lotação global da categoria, segundo o critério a ser estabelecido em regulamento". 
Entendo, portanto, que ocorreu na espécie em julgamento a hipótese prevista no artigo 
485, inciso V, do Código de Processo Civil. 
Assim é que julgo procedente a ação para rescindir a sentença atacada e condenar os 
réus no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o 
valor da causa, revertendo ao autor o depósito inicial. 
É como voto. 
 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0069 - CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Autora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Réus: ZENILO RONALD DA SILVA ALMADA RODRIGUES E CÔNJUGE 
Advogados: DRS. MARIA DA PENHA MADEIRA QUARANTA E OUTROS (AUTOR) E  

ZENILO RONALD DA SILVA ALMADA RODRIGUES E OUTROS (RÉUS) 
 
EMENTA 

Ação Rescisória. Dolo processual. Necessidade de comprovação. Impossibilidade de a 
Corte dar por procedente a ação em face de fundamento alheio ao invocado pelo autor. 
- Improcede a rescisória fundada na figura do dolo processual, à míngua de sua 
competente demonstração por meio de prova. 
- Não pode o Tribunal julgar a rescisória procedente por outra causa de pedir que não a 
invocada pelo autor. 
- Precedentes. 
- Improcedência da ação. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
julgar improcedente a ação rescisória, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 17 de fevereiro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Ação rescisória ajuizada pela Caixa Econômica 
Federal - CEF visando a desconstituir decisão proferida em ação declaratória contra ela 
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proposta por Zenilo Ronald da Silva Almada Rodrigues e sua mulher, Mirian Benevides 
Férrer Almada Rodrigues. 
Naquela ação, os ora requeridos, mutuários da Caixa, ofereceram argumentação no 
sentido da impossibilidade de verem as prestações referentes ao imóvel financiado pela 
sobredita instituição financeira reajustadas pelos índices do SFH, senão consoante o 
"Plano de Equivalência Salarial", o que teria, no entender da CEF, caracterizado "conduta 
claramente dolosa dos então autores", tanto assim que "o MM. Juiz monocrático acabou 
por julgar procedente a ação. E o extinto TFR, julgando os apelos da CEF e do BNH, 
houve por bem dar-lhes parcial provimento, para determinar o reajuste em apreço pela 
variação do salário mínimo. Este o julgado que a autora pretende rescindir, com suporte 
no artigo 485, III, do CPC" (fls. 171). 
Determinada a remessa dos autos ao egrégio Superior Tribunal de Justiça, em face de a 
ação objetivar rescindir não apenas a r. sentença monocrática, mas também o aresto 
proferido pela colenda Quinta Turma do ex-TFR (fls. 89), foram, contudo, a este Regional 
devolvidos em razão de decisão emanada da Corte Especial daquele Colegiado, definindo 
a competência dos Tribunais Regionais Federais para processar e julgar as ações 
rescisórias de acórdãos do extinto Pretório, prolatadas em segundo grau de jurisdição. 
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 176/178 reconhecendo não haver a CEF 
comprovado dolo processual por parte dos requeridos, mas opinando, a despeito disso, 
pela procedência da ação, em virtude de terem resultado os argumentos distorcidos dos 
mutuários em equívocos "na formulação do entendimento dos Juízes a quo, ad quem e da 
própria CEF". 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Feliz e oportuna a manifestação do Parquet 
no que concerne ao não cabimento da fundamentação invocada pela autora para propor a 
presente rescisória, à míngua da competente apresentação de prova do dolo processual. 
Com efeito, o precedente coligido no bem lançado parecer empresta força suasória ao 
entendimento mencionado: 
"Dolo Processual - Necessidade de sua comprovação - Admissibilidade. 
Para configuração da hipótese rescisória com base em dolo processual, é necessária a 
sua comprovação no curso da ação." 
(1º TACivSP - 2º GC - AR 263.517) 
Tal nuança merece destaque, ainda, pelos desdobramentos que a discussão comporta. É 
que, para admitir-se a ocorrência do impulso doloso da parte vencedora, bastante a 
ensejar o cabimento da rescisória, mister se faz a plena demonstração, por meio 
probante, de que o alegado dolo processual influiu decisivamente no julgado que se 
pretende rescindir. Na realidade, a comprovação aqui tratada é não só do próprio dolo em 
si, mas - e eis aspecto da maior relevância - da relação de causa e efeito entre o dolo da 
parte vencedora e o decisório rescindendo. Incumbe ao autor da rescisória fazer prova de 
ter o atuar doloso trazido em seu bojo afã iludente suficiente para conduzir os julgadores à 
equivocada decisão. 
Em seu "CPC nos Tribunais", 2ª Edição, páginas 2330/2331, Darcy Arruda Miranda e 
outros consignam, valendo-se das precisas palavras de Barbosa Moreira: 
"O primeiro dispositivo invocado autoriza a rescisão da sentença quando esta `resultar de 
dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou de colusão entre as partes, a 
fim de fraudar a lei'. O verbo `resultar', em que se localiza o comando do texto, indica a 
necessidade de comprovar-se nexo causal entre o dolo ou a colusão e a sentença 
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rescindenda. `O resultado do processo - ensina Barbosa Moreira - precisa ter sido o que 
foi em razão do comportamento doloso (verbis: quando resultar de dolo...). Em outras 
palavras: exige-se que, sem este, a decisão houvesse de ser diversa' (Comentários ao 
Código de Processo Civil, Ed. Forense, 1974, pág. 110). No caso sub examen, não há 
nenhuma indicação nem prova de que o autor, naquela ação, houvesse agido 
dolosamente, muito menos que deste procedimento resultasse, tal como proferida, a 
sentença rescindenda. (Ac. un. da 3ª Câm. Civ. do TJSC, de 21/5/85, na Ação resc. 460, 
rel. Des. Norberto Ungaretti, JC 49/305)." 
Na obra referida, encontra-se, ainda, manifestação do 1º TACivSP ressaltando a 
impossibilidade de o dolo ser presumido, in verbis: 
"O dolo não se presume. Compete ao autor fazer sua comprovação no decorrer da ação. 
(AR 263.517, Mococa, 2º Gr. Cs., autores: L. A. G. e sua mulher, réus: O. G. D. e sua 
mulher, j. 25/6/81, rel. Juiz Paulo Shintate, v. u.). (1º TACivSP, RT 566/130)." 
(Obra citada, pág. 2331.) 
Outras abordagens pretorianas da questão têm-se feito no mesmo diapasão. 
Assim é que, julgando a AR 1398-SC, Relator Ministro José Dantas, manifestou-se o 
extinto Tribunal Federal de Recursos nos seguintes termos: 
"Ação Rescisória. Dolo da parte vencedora da ação de usucapião. Presunção. Não há 
prosperar a rescisória se os seus autores não cuidaram provar a argüição de 
comportamento doloso dos favorecidos pelo acórdão rescindendo." (Julg. em 01/04/87, 
pub. no DJ de 07/05/87.)"  
Também o colendo Superior Tribunal de Justiça, sucessor daquela Corte, já decidiu: 
"Ação Rescisória. Pluralidade de fundamentos. Competência da Justiça Federal. 
Alegação de dolo, colusão, ofensa à coisa julgada e de violação literal de lei. Alegação de 
fundar-se a decisão objurgada em prova falsa e em erro de fato. 
I - Manifestado pela União o seu interesse no feito, é ele da competência da Justiça 
Federal. 
II - Dolo da parte vencedora, com prejuízo da vencida, não demonstrado. 
III - Irrelevância da argüição de conluio entre os réus e terceiro. 
IV - Impróspera mostra-se a suscitação de ofensa à coisa julgada, quando a autora da 
rescisória não foi parte na ação a que se reportam os suscitantes. Em conseqüência, 
despicienda se afigura a alegação de violação literal de lei que trata especificamente da 
coisa julgada. 
V - Falsidade da prova e erro de fato não comprovados. 
VI - Improcedência da ação, unissonamente deliberada." 
(AR 27-CE, Relator Ministro Fontes de Alencar, decisão de 28/03/90, pub. no DJ de 
07/05/90.) 
A matéria tampouco fugiu ao crivo do egrégio Tribunal Superior do Trabalho: 
"Ação Rescisória. O termo de acordo firmado e homologado perante a autoridade 
competente só pode ser desconstituído pela via rescisória, sendo, entretanto, necessário 
que, nesta, se traga prova inequívoca de que o ajuste estaria viciado, porque o 
reclamante agia com dolo e má-fé. 
O comparecimento à audiência apenas do proprietário da reclamada, que teria 
`afoitamente' firmado o acordo, não se presta para invalidar o acordo. 
Recurso desprovido." 
(ROAR 666-MG, Relator Ministro José Carlos da Fonseca, decisão de 20/02/91, pub. no 
DJ de 22/03/91.) 
Está, pois, afastada a hipótese de procedência da presente rescisória com fulcro no inciso 
III do Código de Processo Civil. 
O ilustre Subprocurador-Geral da República opina pela procedência da ação com 
supedâneo no fato de os argumentos faltosos à verdade, utilizados pela parte vencedora, 
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terem induzido a erro no resultado do julgamento rescindendo. Ocorre que, a adotar-se tal 
linha de pensamento, comete-se o deslize de a Corte dar por procedente a ação em face 
de fundamento alheio ao invocado pela autora. E isso, conforme a melhor doutrina relativa 
à matéria, encontra óbice intransponível. 
Veja-se o que anota Theotonio Negrão ao artigo 282 do Código de Processo Civil: 
"11a. Não é lícito alterar o fundamento jurídico do pedido: 
- em ação rescisória (v. art. 485, nota 25b); 
(...) 
A parte não poderá fazer essa alteração depois da citação do réu, na ação rescisória (...). 
Nem o juiz ou tribunal poderão aplicar, em apoio da pretensão do autor da ação 
rescisória, do impetrante do mandado de segurança ou do recorrente no recurso 
extraordinário ou no especial, outro texto de lei que não os oportunamente invocados por 
estes (STF-RT 619/211)." 
E, mais adiante, tratando do artigo 485 do mesmo diploma: 
"25b. Não é possível, após a citação, alterar o fundamento jurídico do pedido, nem pode o 
Tribunal, sendo invocada uma causa de pedir, julgar a rescisória procedente por outra 
(STF-Pleno RTJ 119/506, v.u.; RP 7/327, em. 13). Assim há de ser, porque não vigora, na 
ação rescisória, o princípio jura novit curia (v. art. 282, nota 11)." 
Pelo exposto, julgo improcedente a ação. 
Determino a reversão da importância do depósito em favor do réu, na forma do artigo 494 
do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento). 
É como voto. 
 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0102 - CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Autor: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Ré: WICAR PARENTE DE PAULA PESSOA S.A. AGRICULTURA E COMÉRCIO 
Advogados: DRS. GUILHERME FRANCISCO FELIPE ROCHA E OUTROS (AUTOR) E  

LÚCIO GAIÃO TORREÃO BRAZ (RÉ) 
 
EMENTA 

Constitucional. Processual Civil. Ação Rescisória. Desapropriação por interesse social. 
Erro de fato. 
1. Fundado o acórdão rescindendo em elementos probatórios, produzidos e encontrados 
nos autos, não há como falar-se em erro de fato autorizador da rescisória, em razão de 
alegada má apreciação da prova. 
2. Ação improcedente. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o egrégio Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de 
votos, julgar improcedente a ação rescisória, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 17 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA propôs a presente ação rescisória, apontando erro de fato, art. 485, IX, 
do CPC, no acórdão transitado em julgado da egrégia 1ª Turma desta Corte, prolatado na 
Apelação Cível nº 3506-CE, interposta pela Wicar Parente de Paula Pessoa S/A 
Agricultura e Comércio, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo (Decreto 
Presidencial nº 92.875, de 10 de junho de 1986). 
Tal acórdão registra, in verbis: 
"EMENTA: Desapropriação. Interesse social. Reforma agrária. Ação de nulidade do 
decreto declaratório. Empresa rural. Função social da propriedade. - Há provas nos autos 
de que a autora se trata de uma empresa rural, pois assim foi cadastrada pelo INCRA, 
que não poderia desclassificá-la posteriormente por ato unilateral. Não somente o laudo 
pericial como os relatórios do próprio INCRA dão conta das benfeitorias e atividades 
produtivas existentes na propriedade questionada, incluindo-se culturas permanentes e 
temporárias e a criação de mais de dez mil animais (bovinos, ovinos e caprinos). A mata 
nativa existente é considerada área de preservação ambiental e, como tal, deveria ter sido 
incluída no cálculo do grau de utilização da terra (GUT). Enfim, nos termos do disposto no 
art. 2º, do Decreto-Lei nº 554/69 e das disposições supervenientes dos arts. 184,185, II, e 
186 da Constituição de 1988, o imóvel em questão não é `latifúndio por exploração', mas 
uma empresa rural produtiva que cumpre função social, sendo, portanto, insuscetível de 
desapropriação para fins de reforma agrária. - Apelação provida. Sentença reformada 
para julgar-se procedente a ação." 
Alega que o acórdão concluiu pela nulidade do referido Decreto Presidencial, que 
declarou de interesse social para fins de desapropriação para reforma agrária o imóvel 
denominado Fazendas Reunidas São Joaquim, de propriedade da então apelante, ora ré, 
isto se baseando no documento que instruía aquela ação, expedido pela autora, que 
continha a abreviatura EMP. RURAL II-B, que, erroneamente, foi acolhido pelo acórdão 
como sendo a abreviatura de empresa rural, ao invés de empregador rural. Dado à causa 
o valor de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) foi o mesmo, em autos apartados, 
impugnado, transcorrido in albis o prazo ofertado ao Instituto impugnado para se 
pronunciar. 
Atendendo à jurisprudência dominante que tem caminhado no sentido de que o valor da 
causa em ação rescisória é o que resultar da atualização monetária do valor atribuído à 
ação originária, tendo-se como termo inicial de sua incidência a data em que foi proferida 
a decisão rescindenda até o efetivo ajuizamento da AR, determinei à Divisão de 
Orçamento e Finanças deste Tribunal que procedesse a tal atualização. 
Na contestação, a ré argúi a irreparabilidade do acórdão atacado por conter o mesmo três 
fundamentos autônomos e suficientes, per si, para declarar a nulidade do decreto 
expropriatório, considerando irrelevante, tenha ou não ocorrido erro quanto ao alcance da 
expressão EMP. RURAL II-B, pois outro documento, acostado à ação declaratória de 
nulidade de ato administrativo, faz prova que a propriedade fora cadastrada, pelo INCRA, 
como empresa rural (art. 2º, Dec. Lei 554/69), face à sua produtividade e por cumprir a 
função social, o que impede sua desapropriação, consoante estabelecem os arts. 184/186 
da Carta Magna, sendo, também, vedada a desclassificação unilateral, pelo INCRA, para 
latifúndio por exploração. 
Intimados para razões finais, apenas a ré as apresentou, pugnando pela improcedência 
da ação. 
No parecer, o MPF opina pela procedência da ação, identificando o erro de fato apontado 
pelo autor. Diz que inexiste no processo prova do cadastramento da propriedade, pelo 
INCRA, como empresa rural, tendo sido anexada aos autos, tão-só, uma carta-ofício.Frisa 
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que o imóvel da ré se enquadra na definição de latifúndio, dada pelo art. 22, do Decreto nº 
84.685/80, pois o grau de utilização da terra atingido foi de 6%, enquanto que o exigido 
pelo aludido Decreto seria o igual ou superior a 80%. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Funda-se a presente ação rescisória 
em alegado erro de fato que consistiria em, de quando do julgamento da AC 3506-CE, 
tomar-se a abreviatura EMP. RURAL II-B significando empresa rural, de modo a 
determinar concluir a e. 1ª Turma deste Tribunal por encontrar-se fora do alcance da 
desapropriação o imóvel de que cuidam os presentes autos. 
Argumenta o INCRA que tal abreviatura, na verdade, prestando-se para efeito de cadastro 
e pagamento de imposto sindical, quer dizer Empregador Rural II-B, razão por que, tendo 
o MM. Juiz monocrático a tomado em sua acepção verdadeira, não pode chegar a outra 
conclusão senão pela improcedência da ação. 
Considerando, pois, que "a falsa crença induziu o julgador ao erro, fê-lo tomar por 
verdade a sentença quando afirmou que as Fazendas Reunidas São Joaquim foram 
classificadas pelo INCRA como empresa rural, quando na verdade sempre foram 
classificadas por latifúndio por exploração", é conclusivo quando afirma que o venerando 
acórdão rescindendo, por ser fruto de erro, deve ser desconstituído e, conseqüentemente, 
restabelecida a respeitável sentença do Juiz do 1º Grau, senão contundente quando 
textualmente assim põe a questão: "a e. Turma julgadora, vendo empresa rural onde é 
empregador rural, errou. Este o ponto central da questão. As Fazendas Reunidas São 
Joaquim, de propriedade da autora da ação ordinária de nulidade de ato administrativo, 
nunca foram classificadas pelo INCRA como empresa rural e, sim, como latifúndio por 
exploração. 
José Carlos Barbosa Moreira, em um artigo publicado na Revista do T.F.R. - Edição 
Especial, 40º Aniversário do T.F.R., nº 145, fls. 116 a 122, sob o título "Considerações 
sobre a causa de pedir na ação rescisória" -, observa que os nove incisos do art. 485 - 
CPC se constituem em numeri clausuli, pois indicam, taxativamente, os fundamentos 
daquela ação. É ainda o mesmo autor que afirma caber ao juiz identificar a norma 
adequada, interpretá-la e aplicá-la, independentemente da respectiva invocação pelo 
autor, não lhe sendo dado levar em conta o fato supostamente gerador do efeito 
pretendido, senão quando o autor o haja invocado. É que, segundo aquele mestre, antes 
de ser utilizado pelo órgão judicial, como fundamento da decisão, o fato é utilizado pelo 
autor como fundamento do pedido ou, mais precisamente, causa de pedir, onde o fato há 
de ser encontrado in statu assertionis, inferindo-se de tal assertiva que as questões 
concernentes à causa petendi devem ser consideradas, em qualquer caso, questões de 
fato, jamais questões de direito. Em estudando os conceitos quaestiones juris e 
quaestiones facti, lembra que a diferenciação entre as duas classes se apresenta 
relevante sob vários pontos de vista, pois enquanto as questões de direito podem ser 
livremente apreciadas de ofício, o mesmo nem sempre ocorre com as questões de fato, 
ou, ainda, enquanto as questões de direito não se subordinam ao mesmo regime de 
preclusões aplicável às questões de fato, certos recursos, como o extraordinário, e 
incidentes, como o da uniformização da jurisprudência, só podem versar sobre questões 
de direito. 
Finalmente, observa o mesmo doutrinador que não podendo, em caso algum, o órgão 
julgador apreciar o pedido de rescisão à luz de outra norma que o autor se haja abstido de 
dizer violada, afirma que se assim agir aquele órgão estará infringindo o comando do art. 
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128 - CPC que dispõe que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe 
defeso conhecer de questões não suscitadas e a cujo respeito a lei exija iniciativa da 
parte. 
Assim ocorrendo, importa observar se, na verdade, apresentou-se como fundamento da 
decisão do venerando acórdão rescindendo o fato de considerar-se as Fazendas 
Reunidas São Joaquim como empresa rural que cumpre função social, insuscetível, pois, 
de desapropriação para reforma agrária, e se tal fato se constituiu em erro de fato, capaz 
de induzir o julgador a erro, e, assim, nos termos do art. 458, IX, do C.P.C., autorizar a 
rescisão de tal acórdão. Estabelece o § 1º do art. 485-CPC que há erro quando a 
sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato 
efetivamente ocorrido, sendo, nos termos do § 2º de tal artigo, de verificar-se que num 
como no outro caso importa não ter havido controvérsias, nem pronunciamento judicial 
sobre o fato. 
No que atine ao art. 485, IX, do CPC, Theotonio Negrão traz anotações onde 
textualmente se lê: "O erro autorizador da rescisória é aquele decorrente da desatenção 
ou omissão do julgador quanto à prova, não, pois, o decorrente do acerto ou desacerto do 
julgado em decorrência da apreciação dela... Não é rescindível a sentença em que o juiz, 
ainda quando errando na apreciação da prova, declarou expressamente que decidia como 
o fez porque determinado fato ocorrera." 
Atente-se que o acórdão rescindendo encontra-se assim ementado: "Desapropriação. 
Interesse social. Reforma agrária. Ação de nulidade do decreto declaratório. Empresa 
rural. Função social da propriedade. - Há provas nos autos de que a autora se trata de 
uma empresa rural, pois assim foi cadastrada pelo INCRA, que não poderia desclassificá-
la posteriormente por ato unilateral. Não somente o laudo pericial como os relatórios do 
próprio INCRA dão conta das benfeitorias e atividades produtivas existentes na 
propriedade questionada, incluindo-se culturas permanentes e temporárias e a criação de 
mais de dez mil animais (bovinos, ovinos e caprinos). A mata nativa existente é 
considerada área de preservação ambiental e, como tal, deveria ter sido incluída no 
cálculo do grau de utilização da terra (GUT). Enfim, nos termos do disposto no art. 2º, do 
D.L 554 /69 e das disposições supervenientes dos arts. 184, 185, II, e 186 da Constituição 
de 1988, o imóvel em questão não é "latifúndio por exploração" mas uma empresa rural 
produtiva que cumpre função social, sendo, portanto, insuscetível de desapropriação para 
fins de reforma agrária. - Apelação provida. Sentença reformada para julgar-se 
procedente a ação.". 
De uma leitura atenta do acórdão acima, conclui-se que a e. 1ªTurma, quando, à 
unanimidade, restou provendo a apelação sob fundamento de que a propriedade 
questionada é empresa rural que cumpre função social, assim entendeu não só com base 
nas provas trazidas e produzidas nos autos, inclusive a pericial, como também em razão 
de cadastro antes fornecido pelo INCRA e, igualmente, em conceitos insertos na Carta 
Magna vigente, que estabelece ser insuscetível de desapropriação para fins de reforma 
agrária a propriedade produtiva (art. 185, II) e reconhece que a função social da 
propriedade rural é cumprida quando a mesma atende simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais 
disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam 
as relações de trabalho e exploração que favoreçam o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores. 
O Exmo. Sr. Juiz Orlando Rebouças (Relator), em seu voto, textualmente observou: "O 
imóvel rural em referência ... tem a área total de 16.345,4147ha, dos quais 13.500ha são 
de matas nativas preservadas. Consoante o laudo pericial de fls. 181 a 225 destes autos, 
esse imóvel apresenta as seguintes características: a) contém 1000ha de terra inundada 
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pelas águas de dez (10) açudes construídos pela autora, ora apelante; b) possui 
benfeitorias edificadas que ocupam área de 20ha (vinte hectares); c) são nele criadas 
10.168 cabeças de gado bovino, ovino e caprino; d) existem 140ha (cento e quarenta 
hectares) de culturas permanentes; e) o grau de eficiência na exploração atinge 111% 
(cento e onze por cento); f) o imóvel cumpre função social, tendo o perito verificado haver 
perfeito equilíbrio entre proprietários e colonos, sendo de ressaltar-se que são destes 
últimos 5.000 (cinco mil) dos animais existentes ali... O documento de fls. 346 dos autos, 
oriundo do próprio INCRA, de vez que se trata da cópia de um ofício datado de 24 de 
maio de 1967, destinado ao já falecido proprietário das Fazendas Reunidas São Joaquim, 
é o bastante para provar que essa propriedade foi classificada como empresa rural. Assim 
se infere do item b desse documento: a propriedade, pelas características apresentadas, 
foi classificada como "empresa rural" independente de sua incorporação a uma sociedade 
anônima... Assim, está cabalmente demonstrado que a mata nativa que ocupa 13.500ha 
(treze mil e quinhentos hectares) das terras em questão é considerada área de 
preservação ambiental e, por conseguinte, equiparada às áreas aproveitáveis ou 
cultivadas para fins de aferição do grau de utilização da terra, nos termos do disposto na 
parte final do inciso VI, do art. 4º, da Lei 4.504/64." 
Para chegar a tal conclusão, Sua Exa. o MM. Juiz Relator se reporta, ainda, ao douto 
parecer da Procuradoria Regional Federal, emitido nos autos da AC 3506-CE, da lavra da 
Dra. Armanda Soares Figueirêdo, e onde a mesma observa textualmente "também não se 
há de dizer que a preservação da mata seria para fim de especulação, porque, em março 
de 1980, em relatório de engenheiro agrônomo do INCRA, lê-se (fls. 74): "... Todo este 
progresso está sendo tolhido pelo Sr. Wicar Parente de Paula Pessoa, cuja decrepitude 
acentuou o fanatismo ecológico". Sobre tal registro observa a Dra. Armanda que, 
descontada a veemência da linguagem utilizada em tal relatório, vê-se que o chamado 
"fanatismo ecológico", em linguagem atual, corresponde à preservação da natureza que 
encontra amparo no art. 186 da C.F. e no § 1º do Estatuto da Terra, devendo tal área 
ocupada pela mata natural ser considerada aproveitável. É ainda a mesma Procuradora 
que, em seu douto parecer, reporta-se a um laudo do IBDF onde, em referência à área de 
mata virgem de tal propriedade, entende que a mesma, em seus 13.000 ha (treze mil 
hectares), deve ser gravada com ônus de perpetuidade em razão de sua importância para 
preservação de flora-fauna silvestres daquela região. 
Ora, à vista de tais elementos, onde o error in judicando da e. 1ª Turma, quando, à 
unanimidade, reconheceu como empresa rural as Fazendas Reunidas São Joaquim, que 
se encontram, inclusive, cumprindo função social, insuscetível, assim, de desapropriação 
para reforma agrária? Como, à vista de tais elementos, pode-se afirmar que a e. 1ª Turma 
chegou às conclusões que a autorizaram a prover a apelação em razão de, 
erroneamente, entender a abreviatura EMP. Rural II - B como empresa rural e não 
empregador rural? Como, à vista de tais elementos, pode afirmar-se tenha a e.1ª Turma 
chegado a concluir que a propriedade em questão é empresa rural em face de uma 
classificação incorreta do INCRA? 
Ademais, em se tratando de erro de fato que possa fundamentar uma ação rescisória, 
importa observar, como acima já se fez, "não ser rescindível a sentença em que o juiz, 
ainda quando errando na apreciação da prova, declarou expressamente que decidia como 
o fez porque determinado fato ocorrera" - RTJ 98/972, RSTJ 3/682, à pág. 684, RT 
627/83, 623/123, à pág. 126, ou ainda: "erro de fato decorrente de adotar-se laudo que 
seria incorreto, imputando aos autores a invasão e não aos réus. Quando a sentença 
reflete a prova, ainda que essa contenha erro, não há erro de fato, porque o erro de fato é 
erro do juiz e não da prova (Bol. AASP 1600/197). E, por fim: "o erro autorizador de 
rescisória é aquele decorrente de desatenção ou omissão do julgador quanto à prova, 
não, pois, o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação 
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dela (Bol. AASP 1678/supl. pág. 6, 1ª coluna)..., é que, como dispunha o anterior CPC em 
seu art. 800, "a injustiça da sentença e a má interpretação da prova ou errônea 
interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória". 
Barbosa Moreira, em escólio a este dispositivo processual, doutrina: 
"... a hipótese não é a de que o órgão judicial tenha chegado à conclusão a que chegou 
através de raciocínio em cujas premissas figure expressamente a afirmação do fato não 
ocorrido ou a negação do fato ocorrido. O que precisa haver é incompatibilidade lógica 
entre a conclusão enunciada no dispositivo da sentença e a existência ou a inexistência 
do fato, uma ou outra provada nos autos mas não colhida pela percepção do juiz, que, ao 
decidir, pura e simplesmente, saltou por sobre o ponto, sem feri-lo. Se, ao contrário, o 
órgão judicial, errando na apreciação da prova, disse que decidia como decidiu porque o 
fato ocorrera (apesar de provada nos autos a não ocorrência), ou porque o fato não 
ocorrera (apesar de provada a ocorrência), não se configura o caso do inciso IX. A 
sentença, embora injusta, não será rescindível". (in Comentários ao Código de Processo 
Civil, vol. 5, págs. 133/134, nº 70). 
"Em regra, o erro do juiz na solução de questão de fato, não obstante torne injusta a 
decisão, nenhuma influência exerce sobre a sua validade. O Código de 1939, no art. 800, 
expressamente negava a rescindibilidade por mera "injustiça da sentença" e por "má 
apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato", sendo evidente que estas 
duas hipóteses, em última análise, resolviam-se na primeira... erro de fato: B) 
Pressupostos da rescindibilidade. - O erro de fato consiste em a sentença "admitir um fato 
inexistente" ou "considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido" (§ 1º). Quatro 
pressupostos hão de concorrer para que tal erro dê causa à rescindibilidade: a) que a 
sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser 
diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais 
peças dos autos, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de 
quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, 
ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que "não tenha havido 
controvérsia" sobre o fato (§ 2º); d) que sobre ele tampouco tenha havido 
"pronunciamento judicial" (§ 2º). (in Comentários ao Código de Processo Civil, vol, V, pág. 
145/146, Forense, 1976) 
Nesse sentido tem caminhado a jurisprudência, como se vê da RTJ 125/928, RT 541/236, 
623/68, RJTJESP 42/241, 48/245, 107/366 e 115/214, não sendo assim "a ação rescisória 
meio de corrigir eventual má interpretação da prova" (RSTJ 5/17). Ademais, no caso em 
tela, inclusive, não há como falar-se, sob qualquer forma, em error in judicando. 
Por tais razões, julgo improcedente a presente ação rescisória. Condeno a autora no 
pagamento dos honorários advocatícios a favor do patrono da ré, arbitrados estes em 
10% sobre o valor da causa, e demais cominações legais. 
É o meu voto. 
 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0114 - CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Autora: UNIÃO FEDERAL 
Ré: CEARÁ RÁDIO CLUBE S/A 
Advogados: DRS. JOEZIL DOS ANJOS BARROS E OUTROS (RÉ) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação Rescisória. Violação literal de disposição de lei. 
1 - Improcede a alegação de violação de literal disposição de lei por falta de provas: 
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primeiro, porque a não realização de exame pericial não causou lesão a nenhuma norma 
legal, nem se pode estimar a sua necessidade ou não nos lindes da ação eleita; segundo, 
porque a decisão judicial acha-se supedaneada em robusta prova documental; terceiro, 
porque a omissão da parte em requerer expressamente a produção de provas - e não 
apenas por elas protestar - não seria suficiente a embasar o pedido rescisório, com fulcro 
no art. 485, V, do Código de Processo Civil. 
2 - Ação improcedente. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
julgar improcedente a ação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 24 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A União Federal promoveu ação rescisória contra a 
Ceará Rádio Clube S/A, qualificada na inicial, visando a desconstituir acórdão da 
Segunda Turma deste Colegiado, invocando o permissivo do art. 485, inciso V, do CPC. 
Alega a autora que contra si a ré promoveu a ação ordinária de indenização por perdas e 
danos que teria sofrido pela não renovação do contrato de concessão de TV, nominando 
os prejuízos. 
A procedência da ação, reconhecida em primeiro grau, foi mantida em segunda instância, 
entendendo-se que seria admissível a licitude do pedido formulado genericamente (art. 
286, II, do CPC), procedendo-se à liquidação por artigos. 
Pretende, desse modo, rescindir o decisum por violação literal de dispositivo de lei, ou 
seja, o art. 69 da Lei nº 4.117/62 e o art. 282, VI, do Código de Processo Civil, ao excluir 
do processo o exame das provas. Transcreve entendimentos doutrinários no sentido de 
ressaltar a importância do fato provado para a viável formação do entendimento do 
julgador, máxime no âmbito de processo de conhecimento. 
O réu contestou afirmando ser despropositada a pretensão da autora de que, na espécie, 
seria imprescindível a prova pericial e que reparo algum merece fazer à decisão 
rescindenda. Pede a improcedência da ação, condenando a autora no pagamento de 
honorários de advogado e demais cominações legais. 
A questão é puramente de direito, pelo que entendo ser o caso de julgamento antecipado 
da lide. 
Dispensada a revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A União Federal pretende rescindir a r. 
sentença e o v. acórdão que a confirmou, que julgaram procedente pedido indenizatório 
decorrente das perdas e danos sofridos pela Ceará Rádio Clube S/A, pela não renovação 
do seu canal de TV. A ação fundamenta-se no art. 485, V, do Código de Processo Civil, 
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alegando-se que o decisum violara o art. 69 da Lei nº 4.117/62 - que, em seu entender, 
permite a declaração de perempção se observada a lei e não existindo abuso de poder - 
e, ainda, causara lesão ao art. 282, VI, do Código de Processo Civil, quanto à exigência 
de prova de todo o alegado. 
O v. acórdão traz a seguinte ementa: 
"Administração. Perempção de concessão da exploração de canal de televisão. 
Apelação e remessa de ofício, tida como interposta, improvidas. 
Inobservância do devido processo legal. 
Não sendo possível determinar de modo definitivo as conseqüências do ato ou fato ilícito, 
admite-se como lícito o pedido formulado genericamente (art. 286, II, do CPC), 
procedendo-se à liquidação por artigos. 
Reparação de danos com base na Lei 4.177, de 1962". 
Analiso, inicialmente, se houve maltrato ao art. 69 da Lei nº 4.117/62, transcrevendo o 
teor desse dispositivo legal: 
"Art. 69. A declaração da perempção ou caducidade, quando viciada por ilegalidade, 
abuso de poder ou pela desconformidade com os fins ou motivos alegados, titulará o 
prejudicado a postular reparação de seu direito perante o Judiciário." 
Como se pode constatar, a lei é explícita no reconhecimento da questionada indenização 
à concessionária, dês que presente a hipótese de ilegalidade, abuso de poder ou 
desconformidade com os fins ou motivos alegados. 
Não é possível, assim, alegar-se qualquer desarmonia entre a decisão rescindenda e o 
enunciado da norma. Ao contrário, pode-se dizer que ela aí finca raízes, eis que o 
proclamado direito de indenização tem suporte na "inobservância do devido processo 
legal". Reconheceu-se a ocorrência de uma das hipóteses susoreferidas, ou seja, a 
desconformidade com os fins ou motivos alegados. Perquirir-se a justiça ou injustiça da 
decisão é questão que escapa aos rígidos limites que são impostos pela natureza da ação 
rescisória, que não se presta ao exame de matéria probatória já analisada na ação 
principal, sobretudo se o fundamento invocado é a violação a literal disposição de lei. 
Na verdade, a própria autora agita esse argumento secundariamente, já que no texto da 
inicial deixa explícito que "o lastro que mais proporciona o pedido rescisório é a 
circunstância de a decisão rescindenda não basear-se em nenhuma prova (no caso de 
ação de indenização, a prova pericial é imprescindível, tal qual o exame do corpo de delito 
no crime de homicídio)". Desse modo, cabe examinar se a decisão causou ofensa ao art. 
282, VI, do Código de Processo Civil, por inexistência de prova do alegado na inicial, 
conforme alegação da autora. 
É indiscutível o acerto da inicial quando afirma que somente através da prova se pode 
chegar à verdade, observando, em feliz imagem, que muitos autores "ligam com correntes 
de aço a sentença à prova". Não há dúvidas quanto à correção da tese, argüida com 
inteligência e erudição, calcada em doutrinadores de nomeada, a exemplo de AMARAL 
SANTOS e BENTO DE FARIA. Todavia, em sede de ação rescisória, a análise deve ficar 
restrita aos estritos termos da previsão legal, ou seja, a existência de provas que 
pudessem robustecer o julgado. Não há como apreciar o seu valor. Também não há como 
emitir-se um pronunciamento quanto à indispensabilidade, ou não, da prova pericial, já 
que inexiste norma legal nesse sentido. Esta Corte já teve oportunidade de deixar 
assentado que "não é caso de rescisória se o juiz erra na apreciação da prova" e, ainda, 
que "não se presta a ação rescisória ao reexame da valoração da prova" (AR 47-9 AL, j. 
08.05.91, DJ 17.05.91, Rel. Juiz Francisco Falcão). 
Entendo, assim, que se faz mister verificar se a r. decisão rescindenda está alicerçada em 
provas. A simples leitura da peça decisória evidencia que a conclusão foi calcada na 
análise do Proc. MC nº 90.673/77 e outras provas produzidas pelas partes. Para 
demonstrar isso é suficiente a transcrição do tópico 2.2, in verbis: 
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"2.2. O mencionado `Processo MC nº 90.673/77' cuidava, sim, do pedido de revisão 
formulado pela Ceará Rádio Clube S.A.: demonstram, entretanto, os documentos 
produzidos por ambas as partes, máxime os de fls. 35/45 e 46, haverem sido decididas 
em bloco todas as solicitações das empresas componentes da chamada Rede de 
Emissoras Associadas, a autora uma delas, a respeito das quais o Parecer RAD nº 50/80 
(fls. 35/45) tão-só apontou, esforçando-se em justificá-los, como óbices concretos à 
renovação das outorgas, porém sem nunca a desaconselhar o desatendimento à norma 
do art. 12, § 4º, do Dec.-Lei 236/67 (a) e a difícil situação econômica e financeira de uma 
das mais importantes entidades da Rede, a Rádio Difusora São Paulo Sociedade 
Anônima (b); aí figuram, portanto, as exclusivas razões aparentemente causadoras do 
pronunciamento extintivo, se merecer crédito a asseveração da União de ele constituir a 
peça dita "conclusiva" que alicerçou e deflagrou a medida extrema adotada". 
Mais adiante, no item 2.4, a r. sentença faz remissão ao ofício de fls. 34, quanto ao 
reestudo da matéria no âmbito da Consultoria Jurídica do Ministério das Comunicações. 
Como se pode ver, embora não produzida prova pericial, como quer a autora, o decreto 
judicial acha-se edificado em alicerces seguros. Não se trata de conjecturas vazias, mas 
de conclusões extraídas do exame da prova documental existente nos autos, como se vê 
da referência aos documentos de fls. 34/46. Portanto, não ocorre aqui a situação 
aventada na inicial. De qualquer sorte, deve-se considerar que, embora deva a parte 
autora indicar na inicial as provas da verdade de suas alegações, nos termos do art. 282, 
VI, do CPC, cabe ao juiz, de ofício, determinar as provas necessárias à instrução do 
processo, consoante a regra do art. 130, também do CPC. 
Em suma, ainda que não concordasse com as conclusões do v. acórdão e da r. sentença, 
não haveria como acolher a alegação da autora quanto à violação de literal disposição de 
lei: primeiro, porque a não realização de exame pericial não causou lesão a nenhuma 
norma legal, nem se pode estimar a sua necessidade ou não nos lindes da ação eleita; 
segundo, porque a decisão judicial acha-se supedaneada em robusta prova documental; 
terceiro, porque a omissão da parte em requerer expressamente a produção de provas - e 
não apenas por elas protestar -- não seria suficiente a embasar o pedido rescisório, com 
fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil. 
Com essas considerações, julgo a ação improcedente, condenando a autora em 
honorários à base de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa na inicial. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.831 - CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Agravada: MARIA DE FÁTIMA CARVALHO CASTELO 
Advogados: DRS. ÁLVARO MELO FILHO E OUTROS (AGRTE.) E  

JOSÉ AIRTON BATISTA LIMA E OUTRO (AGRDA.) 
 
EMENTA 

Agravo de Instrumento. Medida cautelar exibitória. Decisão que determina a exibição 
"inaudita altera parte". Ilegalidade. 
Interpelação judicial cumulada com medida cautelar específica de exibição. 
Tratando-se de cautelar exibitória, a Lei Adjetiva Civil manda observar o mesmo 
procedimento previsto para a exibição incidental - CPC, art. 845, sendo imprescindível a 
ouvida de quem detiver o documento, quer seja sujeito da lide principal (art. 357) quer 
seja terceiro (art. 360). 
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Ao determinar, liminarmente, que o agravante exibisse documentos sigilosos que se 
encontravam em seu poder, a decisão agravada deixou de aplicar o rito processual 
adequado ao caso, impondo-se a sua reforma. 
Agravo provido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, dar 
provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 18 de fevereiro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo 
Banco Central do Brasil contra decisão do MM. Juiz da 1ª Vara Federal - CE, que, em 
processo de interpelação judicial, promovido por Maria de Fátima Carvalho Castelo, 
determinou ao agravante a exibição de documentos acobertados pelo sigilo bancário. 
Sustenta, em síntese, a ilegalidade da medida, já que a interpelação constitui feito não 
contencioso, com objetivo apenas "de transmitir, a quem de direito, uma intenção do 
promovente" (fls. 04), sendo medida conservatória, insuscetível de imputar a outrem 
qualquer comando. 
A agravada, devidamente intimada, não apresentou resposta ao recurso. 
Mantida a decisão vergastada, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O principal argumento do agravante é de 
que, em simples processo de interpelação judicial, não caberia ao juízo cominar ao 
interpelado a prática de qualquer conduta, sobretudo a exibição de documentos 
protegidos pelo sigilo bancário. 
De fato, a interpelação, a exemplo do protesto e da notificação, é procedimento não 
contencioso, que não pode ser manifestado como comando ou ordem do juiz. É o que 
ensina Galeno Lacerda: 
"Não pode, pois, o juiz admitir protesto, notificação ou interpelação que implique ordem de 
fazer ou não fazer, ou de qualquer forma, mesmo indiretamente, importe modificação, 
constituição ou extinção de direito, ou, ainda, coação sobre a vontade de outrem." 
(in "Comentários ao CPC", vol. VIII, Tomo II, p. 284) 
Nesse sentido, também manifesta-se Humberto Theodoro Júnior: 
"O protesto, a notificação e a interpelação são procedimentos não contenciosos, 
meramente conservativos de direitos, que não podem ser incluídos, tecnicamente, entre 
as medidas cautelares." 
(in "Processo Cautelar", 13ª ed., p. 343) 
A interpelação judicial não pode, portanto, ser confundida com a medida cautelar 
específica de exibição de documentos. 
No entanto, no caso, não se trata de interpelação judicial pura e simples. Houve 
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cumulação com a cautelar exibitória, razão pela qual improcedem os argumentos iniciais 
do agravante. 
Todavia, em se tratando de medida cautelar de exibição de documentos, a Lei Adjetiva 
Civil (art. 845) manda observar o mesmo procedimento preconizado para a exibição 
incidental (arts. 355 a 363), devendo, em qualquer caso, ser ouvida a parte em poder de 
quem se encontrar o documento, quer seja sujeito da lide principal quer seja terceiro, nos 
termos do disposto nos arts. 357 e 360 do CPC, verbis: 
"Art. 357. O requerido dará a sua resposta nos cinco (5) dias subseqüentes à sua 
intimação. Se afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o 
requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade." 
"Art. 360. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz mandará 
citá-lo para responder no prazo de 10 (dez) dias." 
Incabível, portanto, que se determine a exibição inaudita altera parte. 
A esse respeito, ensina Humberto Theodoro Júnior: 
"A estrutura da ação exibitória normalmente não comporta a imposição de medida liminar. 
O procedimento tende, por sua própria índole, a produzir eficácia após uma sentença que 
condene o requerido à exibição (arts. 359 e 361). Do descumprimento da condenação é 
que podem surgir medidas concretas contra o vencido (arts. 359 e 362). 
Se for o caso de existir risco de desaparecimento do objeto a exibir, poderá o interessado 
se valer de outras medidas cautelares, como, por exemplo, a busca e apreensão, desde 
que disponha de elementos para justificá-la." 
(in "Curso de Direito Processual Civil", vol. II, 1989, p. 1246) 
Ao determinar, liminarmente, que o agravante exibisse documentos sigilosos que se 
encontravam em seu poder, a decisão agravada deixou de aplicar o rito processual 
previsto para o caso, impondo-se a sua reforma. 
Ressalte-se, ainda, que não se trata de documento pertinente a nenhum processo em 
curso perante o juízo agravado. A medida foi requerida em caráter preventivo pela 
agravada em decorrência de um pedido de instauração de inquérito policial. 
Isto posto, dou provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.887 - PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Agravante: UNIÃO FEDERAL 
Agravado: CARLOS JOSÉ SVEDESE 
Advogada: DRA. OLGA MAIA BARROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Previdenciário. Agravo de Instrumento. Sentença homologatória de 
cálculos. Aplicabilidade. Juros de mora. Não demonstração do erro contido no cálculo. 
Fungibilidade. Pedido alternativo. Possibilidade. Precedente do STF. 
- Tendo sido aplicados os juros de mora no cálculo corretivo, a partir da citação, conforme 
consta nos autos, há que se manter a conta. 
- Além do que, não demonstrou o recorrente de forma analítica onde estaria o alegado 
erro material, sendo impossível a este juízo proceder a qualquer conferência. Precedente 
desta Turma: AC 12998 CE, Relator Juiz Ridalvo Costa. 
- O recurso cabível contra sentença homologatória de cálculos é a apelação. 
- Entretanto, dentro do princípio da fungibilidade dos recursos, pode-se receber o agravo 
de instrumento, nesse caso, como apelação, ainda mais porque a parte assim o requereu, 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

de forma alternativa. O prazo para interposição do agravo é mais exíguo do que o da 
apelação, não havendo problema de intempestividade. 
- Há decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há erro grosseiro, para 
fins de aplicação da fungibilidade, na interposição de agravo contra sentença 
homologatória de cálculos (RTJ 121/179 e STF-RT 620/243). 
- Recurso conhecido como apelação. 
- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, em preliminar, 
conhecer do recurso como apelação e, no mérito, negar provimento à apelação, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 24 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Insurge-se a agravante contra decisão 
homologatória de cálculos em ação ordinária que a condenou a reformar o agravado com 
os proventos de soldado. 
Alega a agravante que a sentença condenou-a a pagar ao agravado as prestações em 
atraso, acrescidas de correção monetária e de juros moratórios, estes no percentual de 
0,5% ao mês, a contar da citação. A contadoria, no seu entender, interpretou 
equivocadamente essa decisão, acrescendo de juros e correção o período anterior ao da 
citação - março de 1985. 
Entende a agravante que não está sujeito o débito à correção no período anterior a março 
de 1985, pois o débito deve ser a soma do valor nominal das parcelas mensais até a data 
da citação e, a partir daí, as parcelas mensais sofrerão os acréscimos devidos. 
Pede, ao final, a reforma do despacho atacado para que se desprezem na feitura do 
cálculo os índices de correção monetária e juros de mora anteriores a março de 1985. 
Em sua resposta, o agravado afirma não ter procedência o argumento da agravante, pois 
a contagem de juros deve ser feita a partir da citação, e em sentido regressivo, porém 
incidindo sobre as parcelas vencidas e não prescritas, incluídas na sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Questão primeira a ser enfrentada, diz 
respeito à possibilidade de se interpor agravo de instrumento contra sentença 
homologatória de cálculos. 
Há farta jurisprudência entendendo que, em tal caso, o recurso cabível é o da apelação 
(RTJ 107/790, 125/377; STF-RT 627/255; RTFR 103/169, RT 478/129, 486/84, 488/158, 
499/109, 510/160, 516/87, 526/114, 545/137, 549/86, 589/126, 593/163, 593/210 - 
anotações feitas por THEOTONIO NEGRÃO ao art. 605 do CPC, in CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR, 22ª ed., São Paulo, 
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Malheiros Editores, 1992, pág. 391). 
O próprio art. 520, III, do CPC, assim dispõe: 
"Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no 
entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
III - julgar a liquidação de sentença;" 
O Supremo Tribunal Federal admite o recebimento de agravo contra sentença 
homologatória de cálculos, desde que estes versem somente sobre simples atualização: 
"Em se tratando de homologação de mera atualização de cálculo, na execução, com 
simples aplicação dos índices de correção monetária, acréscimo de juros e custas 
processuais conseqüentes, a hipótese será de incidente processual e, portanto, o recurso 
cabível para impugnar o cálculo é o de agravo e não o de apelação. Tal homologação não 
é de ser identificada com sentença homologatória de cálculo na liquidação, pois se trata 
de simples trabalho do contador, não se tratando, pois, de obrigação ilíquida." 
(STF, PLENO, RTJ 130/876, três votos vencidos, in anotações de Theotonio Negrão, ob. 
cit., pág. 392). 
No presente caso, porém, a agravante insurge-se contra a forma com que foram 
aplicados os juros de mora na conta. Discute, assim, o aspecto de elaboração dos 
cálculos, e não simples erro material. 
Tanto que afirma que a contadoria interpretou equivocadamente o contido na sentença 
(fls. 06). 
Não se cuida, pois, de mero incidente processual, mas sim discussão a respeito da 
sentença homologatória, a merecer exame em sede de apelação. 
Entretanto, dentro do princípio da fungibilidade dos recursos, pode-se receber o presente 
agravo como apelação, ainda mais porque a parte assim o requereu, de forma alternativa 
(fls. 04). O prazo para interposição do agravo é mais exíguo do que o da apelação, não 
havendo problema de intempestividade. E a outra parte exerceu seu direito de resposta 
ao apelo, não se podendo alegar igualmente cerceamento ao seu direito de defesa. 
Ressalte-se que há decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há erro 
grosseiro, para fins de aplicação da fungibilidade, na interposição de agravo contra 
sentença homologatória de cálculos (RTJ 121/179 e STF RT620/243 - anota Theotonio 
Negrão, ob. cit., pág. 391). 
Entendo, pois, que se deva receber o presente agravo como apelação, diante do princípio 
da fungibilidade. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Superado o aspecto do recebimento do 
presente recurso, passa-se ao exame do mérito. 
Observe-se que a aplicação dos juros de mora ocorreu a partir da citação, como bem 
ressaltou o juízo singular, ao examinar o agravo interposto, da seguinte forma: 
"Mantenho a decisão agravada. 
As parcelas anteriores à citação devem sofrer a incidência de juros e correção monetária, 
a partir da data do referido ato processual, conforme determinou a sentença. 
Em tal data, a ré foi constituída em mora e, como não realizou o pagamento de tais 
parcelas, passou a ser responsabilizada pelos juros moratórios."(fls.23/24) 
O esclarecimento prestado pelo contador do feito (fls. 17) igualmente nos mostra que a 
conta há que ser mantida: 
"A contadoria esclarece, data venia, em cumprimento ao r. despacho de fls. 106, que a 
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conta do presente processo foi elaborada com juros a partir da citação, tanto o é porque a 
taxa é constante no período anterior à mesma, se este setor houvesse calculado juros 
desde a 1ª data da época devida, a taxa de juros seria notadamente superior". 
Além do que, ressalte-se, não demonstrou o recorrente, de forma analítica, onde estaria o 
erro material, sendo impossível a este juízo proceder a qualquer conferência, aplicando-
se o julgado emanado desta Turma, da lavra do eminente Juiz Ridalvo Costa: 
"Previdenciário. Liquidação por cálculos. Recurso. Erro material. 
É admissível a alegação de erro material na conta, ainda que não alegado na 
impugnação, mas à parte compete demonstrar o engano. É impossível ao juízo recursal 
fazer a conferência de cálculos elaborados pelo sistema de computação para tentar 
descobrir em que parcela estaria contido o erro material. 
Apelação improvida." 
(AC 12998 CE, j. 16/06/92) 
Voto, pois, no sentido do recebimento do recurso para negar-lhe provimento, mantendo a 
decisão atacada. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.995 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Agravantes: GISAN COMERCIAL LTDA. E OUTRO 
Agravada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTRO (AGRTES.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, dúvida, obscuridade 
ou contradição. Incabimento. 
- A contradição entre o acórdão e a legislação, ou mesmo entre aquele e a jurisprudência, 
não permite a interposição de embargos. 
- Não conheço dos embargos de declaração. 
 
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 aos embargos, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 04 de fevereiro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Gisan Comercial Ltda. e outro embargam de 
declaração o venerando acórdão da colenda Primeira Turma, assim ementado: 
"Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Despacho concessivo de liminar. Não 
conhecimento do recurso. 
- Dada a celeridade do processo de mandado de segurança, a admissibilidade do agravo 
de instrumento contra medida liminar ou outro despacho interlocutório tornará esse 
recurso inócuo, posto que, quando vier a ser julgado na instância ad quem, já deverá ter 
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ocorrido o julgamento da impetração no Juízo a quo. 
- Agravo não conhecido. 
A embargante alega contradição do v. acórdão com a legislação processual e a 
jurisprudência dos tribunais do País. 
Pede a reforma do acórdão para admitir o agravo de instrumento interposto. 
Relatei. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A embargante aponta contradição no 
acórdão com a legislação processual e a jurisprudência pátria. 
Os embargos de declaração não se prestam para tais fins. 
Com efeito, o art. 535 do CPC dispõe: 
"Cabem embargos de declaração quando: 
I - há no acórdão obscuridade, dúvida ou contradição; 
II - for omitido ponto sobre que devia pronunciar-se o Tribunal." 
Sobre o tema, doutrina o Prof. Moacyr Amaral Santos, in Primeiras Linhas de Direito 
Processual Civil. Ed, Saraiva, 1985, págs. 148/51, que: 
"Dá-se o nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou juízes 
prolatores da sentença ou do acórdão que esclareçam obscuridade, ou dúvida, eliminem 
contradição ou supram omissão existente no julgado. 
Porque tais embargos não visam à reforma do julgado, pois este, ainda que provido, 
manter-se-á intangível na sua substância,... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pressuposto específico de admissibilidade dos embargos de declaração é a existência, no 
acórdão ou na sentença, de um dos seguintes defeitos: obscuridade, dúvida, contradição 
ou omissão de ponto sobre que deveriam pronunciar-se os juízes ou o juiz do julgado 
embargado (Cód. Proc. Civil. art. 535, 464)." 
E acrescenta o grande processualista: 
"Verifica-se contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis." 
Ora, a contradição entre o acórdão e a legislação, ou mesmo entre aquele e a 
jurisprudência, não permite a interposição de embargos. A contradição deve existir no 
corpo do acórdão, entre a ementa e a parte dispositiva. Também no voto condutor ou, 
ainda, entre o acórdão e o voto, nunca entre o acórdão e legislação processual ou 
jurisprudência. 
Neste rumo, cabível o entendimento jurisprudencial assim ementado: 
"Processual Civil. Embargos de Declaração. Improvimento. 
- É impróprio o uso de embargos de declaração para a discussão de tese diametralmente 
oposta àquela acolhida pelo acórdão embargado. 
- Inexistindo dúvida, contradição ou omissão a merecer declaração, os embargos são 
improcedentes." 
(ED NO MS 90.03.24213-5, Rel. Juiz Márcio Morais, RTRF 3ª, 6/119). 
Com estas considerações, não conheço dos embargos de declaração, por imprestáveis à 
espécie. 
Assim voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.117 - PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
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Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Agravado: ARLINDO CAVALCANTI LACERDA 
Advogados: DRS. ULISSES JOSÉ DE ALBUQUERQUE COUTELO E OUTROS (AGRTE.) 

E 
SEBASTIÃO RAMOS DA SILVA E OUTRO (AGRDO.) 

 
EMENTA 

Processual Civil. Honorários de perito. Autarquia federal. Adiantamento. Impossibilidade. 
- Os honorários de perito, quando requeridos por autarquia federal, devem ser pagos 
somente no final da ação. 
- Se o perito, entretanto, pede um adiantamento de custas para despesas necessárias à 
realização da perícia, nesse caso, mesmo a autarquia federal, ou a União, devem pagar 
de imediato tal despesa. 
- Agravo 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 provimento ao 
agravo, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 22 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Insurge-se o INSS contra despacho que determinou 
o depósito de honorários de perito no prazo de 48h em autos de restauração de autos. 
Afirma o agravante que, por se tratar de autarquia federal, somente deve depositar os 
referidos honorários no final da ação, conforme reza o art. 17, § 1º, da Lei nº 6.032/74. 
O agravado, em sua resposta, afirma que a autarquia não goza de tal benefício, por ser o 
mesmo limitado à União Federal e ao Ministério Público. Aduz que a jurisprudência 
reinante é no sentido de que a Fazenda Pública deve antecipar as despesas necessárias 
à realização da perícia. 
O MM. Juiz prolator do despacho agravado, quando da oportunidade de reconsideração 
da decisão atacada, afirmou que o entendimento de que devem ser pagos de logo os 
honorários do perito está apoiado em jurisprudência deste Tribunal, razão pela qual 
manteve o despacho. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A questão é saber se a autarquia deve 
antecipar o pagamento de honorários do perito, consoante estabelece o art. 19 do CPC. 
Segundo o agravado, há decisão autorizadora do recolhimento antecipado, ao dispor que 
"O perito tem direito a receber de imediato o valor de seu trabalho, sem se sujeitar a 
aguardar o final da ação." (1º TA CIVIL DE SÃO PAULO - N. 234.014 - Apelante: Fazenda 
do Estado) 
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Nesse caso, porém, cuida-se de Fazenda Estadual. Aplica-se aí a regra genérica do art. 
19 do CPC, que diz: "Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes 
prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o 
pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena 
satisfação do direito declarado pela sentença". 
Mas quando se cuida de Fazenda Nacional, há regra específica, a do art. 17, § 1, da Lei 
6.032/74: 
"Art. 17............. 
§ 1º. As despesas de diligências (Tabela IV), arbitramentos, avaliações, perícias (Tabela 
V), intérpretes e tradutores serão recebidas pelo Diretor da Secretaria, que pagará aos 
servidores ou auxiliares do juízo que fizerem jus aos valores fixados nas respectivas 
tabelas, salvo as devidas pelo Ministério Público ou União Federal, somente recolhidas a 
final." 
É entendimento pacífico que essa concessão abrange também as autarquias, conforme 
anota THEOTONIO NEGRÃO (TFR-5ª Turma, Ag 44.912-SP, rel. Min. Sebastião Reis, j. 
22/2/84, deram provimento, v.u., DJU 22/3/84, p. 3.904, 2ª col. em; TFR-1ª Turma, Ag 
52.633-RJ, rel. Min. Dantas Trindade, j. 5/5/87, deram provimento, v.u., DJU 18/6/87, p. 
12.262, 2ª col. em; TFR-3ª Turma, Ag 53.329-SP, rel. Min. Assis Toledo, j. 26/8/87, deram 
provimento, v.u., DJU 27/8/87, p. 17.433, 1ª co.. em. - in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR, 21ª ed., São Paulo, RT, 1991, pág. 75). 
Assim, os honorários de perito, quando requeridos por autarquia federal, devem ser pagos 
somente no final da ação. 
O que se vem permitindo, com toda razão, no meu entender, é que se o perito pede um 
adiantamento de custas para despesas necessárias à realização da perícia, nesse caso, 
mesmo a autarquia federal, ou a União, devem pagar de imediato tal despesa. 
O Tribunal Federal de Recursos assim já decidiu: 
"Se a autarquia requer perícia e o perito oficial pleiteia adiantamento para despesas 
necessárias, deve a requerente prover tais despesas" 
(TFR-2ª Turma, Ag 50.254-PR, rel. Min. José Cândido, j. 2/12/86, negaram provimento, 
v.u., DJU 26/2/87, pág. 2.803). 
Este Tribunal, no AG 1706 PE, também firmou esse entendimento, em aresto da lavra do 
eminente JUIZ PETRUCIO FERREIRA: 
"PROCESSUAL CIVIL. Despesas processuais. Antecipação. Prova pericial requerida pela 
União. 
1. De modo a evitar-se que se onere indevidamente o Perito do Juízo com encargos que 
não lhe cabem, há de conjugarem-se os comandos do art. 27 e 19 do CPC, cabendo 
assim à União antecipar as despesas encontradas como necessárias pelo perito judicial 
para levar a efeito a perícia." 
(DJU 20/03/92, pág. 6365) 
Vê-se nitidamente que se diferenciou o pedido de adiantamento de custas para despesas 
necessárias à realização da perícia e os honorários do perito. 
Adiantar os honorários, parece-me, não é cabível, face a regra específica do art. 17, § 1º 
da Lei nº 6.032/74. 
Observe-se na petição do perito de fls. 14/16, que ele requereu o pagamento imediato de 
seus honorários, e não adiantamento para despesas, devendo, pois, ser reformado o 
despacho atacado. 
Dou provimento ao agravo para determinar o recolhimento dos honorários do perito 
somente no final da ação. 
É como voto. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.180 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: MARTA MARIA DA CONCEIÇÃO B. CAVALCANTI 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. NADEJE DE SOUZA DOMINGUES E OUTRO (AGRTE.) E  

JOÃO AFONSO DINIZ FERRAZ E OUTROS (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Agravo de Instrumento. Execução de obrigação de fazer. Implantação de benefícios 
previdenciários. Procedimento. 
Decisão que indeferiu requerimento de prisão de autoridade administrativa. 
Recurso que sustenta unicamente o cabimento da prisão. 
Citado o devedor e transcorrido em branco o prazo assinalado para cumprimento (CPC, 
art. 632), deve a execução da obrigação de fazer prosseguir nos termos do artigo 638 do 
Código de Processo Civil. 
Inexistência do crime de desobediência. 
Manutenção da decisão agravada. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
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, 10 de dezembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Marta Maria da Conceição Bezerra Cavalcanti 
interpôs agravo de instrumento da decisão do MM. Juiz Federal da 6ª Vara de 
Pernambuco que indeferiu requerimento formulado nos seguintes termos: 
"Desta sorte, requer a exeqüente que se digne V. Exa. a mandar intimar o executado, 
Instituto Nacional do Seguro Social, para cumprir a parte líquida da sentença, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito horas), e sob as penas da lei, de tudo dando-se 
conhecimento ao seu Diretor Regional." - fls. 11) 
Sustenta a agravante que, não tendo a autarquia previdenciária atendido à determinação 
judicial para cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 60 (sessenta) dias, deveria 
ter sido decretada a prisão do seu representante legal, por crime de desobediência. 
Argumenta que é credora do benefício previdenciário, de natureza alimentar, pelo que 
estaria o devedor sujeito a prisão, por expressa previsão constitucional. 
Desse modo, pede que seja reformada a decisão agravada, determinando-se "a intimação 
do agravado para cumprir a obrigação de fazer, sob as penas da lei" - fls. 05. 
O INSS respondeu ao agravo, informando que já adotou todas as providências 
necessárias à implantação em folha mensal da pensão assegurada pela sentença 
condenatória. Acrescenta que a própria autora compareceu à autarquia, entregando a 
relação de salários fornecida pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do Recife, o 
que era necessário para a determinação da renda mensal. 
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Entende, pois, que o agravo perdeu o objeto. 
O MM. Juiz a quo manteve a decisão agravada - fls. 18. 
Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, subiram os autos, vindo-
me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A coercibilidade é atributo ínsito à atividade 
jurisdicional. Compete aos magistrados zelar pelo cumprimento de suas decisões, sob 
pena de caírem no vazio. 
Entretanto, a efetividade das decisões judiciais não pode ser atingida através do arbítrio, 
que redundaria em ilegalidade. Deve ser obedecido o devido processo legal, que é 
princípio constitucionalmente assegurado. 
A execução da sentença se faz através de processo próprio, regulado no Código de 
Processo Civil. 
Em se tratando de obrigação de fazer, o MM. Juiz Federal determinou a citação do 
devedor (CPC, art. 632), assinando o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento. 
Não tendo havido atendimento à ordem, sustenta a agravante que incidiu o representante 
da autarquia em crime de desobediência. 
Entendo que não tem como prosperar o pleito da credora. Com relação às obrigações de 
fazer, dispõe o art. 638, parágrafo único, do CPC: 
"Havendo recusa ou mora do devedor, a obrigação pessoal do devedor converter-se-á em 
perdas e danos, aplicando-se outrossim o disposto no art. 633." 
Não há crime de desobediência no fato de não se atender a mandado de citação em 
processo de execução. 
O direito pátrio abomina a execução corporal das sentenças, sendo vedada a prisão por 
dívidas. 
A exceção argüida pela recorrente não se aplica à hipótese dos autos, que não trata de 
pensão alimentícia propriamente dita, mas de pensão administrativa. 
De qualquer modo, vale ressaltar que o próprio INSS apressou-se em comunicar que já 
está adotando as providências necessárias à implantação do benefício. 
Isto posto, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.215 - SE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Agravante: FAZENDA NACIONAL 
Agravada: INCORPORADORA TERRA LTDA. 
 
EMENTA 

Processual Civil. Execuções Fiscais. Reunião de processos. Unidade de garantia. 
Conveniência. Livre convencimento do juízo. Apelo improvido. 
- A reunião de processos é faculdade atribuída ao julgador, quando comprovada a 
conveniência de tal medida, que tem o sentido de simples apensamento. Não tem caráter 
cogente. 
- Agravo improvido. 
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ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 15 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: A Fazenda Nacional interpõe agravo de instrumento 
contra despacho que indeferiu pedido de reunião de processos executivos-fiscais, nos 
autos da execução fiscal promovida pela agravante contra Incorporadora Terra Ltda. 
Em suas razões, aduz a agravante que a reunião dos processos fora requerida em função 
da unidade de garantia prevista no art. 28, da Lei 6830/80, tendo em vista que nas duas 
execuções fiscais haviam sido penhorados os mesmos bens. 
O ilustre julgador monocrático entendeu que o fato de o devedor só possuir bens já 
penhorados em outro feito não é suficiente para reunião dos processos, já que a 
conveniência é elemento indispensável para motivar o pretendido apensamento, devendo 
ser suficientemente provada para motivar o convencimento do juiz. 
Mantida a decisão, sem contraminuta, foram os autos remetidos a esta Corte, vindo-me 
por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O despacho agravado vem redigido nos 
seguintes termos: 
"O fato do devedor só possuir os bens enumerados na certidão de fls. 09, penhorados em 
outro feito, não é suficiente para a reunião deste processo àquele em que a penhora foi 
efetuada. O apensamento sempre foi instituto de celeumas, confusão e incidentes, 
sobretudo por falta de cooperação do credor, entre eles a Fazenda Nacional, preocupada 
em receber apenas o seu crédito, sem exigir, antes, do devedor, o recolhimento das 
custas, v.g.. 
O pedido de fls. 12 não demonstra a conveniência, elemento necessário para motivar o 
juiz na apreciação do apensamento." 
O art. 28, da Lei 6.830/80, assim dispõe, in verbis: 
"O juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da 
execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor. 
Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao juízo da 
primeira distribuição." 
O referido dispositivo legal é claro quando faculta ao julgador ordenar a reunião de 
processos executivos-fiscais promovidos contra o mesmo devedor, se restar provada a 
conveniência de tal apensamento. 
No caso dos presentes autos, o julgador não entendeu conveniente a pretendida reunião, 
pelo que indeferiu o pedido. 
A 2ª Turma desta Corte, ao julgar processo idêntico, em que foi Relator o MM. Juiz 
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Petrúcio Ferreira, posicionou-se nos seguintes termos: 
"Processual Civil. Agravo de Instrumento. Reunião de processos. 
1 - Sendo a reunião de processos uma faculdade para o juiz, isto quer vise à unidade da 
garantia da execução (art. 28, Lei 6.830/80), quer à simultaneidade das decisões (art. 
105, do CPC), irreparável a decisão que indeferiu a reunião dos processos por não 
entendê-la oportuna. 
2 - Agravo improvido." 
Fundamentando seu voto, assim se pronunciou o insigne julgador: 
"Não merece guarida a pretensão, do agravante, de reforma do despacho do MM. Juiz a 
quo, pois tanto o art. 28, da Lei 6.830/80, como o art. 105 do CPC, não são normas 
cogentes, de caráter absoluto, tratando apenas do direcionamento material do processo e, 
em verdade, outorgam ao julgador a faculdade de proceder à reunião de processos 
visando, respectivamente, à unidade da garantia da execução e à simultaneidade de 
decisões. Assim vêm decidindo os tribunais, conforme anotou Teo-thonio Negrão, em sua 
obra Código de Processo Civil e Legislação em Vigor: `Havendo conexão, pode o juiz 
ordenar a reunião dos processos que correm em separado. Tratando-se de competência 
relativa, deixa a lei ao juiz discrição de apreciação.' (RTJ 104/700 e STF - RT 569/612)". 
Por tais considerações, nego provimento ao agravo, mantendo a decisão recorrida. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE PETIÇÃO TRABALHISTA Nº 0687 - PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Agravante: BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Agravados: SULTANA MARIA TELES BRANCO ZENI E OUTROS 
Advogados: DRS. JOÃO ALVES SOARES E OUTROS (AGRTE.) E  

WOLMEZITA MARINHO DE BARROS E OUTRO (AGRDOS.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Processual Civil. Art. 100, § 1º, da CF. Precatório complementar. 
Possibilidade. 
Os dispositivos da Constituição devem ser interpretados em consonância com os 
princípios que a regem. 
A correção monetária, como mera atualização do valor da moeda que é, possibilita a 
realização da prestação jurisdicional em sua plenitude. 
A figura do precatório suplementar, como meio de atenuar os efeitos corrosivos da 
inflação, adequa-se à Constituição de 1988. 
Agravo improvido. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição Trabalhista nº 687 - PE, 
em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 04 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
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RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O Banco Central do Brasil - BACEN agrava de 
petição da decisão do MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco 
que, nos autos de reclamação trabalhista, deferiu pedido de expedição de precatório 
complementar. 
Subindo os autos a esta Corte, foram-me conclusos por distribuição. 
Peço inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A decisão agravada foi assim redigida: 
"Inadmissíveis os argumentos do Banco Central do Brasil, pois é evidente que a demora 
no pagamento de verbas em decorrência de condenação judicial, não corrigidos os 
valores previstos nos precatórios, acaba por trazer aos órgãos públicos um 
enriquecimento inadmissível no Direito. Determino, em conseqüência, que se expeça 
precatório complementar, tal como requerido pelos autores. Publique-se. Intime-se." 
Não merece reparos a decisão do MM. Juiz a quo. 
De fato, já tenho me posicionado no sentido de ser cabível a aplicação da correção 
monetária nas condenações judiciais, como única forma de se realizar a prestação 
jurisdicional em sua plenitude. 
Em um país como o nosso, com altas taxas de inflação, de nada adiantaria socorrer-se do 
Judiciário pleiteando o pagamento de uma determinada parcela, se esta somente viesse a 
ser obtida, vários meses após, em seu valor nominal. Tal fato, creio, levaria ao descrédito 
o próprio Judiciário, que não estaria amparando seus jurisdicionados, premiando, de 
forma injusta, o devedor que, por sentença, foi reconhecido inadimplente. 
Aquele que vai ao Judiciário, não o faz em busca de obter justiça parcial, mas sim em sua 
plenitude. 
A correção monetária nada mais é do que a atualização do valor da moeda, não se 
constituindo em acréscimo. Assim, enquanto não for pago o valor real da condenação, 
não se pode dizer que a sentença foi cumprida, que o Estado exauriu o seu papel 
constitucional. 
Não se pode, desta forma, interpretar literalmente o § 1º, do art. 100, da Carta Magna. A 
Lei Maior está assentada em princípios, verdadeiros alicerces dos seus preceitos, não 
podendo qualquer dispositivo ser interpretado sem levar em conta tais diretrizes. 
Assim, dentre outras, a moralidade, a justiça e a igualdade devem sempre nortear o 
intérprete das normas jurídicas. E não há como se observar esses mandamentos quando 
o Estado-Juiz premia o devedor, assim reconhecido por manifestação de sua vontade 
soberana, com o pagamento inteiramente defasado de sua dívida. 
Observe-se que o tempo decorrido entre a atualização do cálculo e o pagamento efetuado 
- sete meses - é bastante expressivo em relação à realidade inflacionária brasileira. 
Desta forma, é perfeitamente cabível a expedição do precatório complementar, contendo 
a correção monetária verificada entre a data de atualização do débito e o mês de seu 
efetivo pagamento. 
Mantenho a decisão agravada. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.642 - CE 
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Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. IRANDI SANTOS DA SILVA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário e Processual Civil. Correção monetária na repetição de indébito. Execução de 
sentença. 
- A correção monetária na repetição do indébito tributário deve ser integral, não sendo 
razoável a utilização de critérios artificiais que conduzam a uma correção inferior aos 
índices da inflação. 
- Na execução de sentença, os critérios de determinação do valor a ser pago pelo vencido 
não podem ser modificados. Devem ser aqueles adotados pelo julgado. 
- Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de apelação contra sentença 
homologatória de cálculos, na execução de sentença que julgou procedente ação de 
repetição de indébito tributário. A apelante impugnou os cálculos, oferecendo a razão de 
seu inconformismo. Como a sentença não as aceitou, ingressou com o recurso apelatório. 
Não obstante intimada, a União não ofereceu contra-razões . 
Os autos subiram e foram distribuídos ao ilustre Juiz Oliveira Lucena, que declarou seu 
impedimento, por haver atuado no feito em primeira instância. Foram, então, os autos a 
mim distribuídos. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O pedido da autora, ora apelante, está 
assim formulado: 
"Em face das razões atrás expostas, deverá a presente ação ser julgada procedente, 
condenando as rés na restituição da quantia equivalente a 2.969, 47 OTNs e, ainda, no 
reembolso das custas e despesas processuais, com correção monetária, juros de mora à 
base de 1% ao mês, calculados a partir das datas dos recolhimentos indevidos, e 
honorários advocatícios". 
A sentença, da lavra do ilustre Juiz Federal, julgou procedente a ação contra a União, 
"condenando-a a efetuar a restituição da quantia representada em ORTNs em 1.1, que o 
Setor de Cálculos converterá em cruzados novos, adicionando-lhe os acréscimos legais." 
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(fls. 180). 
A questão colocada pela apelante reside em saber se na correção monetária podem ser 
desprezados os percentuais do IPC de 70,28% e 84,32%, correspondentes, 
respectivamente, a janeiro de 1989 e março de 1990. 
Entendo que a correção monetária, na repetição do indébito tributário, deve ser integral, 
não sendo razoável a utilização de critérios artificiais que conduzam a uma correção 
inferior aos índices da inflação. 
 Por outro lado, na execução de sentença, os critérios de determinação do valor a ser 
pago pelo vencido não podem ser modificados. Devem ser aqueles adotados pelo 
julgado. 
A sentença condenou a promovida à restituição de tantas OTNs, e isto quer dizer que 
determinou a correção monetária pelo critério então vigente, que era o da OTN, ao qual 
àquela época correspondia também o IPC. 
O BTN somente foi instituído em junho de 1989, com a Lei nº 7.777/89. Não podia ter 
sido, pois, o critério de correção adotado pela sentença. 
Ressalte-se, finalmente, que a forma de execução contra a Fazenda Nacional, por via do 
precatório, já implica cerca de sete ou oito meses de congelamento do débito, o que é 
flagrantemente injusto para os credores do Poder Público. 
Por tais razões, dou provimento ao apelo para reconhecer o direito da apelante a que os 
cálculos sejam feitos pelos critérios por ela sustentados. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 9.338 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: JOSÉ ADOLFO PESSOA DE QUEIROZ FILHO 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MANOEL ENILDO LINS E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. I.R. retido na fonte. Parcelamento. Inadimplência. Responsabilidade 
pessoal. Sócio acionista. Gerente. 
1. Acionista gerente é pessoalmente responsável, inclusive com seus próprios bens, pelos 
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135, III, CTN). 
2. Absolvição na área penal por crime de apropriação indébita, face à descaracterização 
do ilícito penal (parcelamento), não ilide a responsabilidade tributária que independe da 
penal e se caracteriza em face da infração de lei. 
3. Inadimplência no parcelamento administrativo deferido enseja o prosseguimento da 
execução. 
4. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

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

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: José Adolfo Pessoa de Queiroz Filho opôs 
embargos à Execução Fiscal 4968-9 (antiga 84/83) que lhe move a Fazenda Nacional, 
objetivando ter por excluídos da execução bens próprios, para que sejam substituídos por 
bens da executada, Usina Santa Terezinha, que indica (art. 4º, § 3º, da Lei 6830/80), e 
contra a mesma prosseguir a ação. 
Argúi em sua inicial que na qualidade de sócio solidário (acionista gerente) da Usina 
Santa Terezinha S/A foi executado por débito de imposto de renda - pessoa jurídica - do 
exercício 80/82. Entretanto, nos termos do art. 8º, da Lei 1736/79, a responsabilidade 
solidária recai sobre "créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos 
industrializados e imposto de renda descontado na fonte", que não é o seu caso. Diz 
ainda que nos termos do art. 135 do CTN a co-responsabilidade objetiva decorre da 
prática de atos de abuso de gestão ou de violação da lei ou do contrato social, que não 
ocorreu no caso específico, e que compete à embargada-exeqüente demonstrar o ato 
ilícito cometido por gestores sociais, já que simples inadimplência tributária, sem dolo ou 
fraude, tão-só representa mora e não ato violador. Cita em apoio ao seu entendimento 
farta jurisprudência do extinto TFR. 
Em sua resposta, a Fazenda Nacional argúi preliminar de intempestividade, posto que 
ajuizados os embargos em juízo diverso do que corria a execução. No mérito, pugna pela 
improcedência dos referidos embargos e diz que a execução versa, exatamente, sobre 
não recolhimento de imposto de renda retido na fonte, o que constitui ilícito penal de 
apropriação indébita, previsto no art. 11, da Lei 4.357/64 e, conseqüentemente, infração à 
lei e excesso de poder. Diz também que a jurisprudência trazida à colação não se adequa 
à espécie. Faz juntar documentos comprobatórios da infração apurada na execução fiscal. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático julgou improcedentes os embargos, determinando o 
prosseguimento da execução, sob os seguintes fundamentos: o embargante, à época dos 
fatos originários do débito tributário, era diretor-gerente da executada, podendo se imputar 
à atuação de sua diretoria as dificuldades financeiras ocorridas; a dívida refere-se ao não 
recolhimento do imposto de renda retido na fonte, que constitui ato ilícito - crime de 
apropriação indébita; - a executada (fls. 34), submetida que foi a intervenção pelo IAA, e, 
em seguida, administrada judicialmente, encontra-se impossibilitada de quitar débitos 
tributários face a penhoras de seu patrimônio em processos trabalhistas. 
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença que, fundamentando-se na 
responsabilidade do ora apelante pelo débito do imposto de renda na fonte não recolhido, 
contraria o acórdão proferido na ACr 242-PE, já trânsito em julgado, proferido por este 
Tribunal, em voto do Exmo. Juiz José Delgado (fls. 60/67), onde, por unanimidade, 
absolveu o embargante do crime de apropriação indébita das dívidas executadas e, 
conseqüentemente, não se pode mais se"... questionar sobre a existência do fato, ou 
quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no crime" (art. 1525, 
segunda parte, do Código Civil). Diz também que a Fazenda não demonstrou, 
concretamente, o ato ilícito praticado com dolo ou fraude, consoante os termos de sua 
própria contestação. Diz, por fim, que as hipóteses de responsabilidade tributária (art. 
135, III, CTN) não se fundam em mero inadimplemento, mas na conduta dolosa que no 
caso em tela não existiu. 
As contra-razões pugnam pela manutenção da sentença, esclarecendo que o DL 1736, 
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em seu art. 8º, estabelece a responsabilidade tributária, independentemente do aspecto 
criminal, e a Lei 4.357/64, em seu art. 11, coerente com a legislação tributária e com a 
doutrina, fixa a responsabilidade de forma objetiva. Diz também que o próprio CTN, em 
seu art. 126, estabelece que a capacidade passiva independe da capacidade civil das 
pessoas naturais. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Tratam os presentes autos de 
embargos à execução fiscal propostos por José Adolfo Pessoa de Queiroz Filho, acionista 
e gerente da Usina Santa Terezinha S/A, contra a Fazenda Nacional, objetivando excluir 
da penhora bens de sua propriedade para que a execução prossiga exclusivamente 
contra a Usina Santa Terezinha S/A, nomeando, inclusive, tais bens. 
Traz em suas razões de apelo decisão proferida na ACr 242-PE, em que restou absolvido 
de imputação por apropriação indébita, ementada, verbis: 
"Penal. Apropriação indébita. Retenção de imposto de renda na fonte. Parcelamento. 
Absolvição. 
1. Se, em matéria tributária, os sujeitos ativo e passivo firmam parcelamento de débito, 
esvazia-se o tipo penal da apropriação indébita de que trata o art. 168, do Código Penal, 
em combinação com o art. 11, da Lei nº 4.357/64, por ausência do elemento subjetivo 
interno necessário à caracterização do delito. 
2. Instaurados quatro processos fiscais contra o contribuinte para apuração de retenção 
de imposto de renda na fonte não recolhido aos cofres da Fazenda Nacional, todos 
referentes ao mesmo período, se há transação entre fisco e contribuinte parcelando os 
débitos apurados em três dos quatro processos, há de se estender, para fins penais, os 
efeitos do acordo a todo o débito. 
3. A ausência do animus rem sibi habendi reconhecida, por força do parcelamento, 
contamina os demais atos praticados de forma continuada. 
4. A tolerância fiscal em firmar o parcelamento, com a discricionariedade que lhe é 
outorgada pelo art. 174, do CTN, tem o condão de impedir as repercussões penais dos 
atos inquinados. 
5. Absolvição dos acusados. Apelação provida." 
Na sentença recorrida, o MM. Juiz monocrático, concluindo pela improcedência dos 
embargos, assim a fundamentou: 
"O embargante, à época dos fatos geradores dos débitos tributários cobrados através da 
Execução Fiscal nº 084/83, exercia o cargo de diretor gerente da Usina Santa Terezinha 
S/A, da qual é um dos principais acionistas. As discriminações, juntadas às fls. 04, 06, 08 
e 10 dos autos da execução, comprovam que as dívidas executadas se referem ao não 
recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Tal fato constitui crime de apropriação 
indébita. Houve, portanto, ato ilícito para o qual concorreu o embargante, na qualidade de 
diretor gerente, responsável, portanto, pela parte administrativa da empresa. Por outro 
lado, a Usina Santa Terezinha S/A, conforme se verifica às fls. 34, foi, inicialmente, 
submetida a uma "intervenção branca" por parte do IAA. Posteriormente, passou a ser 
administrada judicialmente, em virtude da acumulação de inúmeros débitos trabalhistas. 
Em decorrência de tal situação, encontra-se a referida usina impossibilitada de quitar seus 
débitos tributários, pois o seu patrimônio foi totalmente atingido por penhoras em 
processos trabalhistas. É evidente que os problemas atravessados pela empresa não 
resultaram do risco normal a que está submetida a atividade empresarial. Não há dúvida 
de que tais dificuldades podem ser imputadas à atuação da diretoria da empresa." 
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É de observar-se que os débitos resultantes da execução fiscal embargada dizem 
respeito ao não pagamento do imposto de renda retido na fonte e não recolhido, referente 
aos anos de 1979, 1980, 1981 e 1982, sobre o qual foi requerido e deferido, 
administrativamente, o parcelamento, que, no entanto, não foi cumprido. 
Inobstante a absolvição no processo criminal a que foi submetido o ora embargante, 
resta, no entanto, o débito fiscal a ser saldado, objeto da execução fiscal embargada, isto 
porque ao lado do ilícito penal existe o ilícito tributário. 
Veja-se a jurisprudência abaixo transcrita: 
"Tributário. Responsabilidade de sócio-gerente. Excesso de poder ou infração de lei. 
I - É pessoalmente responsável o sócio-gerente pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos. CTN, art. 135, III. 
II - Recurso provido (AC 78.272-DF, Min. Carlos Velloso. 4ª Turma. Unânime. DJ 
25/8/83)." 
Tão-só argumentando, resta sem guarida a pretensão em substituir os bens penhorados 
por outros que indica, primeiramente, porque os bens pessoais respondem pelo débito e, 
em segundo lugar, por se encontrarem tais bens nomeados, em sua maioria, gravados 
por penhoras trabalhistas (cujos créditos têm preferência sobre os de natureza fiscal), 
consoante registra diligência levada a efeito nos autos da execução fiscal embargada (fls. 
60/61). 
A sentença deve, pois, ser mantida pelos seus próprios fundamentos, razão por que nego 
provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 9.699 - SE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelantes: AGILBERTO MUNIZ TELES E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS (APTES.) E  

PEDRO FREITAS SOBRINHO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Pensionistas de servidores da Previdência Social. DL nº 2.335/87. URP. 
Sua incidência sobre o adiantamento pecuniário. 
I - A incidência da URP sobre as pensões, como fator de reajuste, é direito assegurado 
pelo art. 8º do Decreto-Lei nº 2.335/87. 
II - O "Adiantamento Pecuniário ou Adiantamento do PCC" constitui uma antecipação 
salarial e, como tal, integra a remuneração do servidor e do pensionista da Previdência 
Social, devendo sobre ele incidir todos os reajustes salariais concedidos na época de sua 
existência. Precedentes jurisprudenciais. 
III - Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

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

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de recurso voluntário interposto contra 
sentença prolatada pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado de 
Sergipe, Dr. Vladimir Souza Carvalho, que julgou improcedente o pedido dos autores à 
míngua de legislação que o ampare. 
O fato é que os autores, pensionistas do INSS, em face de sua condição de benefíciários 
de servidores estatutários da Previdência Social, já falecidos, pleiteiam o pagamento das 
diferenças referentes à incidência das URPs, desde outubro de 1987 a outubro de 1988, 
sobre o adiantamento pecuniário inserido nas pensões do mesmo período, com reflexos 
sobre estas a partir de novembro de 1988. 
A autarquia-ré, em sua contestação de fls. 121/124, alegou ser a pretensão dos autores 
oposta à norma inscrita no art. 1º da Lei nº 7.686/88, que fixou, como ponto de partida 
para a incidência da URP sobre o adiantamento pecuniário, o mês de novembro de 1988. 
Assim ocorrendo, não pode a Administração retroagir o mencionado reajuste a período 
anterior ao determinado na lei. 
Os autores, em suas razões de apelação, insurgem-se contra a sentença a quo afirmando 
que, diferentemente do que entendeu aquele julgador, o seu direito decorre do que está 
garantido no art. 8º do Decreto-Lei nº 2.335/87, que fixou, a partir de julho de 1987, nova 
política salarial aplicável a todos os servidores (ativos e inativos) e pensionistas, 
determinando que os reajustes mensais dos salários deveriam ser feitos com base na 
variação da Unidade de Referência de Preços - URP, excluindo-se o mês da data-base. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz sentenciante julgou 
improcedente o pedido dos autores, ora apelantes, sob o fundamento de que faltava-lhe 
suporte legal. 
Os apelantes, a seu turno, insurgem-se contra o decisum, alegando que o seu pedido 
encontra-se amparado pelo art. 8º do Decreto-Lei nº 2335/87, que assim dispõe: 
"Art. 8º Fica assegurado aos trabalhadores, a título de antecipação, 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, excetuado o 
mês da data-base." 
Do dispositivo legal acima transcrito, chega-se à conclusão de que a incidência da URP, 
como fator de reajuste, a partir de julho de 1987 até janeiro de 1989, sobre as pensões 
percebidas pelos apelantes, é inquestionável. 
Por outro lado, não há como negar-se que o referido "Adiantamento Pecuniário ou 
Adiantamento PCC", percebido pelos autores, bem como por todos os servidores ativos e 
inativos da Previdência Social, 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 e do 
pensionista, para todos os efeitos legais. 
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Esta egrégia 2ª Turma, no julgamento da AC nº 11.037-PE, da qual foi Relator o Juiz 
Petrúcio Ferreira, à unanimidade, assim se posicionou: 
"Previdenciário. Pensão. Reajuste. Lei nº 7.686/88. `Gatilho Salarial'. URP. Incidência 
sobre o período entre outubro de 1987 e outubro de 1988. Natureza salarial do 
adiantamento do Plano de Classificação de Cargos e Salários, depois denominado 
Adiantamento Pecuniário. 
1 - Em que pese a denominação que se lhe empreste e a condição jurídica que se lhe 
atribua, na verdade, está evidente a natureza salarial do adiantamento, motivo pelo qual 
deve ser inserido na base de cálculo do reajuste salarial com base no índice da URP, nos 
termos da legislação então vigente. 
II - A Lei nº 7.686/88 apenas reconheceu se deve proceder ao reajuste das pensões, 
proventos e outras remunerações com a aplicação da sistemática do gatilho salarial, 
prevista no Decreto-Lei nº 2.335/87. 
III - Assim sendo, cumpre efetuar o reajuste salarial pertinente ao período de outubro de 
1987 a outubro de 1988, aplicando-se o índice oficial (URP) sobre a pensão, computados 
em seu valor os adiantamentos oferecidos." (Acórdão publ. DJ de 08/5/92) 
Neste mesmo sentido, entendeu a egrégia 1ª Turma do TRF da 2ª Região: 
"I - Administrativo. URPs. Decreto-Lei nº 2335/87. Possibilidade da incidência sobre a 
parcela de adiantamento do Plano de Classificação de Cargos, a partir de outubro de 
1987. O adiantamento tem a natureza jurídica de remuneração. 
II - Apelação improvida." 
(AC nº 221759/90 - RJ-- Julgado em 27/02/91 - Rel. Juiz Frederico Gueiros - Acórdão 
publ. no DJ de 07/5/91) 
Daí assistir razão aos apelantes em ver reformada a r. sentença. 
Pelo exposto, dou provimento à apelação para julgar procedente o pedido dos autores em 
todos os seus termos, invertendo-se o ônus da sucumbência. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.028 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: NILDA MARIA DA CONCEIÇÃO 
Advogados: DRS. PAULO ROBERTO DE LIMA E OUTROS (APTE.) E  

MARIA DE LOURDES GOMES DA ROCHA (APDA.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Auxílio-doença. Sua suspensão. Incabimento. Portadora do Mal de 
Hansen. Não demonstração de que a autora estava em condições psicológicas de 
retornar ao trabalho. Aplicação do art. 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil. 
I - A Portaria nº 03/78, do Ministério da Saúde e Previdência Social, estabelece que o 
benefício só será sustado quando as condições do beneficiário permitirem sua 
reintegração ao trabalho. 
II - Se não ficou demonstrado que a autora, embora fisicamente restabelecida, estava em 
condições de ocupar um emprego, sem qualquer seqüela, até mesmo de ordem 
psicológica, é de se ter por incabível a suspensão do benefício de auxílio-doença que 
vinha percebendo. 
III - Na aplicação da lei, deve o juiz atender aos fins sociais a que ela se dirige e às 
exigências do bem comum (art. 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil). 
IV - Apelação improvida. 
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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, 15 de dezembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Nilda Maria da Conceição promoveu ação ordinária 
contra o antigo Instituto Nacional da Previdência Social - INPS, hoje INSS, insurgindo-se 
contra a supressão do benefício de auxílio-doença que percebia em virtude de ser 
portadora do Mal de Hansen e objetivando fosse este transformado em aposentadoria por 
invalidez. 
O MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente a ação por entender que, embora 
houvesse a perícia atestado que não havia mais risco de contágio, não ficou comprovado 
se a autora tinha condições de se reintegrar ao trabalho e, assim, imprescindível a 
realização de exames médicos, neurológicos e psicológicos. 
Inconformado, apela o INSS, alegando, dentre outras razões, que o MM. Juiz 
sentenciante havia desprezado a prova pericial, produzida nos autos, e que constatara 
estar a apelada apta a exercer suas atividades profissionais, não sendo mais portadora da 
moléstia ou oferecendo perigo de contágio. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A pretensão da autora, deduzida na inicial, 
é no sentido de que seja julgada procedente a ação proposta e condenado o Instituto 
Nacional do Seguro Social "a restabelecer o benefício cessado, transformando-o em 
aposentadoria por invalidez, pagando à autora os atrasados desde a data da cessação do 
benefício, acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei, inclusive 13º salário, 
ambos vencidos e vincendos." (fls. 04) 
O MM. Juiz sentenciante julgou procedente a ação para condenar a autarquia 
previdenciária "a restabelecer à autora o benefício do auxílio-doença, a contar de 
janeiro/85 e as parcelas sucessivas, até que o demandado traga a juízo prova suficiente 
das condições de reintegração ao trabalho da autora, mediante comportantes exames 
médicos." (fls. 83). 
O Instituto-réu insurgiu-se, assim, contra os termos desta decisão, insistindo no 
entendimento de que não mais era devido o auxílio-doença, posto que o exame médico 
realizado pelos peritos havia comprovado que a autora se encontrava "sã e em condições 
de voltar a exercer suas atividades laborativas". (fls. 89). 
Na verdade, a perícia realizada pelo perito do juízo, juntamente com o assistente do 
Instituto-réu, concluiu que "a paciente não apresenta perigo de contágio, nem seqüelas 
neurológicas que a impeçam de exercer qualquer atividade." (fls. 61) 
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Acontece, contudo, como alega a ilustrada Procuradora da República, Dra. Gilda Pereira 
de Carvalho, na sua promoção, verbis: 
"(...) não provou a promovida que a autora tivesse condições para reintegrar-se ao 
trabalho. A autora alega que não consegue garantir a sua subsistência, pois sofre 
restrições ao ser admitida na atividade de camareira, e este fato não foi contraditado. A ré 
não apresentou nenhum documento. E, para esse caso concreto, imprescindível se fazia 
esclarecer a ré a quais exames médicos e sociológicos se submetera a autora, concluindo 
pelo seu real ingresso em atividade econômica. Os quase dez anos de afastamento 
deixam seqüelas, sobre os mais variados aspectos, e este fato precisava ter sido 
pesquisado e analisado pela ré em laudo competente. 
A lei prevê uma reintegração, que é um processo e não simplesmente uma despedida, 
como procedeu a ré." (fls. 77) 
Assiste, sem dúvida, razão à representante do Ministério Público Federal, quando faz ver 
que a Portaria nº 03/78, de 27/10/78, expedida pelo Ministério da Saúde e Previdência 
Social, e que serviu de supedâneo para suspender o benefício da autora, estabelecia que 
o benefício só seria sustado "quando as condições permitirem sua reintegração ao 
trabalho." 
Desta forma, se não ficou demonstrado que a atual situação da autora não a impede de 
conseguir uma ocupação que lhe permita sua manutenção, não é possível o 
cancelamento tout court do benefício. 
É certo que, mesmo considerando-se a autora fisicamente restabelecida, torna-se 
indispensável uma demonstração cabal de que a mesma esteja, de fato, em condições de 
ocupar um emprego compatível, sem qualquer seqüela, até mesmo de ordem psicológica. 
Assim, a solução emprestada à lide pela sentença recorrida atende, perfeitamente, na 
aplicação da lei, "aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum", 
como estatui o artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. 
Com estas considerações, mantenho a respeitável sentença recorrida, negando 
provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.397 - AL 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelados: MAURÍLIO DA SILVA FERRAZ E CÔNJUGE 
Advogados: DRS. CORNÉLIO ALVES E OUTROS (APTE.) E  

SEBASTIÃO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Processual Civil. SFH. Reajuste da prestação da casa própria. Lei nº 
8.177/91. Sua inaplicabilidade. Consignação em pagamento. Cabimento. 
Complementação de depósito. Alegação de fato superveniente. Inversão do ônus da 
sucumbência. Improcedência. Carência de ação e ilegitimidade passiva da União. 
Preliminares rejeitadas. Precedentes jurisprudenciais. 
I - Se, no contrato de financiamento de aquisição da casa própria pelo Sistema Financeiro 
de Habitação, fica acertado entre as partes que o reajuste das prestações será realizado 
de acordo com o Plano de Equivalência Salarial, tal cláusula contratual só poderá ser 
alterada pela vontade de ambas as partes. 
II - Inadmissível, portanto, a aplicação de outros critérios de reajuste, como o estabelecido 
pela Lei nº 8.177/91, que se contrapõem ao firmado no contrato. 
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III - O valor da prestação da casa própria pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem 
como os critérios adotados para o seu reajustamento, podem ser discutidos através de 
ação de consignação em pagamento, ainda que seja necessária a interpretação do 
contrato. Precedentes do STF. 
IV - A complementação do depósito efetuada pelos autores não constitui qualquer fato 
superveniente, que pudesse influir no julgamento da lide, nos exatos termos do art. 462 
do CPC, pois dita complementação, prevista no art. 899 do CPC, não corresponde a 
motivo da recusa por parte da ré em receber as prestações consignadas. 
V - Não é de se ter como litisconsorte passiva necessária, em ação na qual se discute o 
cumprimento de cláusula contratual, a União Federal, ainda que o Conselho Monetário 
Nacional edite normas que devam ser obedecidas pelos agentes financeiros, se tais 
normas não dizem respeito à matéria versada nos autos. 
VI - Apelação a que se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
rejeitar as preliminares e, no mérito, também 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, 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 1ª Vara da Seção Judiciária 
de Alagoas, rejeitando as preliminares argüidas na contestação, julgou procedente ação 
de consignação em pagamento proposta por Maurílio da Silva Ferraz e sua mulher contra 
a Caixa Econômica Federal, declarando estarem os autores liberados de efetuar o 
pagamento das prestações da casa própria de acordo com a Lei nº 8.177/91. 
É que entendeu o douto julgador não ser possível que uma lei alterasse o conteúdo de ato 
firmado anteriormente a sua edição, por tratar-se de ato jurídico perfeito, como preceituam 
o art. 6º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil, e o art. 5º, XXXVI, da Constituição 
Federal. 
É dessa decisão que apela a CEF, ratificando, inicialmente, as duas preliminares 
aduzidas na contestação. 
Em relação à primeira preliminar, diz a apelante serem os autores, ora apelados, 
carecedores de ação, vez que a ação de consignação em pagamento por eles intentada 
não pode se prestar à solução de controvérsia acerca do quantum do depósito. 
Segundo a apelante, "o que realmente está posto em discussão na presente demanda é a 
correção ou não dos reajustes aplicados nas prestações e não simplesmente o 
pagamento delas." 
Assim, para ocorrerem as condições da ação de consignação, faltam, in casu, os 
requisitos previstos no art. 974 do Código Civil. 
Por outro lado, alega, ainda, a apelante que os autores, à época do ajuizamento da ação, 
já se encontravam em mora. 
Quanto à segunda preliminar suscitada, insurge-se a CEF contra o fato de ter-se excluído 
da relação o litisconsórcio passivo necessário da União Federal, devendo, portanto, ser 
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decretada a nulidade da sentença ora impugnada. É que entende a apelante ser a União 
Federal representante judicial do Conselho Monetário Nacional, que não possui 
personalidade jurídica própria e a quem cabe a gerência e o controle do Fundo de 
Compensação de Variações Salariais - FCVS, conforme estabelece o Decreto-Lei nº 
2.291/86 (art. 7º, I, II e III, e art. 8º, § 1º). 
No mérito, afirma a recorrente que, ao aplicar o estabelecido na Lei nº 8.177/91, nada 
mais fez do que cumprir a lei, que,   a seu turno, não viola norma constitucional, isto 
porque, "tratando-se, como se trata, de norma de direito público imperativa, de ordem 
pública, sua incidência sobre os efeitos dos contratos em curso se faz imediatamente, 
pois é o interesse da coletividade que determina a intervenção do Estado na economia 
dos contratos." 
Traz à colação jurisprudência do STJ, através da qual fundamenta a sua irresignação. 
Por fim, manifesta sua insatisfação quanto ao fato de haver sido condenada no 
pagamento de honorários advocatícios, quando, na realidade, deveria ter ocorrido o 
inverso, pois, no caso, o depósito efetuado inicialmente fora insuficiente. A seu favor, 
menciona jurisprudência e doutrina que se referem à matéria. 
Contra-razões às fls. 117/124. 
Dispensada a revisão, nos termos do art. 30, IX, do RITRF, pedi dia para julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A CEF, em preliminar, afirma que a ação de 
consignação em pagamento não pode se prestar à solução de controvérsia acerca do 
quantum do depósito e, portanto, são os autores carecedores de ação. 
Entende a recorrente que a presente ação não serve a esse tipo de pretensão, pois a 
ação consignatória tem por finalidade o pagamento de um débito certo e determinado, 
cujo recebimento é recusado por quem de direito, assemelhando-se, assim, a uma 
execução às avessas. 
Esta tese defendida pela apelante sobre a natureza da ação de consignação em 
pagamento é uma daquelas abraçadas pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, 
entretanto, como demonstrou o MM. Juiz sentenciante, às fls. 100, esta corrente 
doutrinária e jurisprudencial de que a ação de consignação em pagamento seria "a ação 
executiva invertida", modernamente já se encontra superada. 
Na verdade, razão assiste ao douto prolator da sentença recorrida, quando assim 
argumentou: 
"2. Conforme demonstrado por Adroaldo Furtado Fabrício, resulta, modernamente, já 
superada a assertiva célebre de Jair Lins, de que a consignatória seria `a ação executiva 
invertida', tendo assentado que: 
`Na verdade, o objeto da ação de consignação em pagamento não sofre restrições outras 
que não as resultantes de sua própria finalidade, vale dizer, dos próprios limites em que 
necessariamente se tem de conter o pedido. Toda e qualquer matéria estranha ao 
objetivo de liberação do devedor é, por hipótese, impertinente. Mas isso não significa 
afastar toda discussão em torno da origem e natureza do débito, ou do seu valor; ao 
contrário, tal debate pode ser, e freqüentemente é, indispensável ao convencimento do 
juiz relativamente à presença ou ausência, no caso concreto, do fundamento legal 
invocado pelo autor. Antes de mais nada, impende afastar a exigência de `liquidez e 
certeza'  da dívida, evidentemente ligada à infeliz concepção da `ação executiva pelo 
avesso'. (Cf. `Comentários ao CPC', Forense, VIII vol., Tomo III, p. 50). 
3. Conforme demonstraram os autores, à saciedade, concorrem todos os requisitos 
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exigidos à consignatória, em relação às pessoas, ao objeto, ao modo e ao tempo (fls. 
82/83), não sendo o caso de falar-se de impossibilidade jurídica do pedido, porque, ainda 
que seja verdade que a consignada não poderia deixar de cumprir o comando da Lei nº 
8.177/91, ainda não declarada inconstitucional, tampouco pode evitar que tal 
constitucionalidade seja apreciada, incidenter tantum, no curso da presente ação, 
caracterizando-se como uma questão prejudicial a ser necessariamente apreciada pelo 
magistrado, dentro do sistema difuso do controle de constitucionalidade das leis, entre 
nós vigorante." 
Reforçando o entendimento esposado na sentença, invoco jurisprudência sobre a matéria, 
ementada nos seguintes termos: 
"Processual Civil. Ação de Consignação em Pagamento. SFH. 
1. Cabível a ação nas causas em que se discute sobre o reajuste das prestações. 
2. A complexidade na interpretação das regras contratuais e legais não afeta a liquidez e 
certeza da dívida. 
3. Apelação provida. 
(TRF-4ª Região. 3ª Turma, AC nº 9998-RS, Julg. em 28/11/91)." 
"Sistema Financeiro de Habitação. Financiamento da casa própria. 
A ação de consignação em pagamento é adequada para discutir o valor da prestação e 
critérios de reajustamento, ainda que seja necessária a interpretação do contrato. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(STF, 2ª Turma. Acórdão no Recurso Extraordinário nº 0110880/88 - RS, Julg. em 
10/6/88)". 
Rejeito, portanto, a preliminar de carência de ação argüida pela apelante. 
No tocante à segunda preliminar, de que a União Federal deva figurar necessariamente 
no pólo passivo da presente ação, em virtude de o Conselho Monetário Nacional não 
possuir personalidade jurídica, entendo que a mesma não deve prosperar. 
É que o simples fato de o CMN editar normas que devam ser cumpridas pelos agentes 
financeiros, cabendo ao Banco Central do Brasil a fiscalização do seu cumprimento, não 
leva à conclusão de que seja necessário que a União Federal figure como litisconsorte 
passiva. 
A propósito, esta 2ª Turma já teve a oportunidade de pronunciar-se sobre a matéria, 
quando do julgamento da AC 5.335-CE, em 26/6/90, da qual fui Relator e assim ementei a 
matéria: 
EMENTA: Administrativo. Prestação da casa própria. Reajuste proporcional ao número de 
meses entre a assinatura do contrato e a data de reajustamento salarial dos mutuários. 
Ilegitimidade passiva da União e do Banco Central do Brasil S/A. 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
II - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
III - Não é de se ter como litisconsortes passivos necessários, em ação na qual se discute 
o cumprimento de cláusula contratual, o Banco Central do Brasil S/A ou a União, ainda 
que o Conselho Monetário Nacional edite normas que devam ser obedecidas pelos 
agentes financeiros, se tais normas não dizem respeito à matéria versada nos autos, nem 
tampouco tais entidades firmaram o pacto em questão. 
IV - Apelação improvida." 
Com estas considerações, rejeito, também, esta preliminar argüida pela ré, ora apelante. 
No mérito, assiste razão aos autores quando alegam ser injusta a recusa por parte da 
CEF do recebimento das prestações sem os acréscimos impostos pela Lei nº 8.177/91. 
É que o mencionado diploma legal, de modo diverso do que se encontrava pactuado no 
contrato celebrado entre as partes (cláusula 9ª), estabeleceu que o reajuste das 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

prestações incidisse sobre todas as melhorias salariais obtidas pelo mutuário, nestas 
incluídas as vantagens pessoais, ainda que não ocorresse reajuste mensal de salário. 
Ora, ao pretender a apelante receber dos autores, ora apelados, as prestações de 
financiamento da casa própria com reajuste fixado nos termos da Lei nº 8.177/91, como 
bem demonstrou o MM. Juiz a quo, "descumpriu o ato jurídico perfeito e violou direito 
adquirido, ferindo o preconizado no art. 5º, XXXVI, da nossa Carta Magna". 
Sem consistência, portanto, a irresignação da apelante com relação ao decisum, ora 
recorrido. 
No mesmo sentido do entendimento acima esposado, a egrégia 1ª Turma deste Tribunal, 
ao julgar, em 20/02/92, a AC nº 11.446-AL, cujo acórdão é da lavra do Juiz Francisco 
Falcão, assim posicionou-se: 
EMENTA: Contrato de financiamento da casa própria. Reajustamento das prestações. 
- Firmado contrato de financiamento para aquisição da casa própria, subordinado às 
normas do Sistema Financeiro de Habitação, com reajustamento das prestações segundo 
o Plano de Equivalência Salarial, tais condições só poderiam ser alteradas pela vontade 
de ambas as partes. 
- Assim, ilegítimo o aumento das prestações dos mutuários do SFH com fulcro na Lei nº 
8.177/91, além do aumento salarial a que o autor teve direito. 
- Apelo improvido." 
Quanto aos argumentos apresentados pela apelante para justificar a sua irresignação no 
tocante à condenação no pagamento de honorários advocatícios, observo que os 
mesmos não se adequam ao caso. 
Diz a ré, ora apelante, que, em razão de ter havido complementação do depósito por 
parte dos autores, a sentença fundou-se em fato superveniente, ocorrendo a hipótese do 
art. 462 do CPC. Desta forma, deveria o juiz levar em conta esta circunstância, deixando 
de impor-lhe os efeitos sucumbenciais. 
Tenho, todavia, que, na presente ação, não ocorreu qualquer fato superveniente que 
pudesse influir no julgamento da lide, nos exatos termos do art. 462 do CPC, pois a 
complementação do depósito realizada pelos autores, prevista no art. 899 do CPC, diz 
respeito, apenas, aos juros moratórios devidos desde as datas dos vencimentos das 
prestações até a data da audiência do depósito, não constituindo estes o motivo da 
recusa por parte da CEF em receber as prestações devidas pelos autores. 
Na realidade, a recusa do recebimento das prestações por parte da ré, objeto da presente 
ação, deveu-se ao fato de haver discordância entre ela e os autores acerca do critério a 
ser adotado para o reajuste de tais prestações e não com relação ao pagamento de juros 
moratórios incidentes sobre prestações em atraso. 
Tanto isso é verdade que, mesmo realizada a complementação do depósito pelos 
autores, a ré insiste em não receber o quantum depositado. 
Desta forma, ao reconhecer o direito dos autores em verem reajustadas as prestações da 
casa própria de acordo com as cláusulas contratuais, a outra conclusão não poderia 
chegar o julgador senão àquela de impor à ré o ônus da sucumbência. 
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo a sentença a quo 
em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.391 - SE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: JOÃO CARDOSO DOS SANTOS 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Advogados: DRS. ELDA LUZA OLIVEIRA DE CARVALHO E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Lançamento. Prazo. Decadência. Notificação pelo correio. Dois endereços. 
Presunção de não recebimento. Nulidade. 
- O prazo do qual dispõe a Fazenda Pública para fazer o lançamento do tributo, que é de 
cinco anos, é de decadência. Já o prazo para a cobrança do tributo lançado, também de 
cinco anos, é de prescrição. 
- Embora haja entendimento de que a notificação de lançamento pelo correio é 
considerada válida mesmo não tendo sido assinada pelo destinatário, mas desde que 
entregue no endereço do executado, no presente caso há dois endereços, um na 
notificação do lançamento (impreciso), e outro na execução, sendo razoável admitir que a 
notificação não foi recebida pelo destinatário. 
-- Lançamento desprovido de validade, podendo a Fazenda Nacional fazer contra o 
executado novo lançamento do imposto de renda, no prazo de cinco anos, a contar da 
data em que esta decisão transitar em julgado. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
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, negar provimento à 
apelação e remessa, 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 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de apelação, interposta pela Fazenda 
Nacional, e de remessa oficial. 
Com a sentença de fls. 40/47, o Dr. Juiz Substituto, da Comarca de Itabaianinha, deu pela 
procedência de embargos que João Cardoso dos Santos interpôs à execução fiscal 
movida contra ele pela Fazenda Nacional. 
Apelou a União Federal às fls. 55/59. 
Contra-razões às fls. 62/63. 
Dispensada a revisão (art. 30, IX do RITRF-5ª Região). 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Com a execução a que se referem os 
embargos em causa, pretende a Fazenda Nacional haver do embargante imposto de 
renda relativo ao exercício de 1982, ano-base 1981. A sentença apelada julgou 
procedentes os embargos, ao fundamento de que se deu a prescrição, nos termos do art. 
174 do Código Tributário Nacional. 
Tem razão, todavia, a apelante. 
O prazo do qual dispõe a Fazenda Pública para fazer o lançamento do tributo, que é de 
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cinco anos, é de decadência. Começa, na hipótese que importa aqui examinar, "do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" 
(CTN, art. 173, I). 
O lançamento, no caso, poderia ter sido efetuado no exercício de 1982, logo, o prazo de 
decadência teve início no dia primeiro de janeiro de 1983. Terminaria em 31 de dezembro 
de 1987. A inscrição da dívida deu-se em 5 de setembro de 1986. Logo, não se pode 
cogitar de decadência. 
O prazo para a cobrança do tributo lançado, também de cinco anos, é de prescrição. 
Começa da data da constituição definitiva do crédito (CTN, art. 174). No caso, tal prazo 
começou no dia 10 de junho de 1986, como sustenta, com propriedade, o ilustre 
Procurador da Fazenda Nacional, Dr. Hélio Roberto Silveira Paes, nas razões de 
apelação. Terminaria, assim, no dia 10 de junho de 1991. 
Alegou, é certo, o embargante que não recebeu a notificação do lançamento, que foi feito 
de ofício, em face de sua omissão no declarar rendimentos no exercício de 1982. Tal 
lançamento, portanto, seria desprovido de validade. 
A notificação do lançamento foi feita pelo correio, como admite o art. 23, item II, do 
Decreto nº 70.235, de 6/3/72. Existem divergências na questão de saber se tal notificação 
é válida quando o AR não tenha sido assinado pelo destinatário. 
Assim já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo: 
"CITAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AR JUNTADO AOS AUTOS. RECEBIMENTO DA 
CORRESPONDÊNCIA POR PESSOA ESTRANHA AO QUADRO SOCIAL DA FIRMA. 
IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, II, DA LEI 6.830/80. 
Considera-se válida a citação por carta com a comprovação de sua entrega no endereço 
do executado." 
(...) 
(Ap. 91.103-2 - 14ª C. - j. 28/5/85. - Rel. Des. Franciulli Netto, RT 599/88). 
Em seu voto, assim ressalta o eminente Relator do referido julgado: 
"2. A embargante foi citada da execução pelo correio e a citação chegou a seu destino, 
consoante comprovante que se encontra encartado nos autos (fls. do apenso). 
Não nega a apelante que isso tenha acontecido, limitando-se a dizer que a pessoa que 
recebeu a correspondência é estranha ao seu quadro social, não dizendo de quem se 
trata, pois é correntio que a recepção de carta seja feita por funcionários, empregados, 
porteiros, zeladores etc. Daí a razão de contentar-se a lei com a comprovação da entrega 
da carta no endereço do executado (art. 8º, II, da Lei 6.830/80)." 
De todo modo, mesmo que se admita ser válida a notificação entregue no endereço do 
destinatário, ainda assim não se pode considerar válida a notificação no caso de que se 
cuida. 
Com efeito, no AR de fls. 32, está indicado como endereço do executado apenas 
"Fazenda Jardim", sem qualquer outra especificação. Já na execução, foi indicado o 
endereço do executado, na rua Floriano Peixoto, 04, Fazenda Pai Simão. É razoável, 
assim, admitir que a notificação em causa realmente não foi por ele recebida. 
Assim, entendo ser nulo o lançamento de que se cuida, por vício formal. 
Ressalto que o próprio executado se considera devedor de imposto de renda do ano 
questionado. Em valor menor, é certo. Mas oferece inclusive o formulário de sua 
declaração de rendimentos, com os dados necessários ao lançamento respectivo. 
Ao Judiciário não cabe efetuar lançamento tributário, atividade que é privativa da 
autoridade administrativa, nos termos do art. 142, do Código Tributário Nacional. Assim, e 
tendo em vista que o prazo de que dispõe a autoridade administrativa, para esse fim, fica 
reaberto, passando a ser contado "da data em que se tornar definitiva a decisão que 
houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado", deixo aqui 
expressa ressalva de que a Fazenda Nacional poderá, no prazo de cinco anos, a contar 
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da data em que esta decisão transitar em julgado, fazer contra o executado novo 
lançamento do imposto de renda, que poderá ter base nos elementos de fato por ele 
próprio oferecidos. 
Nego provimento à apelação e à remessa porque mantenho a sentença, embora por outro 
fundamento. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.427 - AL 

Relator: O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: ALBERTO PEREIRA GALVÃO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ AREIAS BULHÕES E OUTRO (APTE.) E  

SOLANGE DE MELO MARROQUIM (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Responsabilidade de sócio-gerente. Art. 185 do CTN. 
- O art. 185 do CTN aplica-se à alienação de bens feita pelo responsável tributário. 
- Embargos de terceiro improcedentes. 
 
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, negar 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: Em face da penhora feita nos autos da execução 
fiscal que o INSS promoveu contra a EMPRECOL - Empresa de Conservação e Limpeza 
Ltda., Alberto Pereira Galvão promoveu embargos de terceiro, que foram julgados 
improcedentes pela sentença de fls. 109/113, da lavra do MM. Juiz Federal Sebastião 
José Vasques de Moraes. 
Apelou o embargante às fls. 114, com as razões de fls. 115/124. 
Contra-razões às fls. 126/137. 
Subiram os autos, que me foram distribuídos. 
Dispensei revisão (Regimento Interno, art. 30, IX). 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Não foi questionada, neste processo, a 
responsabilidade da alienante do bem, sócia da pessoa jurídica executada. Todo o 
questionamento diz respeito apenas à eficácia da alienação. 
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O ilustre Juiz Federal, prolator da sentença em exame, considerou irrelevante o fato de 
não haver sido registrado o instrumento de promessa de compra e venda, em face da 
jurisprudência reiterada do colendo Superior Tribunal de Justiça, que nega aplicação à 
Súmula 621 do Supremo Tribunal Federal. Deu, todavia, pela improcedência dos 
embargos, por considerar que depois da citação da pessoa jurídica, da qual a alienante 
do bem é sócia, e, assim, responsável pelas dívidas de contribuições previdenciárias, não 
tem validade a alienação. 
Adequada ao caso é a lição de YUSSEF SAID CAHALI, citada na sentença apelada, 
segundo a qual aplica-se à alienação feita pelo responsável tributário a presunção de 
fraude estabelecida no art. 185 do Código Tributário Nacional.   
Assim, nego provimento à apelação. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.822 - CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: JOSÉ CARLOS FERREIRA 
Advogados: DRS. PAULO VASCONCELOS DIÓGENES E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ônus da prova. 
O recebimento de outra pensão, por parte do autor, seria um fato impeditivo do direito do 
autor. O ônus de sua prova, assim , é do réu. (CPC art. 333, item II). 
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, 24 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de ação ordinária movida contra a União 
Federal, visando ao pagamento de pensão especial a ex-combatente, com os atrasos 
devidos. 
A sentença do juízo monocrático é pela procedência da ação, diante das provas 
apresentadas pelo autor (fls. 07 e 25/31), demonstrando ter participado de missões de 
vigilância e segurança do litoral da cidade de Fortaleza, Ceará. 
Apela a União, asseverando que o autor não demonstrou através de toda a 
documentação exigida que não percebe dos cofres públicos qualquer benefício 
previdenciário. Tal somente seria possível com a juntada de certidão de todos os 
Ministérios, autarquias, fundações e empresas públicas. 
Contra-razões apresentadas, pedindo pela manutenção do apelo. 
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É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Limita-se a apelante a afirmar que o autor 
não comprovou satisfatoriamente que não percebe outra pensão dos cofre públicos. 
Aceitou a apelante, dessa forma, que o autor preenche os requisitos do art. 1º da Lei nº 
5.315, de 13 de setembro de 1967. E, de fato, demonstrou o autor, através da certidão de 
fls. 07, que participou de missões de vigilância e segurança do litoral da cidade de 
Fortaleza, no Ceará. 
Como bem assevera o MM. Juiz monocrático, "os pagamentos feitos pela União decorrem 
da movimentação da conta única - todos os pagamentos efetuados pelos órgãos da 
Administração Direta, e mesmo dos dois outros Poderes, são, hoje, centralizados, de tal 
sorte que o Ministério da Fazenda, Economia e Planejamento reúne 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.839 - CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO  
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: ABRAHÃO SAMPAIO DE LACERDA  
Advogados: DRS. CLEITON LIMA ASSUNÇÃO E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ IRENILSON VALENTIM LEITÃO (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Tempo de serviço. Prova exclusivamente  testemunhal.   Validade diante 
da existência de motivo de força maior.  
- Configurado motivo de força maior e impeditivo de produção de prova material, exigida 
para comprovação de tempo de serviço, tem-se uma das exceções (a outra é no caso de 
ocorrência de caso fortuito) em que a prova exclusivamente testemunhal é válida.  
- Apelo improvido.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 13839 - CE, em que são 
partes as acima mencionadas.  
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 19 de agosto de 1992 (data do julgamento).  
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator  
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Abrahão Sampaio de Lacerda, identificado nos 
autos, propôs ação ordinária contra o INSS, pleiteando o reconhecimento do tempo de 
serviço prestado à COMEX - Comissária de Exportação Ltda., sociedade atualmente 
extinta, bem como a expedição, por parte do Instituto demandado, da respectiva certidão 
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de tempo de serviço.  
O INSS, contestando o feito às fls. 18/20, alegou, em síntese, que tal pretensão era 
inviável, uma vez que as provas que o autor prometeu produzir eram exclusivamente 
testemunhais.  
Sentenciando, ao final, o MM. Juiz a quo, acolhendo a prova testemunhal para a formação 
de sua convicção ante a existência de força maior impeditiva da exibição pelo autor de 
prova documental (extinção da COMEX), julgou procedentes os pedidos do autor.  
Irresignado, o INSS apela às fls. 54/67.  
Arrazoado e contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me 
conclusos por força de distribuição.  
Peço a inclusão do feito na pauta.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A questão em apreço, muito bem 
decidida pelo ilustre Magistrado a quo, não está a merecer reparos.  
É que, tendo em vista prova eminentemente testemunhal, apela o INSS, no sentido de 
que seja a sentença reformada, à consideração desta prova trazida aos autos ser 
vacilante e contraditória, além de somente ser admitida pela legislação, precedida de 
início de prova material.  
No entanto, houve, no caso concreto, a existência de um motivo de força maior, 
impeditivo para a produção de prova documental: uma vez que o autor não possui carteira 
assinada, referente ao período em que prestou serviço à COMEX, não havia como 
produzir prova documental, dada a extinção da referida empresa. Há que se falar, 
também, acerca dos depoimentos das testemunhas, às fls. 31/33, os quais se 
apresentaram incontroversos e conducentes à conclusão de que o autor trabalhou de fato 
na COMEX, durante o período aludido na inicial.  
Transcrevo, pois, trechos da sentença de fls., em que o MM. Juiz a quo acolheu a prova 
testemunhal, defendendo a existência de motivo de força maior que impediu o autor de 
trazer aos autos prova documental: 
"12. As declarações, ao meu sentir,  foram prestadas honesta e lisamente, sem que se 
possa, fundadamente, argüir que qualquer das testemunhas tenha usado de reserva ou 
de restrição mental.  
13. Cuidam-se, ademais, de pessoas que, em função das atividades profissionais que 
exercitavam ao tempo dos fatos, tinham, de alguma forma, contato direto com o A.; ou, 
por outras palavras: sabiam de ciência própria o que findaram por declarar.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
48. Ora, se o juiz visualizar apenas a regra instituída - impossibilidade de acolhimento da 
justificação judicial (sentido amplo e não o estrito da expressão), se fundada em prova 
exclusivamente testemunhal -, "... ele não considerará a norma em sua inteireza, pois não 
examinará as exceções representadas pelo caso fortuito ou pela força maior. Portanto, 
somente em princípio, não se deve admitir a prova exclusivamente testemunhal, cabendo 
sua adoção quando se configurar caso fortuito ou força maior".  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
49. O próprio "Regulamento" auxilia na resposta às indagações: "força maior ou caso 
fortuito" (expressões sinônimas, cabe aduzir) hão de ser entendidas sob color 
estritamente processual, vale dizer, como toda e qualquer circunstância capaz de tornar 
materialmente impossível a produção da prova documental.  
Por isso o "Regulamento" não elencou (e nem seria possível que o fizesse, tamanha é a 
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diversidade de hipóteses em que é possível ter-se por configurada a impossibilidade 
material de produção da prova documental), senão exemplificativamente, algumas das 
situações que, se ocorrentes, autorizam o intérprete a concluir que se encontra diante de 
uma das exceções previstas na própria regra.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
54. No caso concreto, como exigir-se do A. a produção de prova documental se a COMEX 
foi extinta há mais de dez anos (fls. 32 e 33), dos documentos inerentes às transações 
comerciais por ela realizadas, não se tem notícia da destinação que tomaram, e se o seu 
titular, Antônio da Paz Rosa, já faleceu?! 
55. Seria razoável exigir-se que o A. fosse à cata de formulários de depósitos, acaso por 
ele manuscritos, em uma instituição bancária (o antigo Bank of London) que não mais 
opera em Fortaleza, nem mesmo no País, ao fito de periciá-los e, com isso, provar que 
trabalhara na tesouraria da COMEX?"  
Quanto à falta de pagamento pelo autor das contribuições, alegada pelo INSS, não 
constitui empecilho para o reconhecimento de tempo de serviço, tendo em vista a 
possibilidade da cobrança das parcelas no momento oportuno.  
Assim, diante do exposto, esposando a tese do douto Magistrado a quo, nego provimento 
ao apelo para manter a sentença recorrida em seu inteiro teor.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.216 - AL  

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO  
Apelantes: NÍCIA SILVA MOTA E OUTROS  
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. CLÁUDIO LUIZ DOS SANTOS BEIRÃO E OUTRO (APTES.) E  

JOSÉ TENÓRIO FERRO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Carência de ação. Servidores redistribuídos ao INSS. Irrelevância da 
fonte dos recursos para o pagamento correspondente.  
- Servidores das antigas DRTs, redistribuídos ao INSS, não são carentes de ação contra 
este, posto que prestam seus serviços à referida autarquia, que controla as respectivas 
vidas funcionais. É irrelevante o fato de os recursos para o correspondente pagamento 
serem provenientes do Tesouro Nacional.  
- De todo modo, esse fato - origem dos recursos-, não restou comprovado no processo.  
- Apelação provida.  
- Sentença anulada para que outra seja proferida, apreciando o mérito da causa.  
 
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, declarar a nulidade 
da sentença, com baixa dos autos à 1ª Instância, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado.  
Recife, 18 de novembro de 1992 (data do julgamento).  
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
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RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O ilustre Juiz Federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, da 2ª Vara em Alagoas, assim relata o caso:  
"Trata-se de ação  ordinária proposta  pelos autores supra-nomeados, todos se afirmando 
servidores públicos autárquicos, contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
através da qual pretendem obter a condenação do réu a pagar-lhes 26,05% (vinte e seis 
vírgula cinco centésimos pontos percentuais), a título de reajustamento vencimental, a 
que teriam direito por força do Decreto-Lei 2.335/87, injustamente retirados pelo Plano 
Verão, instituído pela Lei nº 7.730/89.  
Segundo os autores, o sistema de reajuste dos salários e vencimentos implicava na 
existência de período aquisitivo e de período concessivo, donde não poder a lei, sem 
ofensa ao princípio constitucional da intangibilidade do direito adquirido, deixar de pagar 
reajuste correspondente à inflação já aferida no período aquisitivo. E teria ocorrido 
justamente isto com o Plano Verão.  
Devidamente citado, o INSS veio aos autos com a contestação de fls. 71 e seguintes, 
argüindo em preliminar sua ilegitimidade passiva para a causa, vez que os autores não 
recebiam seus vencimentos dos cofres da Previdência, mas dos da União, porque 
servidores do Ministério do Trabalho. No mérito, sustenta a legalidade da extinção da 
URP, porque o direito ao reajuste somente se adquiriria após o período concessivo.  
Instados a falar sobre a preliminar, os autores silenciaram, deixando escoar em branco o 
prazo."  
Acolhendo preliminar do promovido, de que os autores não seriam seus servidores, a 
sentença extinguiu o processo sem exame de mérito.  
Apelam os autores (fls. 83/86).  
Contra-razões do apelado às fls. 125/128. 
Os autos subiram e aqui foram a mim distribuídos.  
Dispensada revisão.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O ilustre Juiz Federal prolator da sentença 
em exame assim fundamentou o seu julgado:  
"Tudo bem visto e examinado, decido. Segundo o réu, todos os autores eram servidores 
egressos do Quadro do Ministério do Trabalho, lotados anteriormente na Delegacia 
Regional do Trabalho em Alagoas. Mais tarde transferidos para o INSS, permaneceram a 
perceber seus vencimentos diretamente da União, donde faltar legitimidade  ao  réu  para  
responder  por eventual diferença em remuneração que não lhe compete pagar.  
A preliminar restou irrespondida. Daí porque seus aspectos fáticos são tidos como 
verdadeiros, eis que não controvertidos nos autos. 
A inicial realmente foi apresentada sem o devido cuidado. De sua leitura nota-se que os 
autores aproveitaram-se de peça antiga, originalmente dirigida à Justiça do Trabalho, 
tanto que prenhe de referências próprias a lides trabalhistas. Reclamantes, reclamados, 
salário, FGTS, repouso semanal remunerado, entre outros, são exemplos nítidos destas 
referências.  
Neste contexto, aventuraram os autores pleitear do INSS - autarquia federal dotada de 
personalidade jurídica e orçamento próprios distintos dos da União - diferenças 
vencimentais que, se devidas, jamais seriam suportadas pelo réu. Mais do que o fato dos 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

autores perceberem seus vencimentos diretamente da União, importa notar que a ação 
versa sobre diferenças relativas a período anterior às suas transferências para o INSS, 
somente verificada em dezembro de 1990. Ora, se o reajuste reclamado era devido em 
janeiro de 1989, tendo sido posteriormente incorporado aos vencimentos dos servidores 
por ato administrativo, somente resta como objeto do litígio as diferenças alusivas aos 
meses anteriores àquela incorporação. E neste particular é irrecusável a ilegitimidade do 
réu para responder por eventual condenação. E mais, deixando escoar em branco o prazo 
que lhes foi concedido para se manifestar sobre o assunto, os autores perderam a 
oportunidade de corrigir a equivocada direção do pedido.  
Pelo exposto, acatando a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa, julgo os 
autores carecedores da ação proposta, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, 
condenando os proponentes nas custas processuais e nos honorários de advogado que 
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa." (fls. 80/81).  
Ocorre que os autores foram redistribuídos das antigas DRTs para o INSS, em virtude da 
Lei nº 8.099, que estabelece:  
"Art. 2º. As DRTs do extinto Ministério do Trabalho - MTb, mantida a atual estrutura, são 
incorporadas ao INSS, até que seja aprovada a estrutura regimental da autarquia.  
Parágrafo Único - Em decorrência do disposto neste artigo, são transferidos ao INSS o 
acervo patrimonial, as dotações orçamentárias aprovadas no exercício, os recursos 
financeiros, os recursos humanos, os cargos e empregos efetivos, bem como os cargos e 
funções de confiança das DRTs." 
Em sendo assim, é improcedente a preliminar que o ilustre Juiz acolheu.  
Ressalte-se que o INSS não diz, em nenhum momento, que os autores não lhe prestam 
serviços. Limita-se a argumentar que a remuneração correspondente é paga com 
recursos do Tesouro Nacional. Mas não ofereceu qualquer prova desse fato.  
O dispositivo legal acima transcrito, como se vê, transferiu das DRTs para o INSS não 
apenas os servidores, transferiu "...o acervo patrimonial, os recursos financeiros, as 
dotações orçamentárias...".  
É incrível que um servidor público, prejudicado em seu direito de receber a remuneração 
devida, fique nesse dilema, de não saber contra quem reclamar. Certamente se 
promovida tivesse sido a ação contra a União Federal, diria esta que os autores não são 
servidores seus, mas do INSS, nos termos da lei acima citada.  
Dou provimento à apelação para anular a sentença e determinar que outra seja proferida, 
com apreciação do mérito da causa.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.675 - AL  

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO  
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: HÉLIO PEREIRA COSTA  
Advogado: DR. PEDRO OLIVEIRA LIMA (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Execução Fiscal. Multa por infração supostamente cometida por 
sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Inscrição do crédito na dívida ativa,  e 
respectivo processo executivo, promovidos diretamente contra o sócio-gerente. 
Impossibilidade. 
- Não se tratando de responsabilidade solidária e sim subsidiária, a autuação, por infração 
de normas de medicina do trabalho, a inscrição do crédito na dívida ativa e o processo 
executivo devem ter por sujeito passivo a  empresa,  sociedade  por  quotas  de 
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responsabilidade limitada, responsável pela obra.  
-- A inscrição na dívida ativa e/ou o processo executivo somente poderá ser promovido 
contra o sócio-gerente se a referida empresa estiver impossibilitada de satisfazer a 
obrigação.  
Apelação improvida.  
 
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, negar provimento à 
remessa e à apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.  
Recife, 17 de setembro de 1992 (data do julgamento).  
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: A Fazendo Nacional ajuizou execução fiscal contra 
Hélio Pereira Costa para compelir este a recolher aos cofres da exeqüente o valor da 
multa imposta pela fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho, por infração às regras 
de segurança do trabalho.  
Por que citado, opôs o executado embargos à execução, alegando: a) sua ilegitimidade 
passiva, posto que o terreno e a obra onde se teria verificado a suposta infração são de 
propriedade da pessoa jurídica Eny Costa Comércio Ltda., e não do embargante; b) 
nulidade da certidão de dívida ativa, eis que, não obstante referir-se ao art. 201, da CLT, 
não descreve a conduta e a tipificação respectiva.  
Julgados procedentes os embargos, apela a Fazenda Nacional, alegando em síntese:  
O objetivo da fiscalização foi autuar a empresa Eny Costa Comércio Ltda., e não o 
apelado, tanto que: a) a autuação e a notificação respectiva foram efetuadas no endereço 
da referida empresa; b) na certidão da dívida não consta o CPF do apelado e o endereço 
ali encontrado é o da mencionada empresa; c) desde a citação até a penhora, tudo foi 
cumprido no endereço da obra, e a penhora recaiu em bem da referida firma.  
A certidão de dívida ativa foi lavrada em nome do apelado porque este era o responsável 
pela obra, segundo informações dos peões da obra, e porque não sabiam os fiscais em 
nome de quem estaria registrado aquele imóvel;  
A fiscalização procurou responsabilizar o proprietário do prédio, em nome do seu sócio-
gerente;  
Poderia o apelado utilizar-se do benefício de ordem estabelecido no art. 596, do CPC, 
indicando bens da firma de que é sócio-gerente.  
E, finalmente, a rigor, haveria ilegitimidade do apelado para estar em juízo pela via dos 
embargos do devedor, porque, além de não ser de sua propriedade o bem penhorado, se 
nada tem a ver com a questão, deveria opor embargos de terceiro. Contra-razões às fls. 
60/61, pugnando pela manutenção da sentença apelada.  
Dispensada a revisão (RI, art. 30, IX).  
É o relatório.  
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Assim fundamenta a sua sentença o MM. 
Juiz Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima:  
"Na verdade, consoante restou claro da documentação ajuntada,  mormente  pela cópia  
do procedimento administrativo anexada às fls. 24 e seguintes, a fiscalização da 
embargada visitou uma construção e, sem o cuidado de verificar o proprietário do terreno 
e titular da obra, procedeu à autuação, dando como sujeito passivo a pessoa física de um 
dos sócios. Nota-se claramente, ainda, que não houve mero erro de menção do nome da 
pessoa jurídica, mas exata deliberação de punir a pessoa física, tanto que, para identificá-
la, utilizou-se o fiscal do número do CIC e não do CGC/MF.  
Acompanhando em tudo o erro do fiscal, todo o procedimento impositivo prosseguiu 
contra a pessoa física, desde as notificações, passando pela inscrição da dívida e o início 
da execução, até a penhora.  
Ora, ainda que seja verdade que os dirigentes das sociedades respondam pelos débitos 
tributários das sociedades, tal não significa que o fisco possa iniciar de logo o 
procedimento impositivo contra o sócio. Aquela responsabilização, consoante é cediço em 
Direito, somente se verifica nas hipóteses de extinção irregular da empresa, ou de 
atuação contrária às normas disciplinadoras da matéria. 
No caso,  teria o fisco que autuar a pessoa jurídica, inscrevendo contra ela o débito, bem 
assim contra ela propondo a execução, até porque se trata de empresa viva, em pleno 
funcionamento. Somente se no curso da execução de verificasse a impossibilidade da 
pessoa jurídica de responder pelo débito, seria lícito responsabilizar o sócio dirigente.  
Não colhe, também, a irresignação da embargada trazida à baila com o dito popular de 
que "quem come as carnes deve roer os ossos", visto que a sabedoria popular não tem o 
condão de suplantar os princípios gerais de Direito e as regras todas que integram o 
sistema jurídico.  
Registre-se, por derradeiro, que não se trata aqui de preliminar de ilegitimidade passiva, 
eis que desta somente se cuidaria se, correta a inscrição, fosse iniciada a execução 
contra terceiro. No caso, como feita a inscrição contra o embargante, é ele legitimado a 
figurar no pólo passivo da relação jurídico-processual. Porém, como não foi ele, mas sim 
a pessoa jurídica quem supostamente cometeu o ilícito administrativo que deu ensejo à 
multa, improcede a execução porque a exeqüente-embargada não tem crédito contra o 
executado-embargante."  
Não merece censura a sentença apelada.  
Destaque-se, inicialmente, que a legitimação para opor embargos à execução é do 
devedor, sendo este considerado o reconhecido como tal no título executivo (CPC, art. 
568, I), e contra quem é proposta a execução. Embargos de terceiro é o instrumento 
processual cabível quando a execução, não obstante promovida contra outrem, atinge 
bens do embargante, a teor do art. 1046, do CPC.  
No caso de que se cuida, sustenta a apelante que a execução, na verdade, dirige-se à 
empresa Eny Costa Comércio Ltda., a quem pertence, inclusive, o bem penhorado, não 
tendo o apelado, a rigor, legitimidade para opor embargos do devedor. Tal assertiva não 
prospera, porque: a) o título executivo tem como devedor o apelado, e não a referida 
empresa; b) não há nos autos, quer da execução fiscal quer dos embargos do devedor,  
qualquer  prova de que o bem penhorado não pertença ao embargante-apelado. A 
legitimidade do apelado para opor os embargos que de ora se cuida, portanto, é 
induvidosa.  
O art. 4º, da Lei nº 6.830/80, enumera, taxativamente, as pessoas contra quem se 
promoverá a execução fiscal, entre as quais o responsável pelas dívidas, tributárias ou 
não, de pessoas físicas ou jurídicas, nos termos da lei. 
O Decreto nº 3.708, de 10.01.1919, tratando das sociedades por quotas, dispõe:  
"Art. 10. Os sócios-gerentes ou que derem o nome à firma não respondem pessoalmente 
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pelas obrigações contraídas em nome da sociedade, mas respondem para com esta e 
para com terceiros, solidária e ilimitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos 
praticados com violação do contrato ou da lei."  
A Lei nº 5.172, de 25.10.1966 (CTN), por sua vez, assim dispõe:  
"Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da  obrigação 
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que 
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:  
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes.  
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações 
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, 
contrato social ou estatutos:  
I - as pessoas referidas no artigo anterior;  
II - os mandatários, prepostos e empregados;  
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."  
Interpretando sistematicamente tais disposições, a jurisprudência pátria é praticamente 
pacífica no entendimento de que a responsabilidade de que tratam os referidos 
dispositivos legais é subsidiária, e não solidária. Vale dizer, no caso de sociedade por 
quotas, deve-se executar primeiro o devedor principal, a pessoa jurídica. E somente no 
caso de impossibilidade desta satisfazer o crédito tributário executado, é que a execução 
poderá ser dirigida contra o sócio-gerente. Vejam-se, a propósito, os arestos abaixo 
transcritos:  
"Processual Civil. Execução Fiscal. Débito previdenciário. Sociedade por Quotas de 
Responsabilidade Ltda. Responsabilidade por substituição do sócio-gerente. CTN. Art. 
135, III.  
1. O sócio-gerente responde pessoalmente pelo crédito correspondente à obrigação 
previdenciária quando há impossibilidade de a empresa satisfazer o débito.  A 
responsabilidade do sócio-gerente é por substituição. Primeiro, há de ser citada a 
empresa."  
Apelação denegada (TRF 1ª R, 3ª Turma, AC 0116339-MG, Rel. Juiz Tourinho Neto, 
unânime, julg. 11.12.89, fonte Prodasen).  
"Embargos de Terceiro. Execução Fiscal. Bem particular de sócio-gerente.  
- Sócio-gerente   de  sociedade   por   quotas  de responsabilidade limitada é parte 
ilegítima para opor embargos de terceiro.  
- Pelas obrigações tributárias de sociedade por quotas de responsabilidade limitada 
responde o patrimônio de seu sócio-gerente, na eventualidade de inexistência de bens 
sociais que garantam a liquidação da mesma, em juízo.  
- Precedentes do extinto TFR.  
- Apelo improvido." (TRF 5ª R, 1ª Turma, AC 0511839-RN, Rel. Juiz Francisco Falcão, 
unânime, julg. em 13.03.92, fonte Prodasen).  
Afirma a apelante que a execução, na verdade, dirige-se contra a pessoa jurídica de que 
é sócio-gerente o apelado, e que contra esse foi efetuada a autuação somente porque 
não se sabia quem era o proprietário da obra, cujas irregularidades foram objeto de 
autuação. Não obstante as evidências corroborarem tal assertiva, induvidoso é que, em 
nenhum momento, foi a referida pessoa jurídica chamada à lide. Todos os atos 
processuais, até a penhora, foram realizados contra o apelado, pessoalmente, e não 
como representante legal da empresa. Tinham os fiscais que autuaram o apelado 
condições para, junto ao órgão competente, como o CREA, por exemplo,  verificar qual a 
pessoa, física ou jurídica, responsável pela obra. Preferiram, no entanto, o caminho mais 
curto, e equivocado, de proceder à autuação do apelado, sem tomarem as devidas 
precauções.  
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A certidão de dívida ativa foi inscrita contra o apelado, e contra este foi ajuizada a 
execução, quando tal hipótese somente poderia ocorrer  se,   executada  a empresa,   
sociedade  por  quotas de responsabilidade limitada, responsável pela suposta infração, 
não fosse possível a satisfação do crédito,   posto que é o caso de responsabilidade, não 
solidária, mas por substituição.  
Nego provimento à apelação e à remessa oficial.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.973 - PE  

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA  
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: ARACY LEITE DE LIMA 
Advogados: DRS. RÔMULO PEDROSA SARAIVA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Militar. Reforma. Pagamento de atrasados. Limite.  
Insanidade mental do acusado comprovada por perícia realizada no processo de 
interdição no juízo estadual. Prova emprestada admissível sobretudo por força da 
impossibilidade da sua repetição, em face do falecimento do autor, por suicídio.  
Doença confirmada pelas demais provas produzidas nos autos.  
Reforma devida, com pagamento dos atrasados.  
Hipótese de duplo grau obrigatório (CPC, art. 475, II). Sentença "ultra petita". 
Possibilidade de redução aos limites da "litis contestatio".  
Efeitos pensionais, em favor da genitora do autor, não requeridos. A habilitação nos autos 
não autoriza a modificação dos limites da lide. Pedido inicial de reforma, e não de pensão 
militar. Mesmo que fosse processo autônomo, não se formulou qualquer pedido novo. 
Ressalva da possibilidade de requerimento à Administração, onde se analisará a 
presença dos elementos necessários à concessão da pensão, bem como a observância 
da ordem de prioridades previstas em lei.  
A condenação no pagamento dos atrasados tem limite em 27 de novembro de 1984, data 
do óbito do autor, a partir de quando corre apenas a correção monetária.  
Juros de mora de 6% a.a., a partir da citação. Correção monetária desde quando as 
parcelas devidas não foram pagas.  
Reforma parcial da sentença.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc.  
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar parcial provimento à remessa e negar provimento à 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  
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O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Em julgamento a apelação interposta pela União 
Federal em ação ordinária promovida por Almir Leite de Lima, ex-cabo da Aeronáutica, 
representado por sua genitora, Aracy Leite de Lima, perante a 1ª Vara Federal deste 
Estado, visando à reforma por alienação mental e o conseqüente pagamento de 
atrasados.  
A sentença anteriormente proferida (fls. 36/37) foi anulada pelo ex-TFR - Fls. 67.  
Baixando os autos, foi requerida e determinada a realização de perícia, que não chegou a 
ser realizada em face de ter o autor cometido suicídio. Sobreveio habilitação da mãe do 
autor.  
Realizada audiência de instrução e julgamento, foi o pedido julgado procedente, 
determinada a reforma do autor com remuneração correspondente ao grau hierárquico 
imediatamente superior ao que possuía na ativa, com direito às parcelas pretéritas.  
A condenação ordenou, ainda, fossem implantados em folha os efeitos pensionais desta 
decisão, em favor de Aracy Leite de Lima. (fls. 144). 
Inconformada, recorre a promovida, argüindo, em síntese, que: a) não era possível a 
anulação do ato administrativo que havia licenciado o autor, sem que antes fosse anulada 
a perícia administrativa a que havia se submetido; b) foi válido o licenciamento e há 
impossibilidade da sua revisão pelo judiciário, eis que a reforma remunerada somente 
seria viável se os médicos da própria Aeronáutica houvessem concluído pela 
incapacitação total para a vida militar e para a civil em razão do serviço; e c) não há nos 
autos prova que possa infirmar a inspeção de saúde realizada pela junta médica nem foi o 
autor submetido a perícia nestes autos.  
Pede, finalmente, o provimento da apelação para que se julgue improcedente o pedido, 
com inversão do ônus da sucumbência.  
Com a resposta de fls. 156/158 subiram os autos, vindo-me por distribuição.  
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: (Relator): O autor, hoje falecido e sucedido nos 
autos por sua genitora, fora licenciado e excluído do serviço ativo da FAB em 11.12.1973, 
em razão de ter sido considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, 
consoante laudo de Junta de Saúde da Aeronáutica.  
Alegando invalidez permanente e total, inclusive para a vida civil, por ser alienado mental, 
pediu a reforma com o conseqüente pagamento de atrasados, o que restou reconhecido 
pela sentença ora recorrida.  
Os argumentos da apelação improcedem. A afirmação de que, sendo o ato pericial da 
Junta de Saúde distinto do ato de licenciamento, deveriam ser promovidas duas ações 
distintas não tem qualquer fundamento. O pedido de anulação do licenciamento decorre 
justamente da invalidação da inspeção de saúde.  
Já a assertiva de que o Judiciário não poderia conceder a reforma do promovente, o que 
somente seria possível através de inspeção administrativa, está em total desacordo com a 
pacífica doutrina e jurisprudência de que todo ato da administração está sujeito ao 
controle da legalidade e legitimidade pelo Poder Judiciário.  
Outra não seria a solução, em face do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, 
erigido em regra constitucional (CF/88, art. 5º, XXXV).  
Merece apreciação mais detida a apelação no que concerne à prova produzida nos autos 
acerca da alegada invalidez, o que contrariaria os exames a que foi submetido o 
promovente pela Administração Militar.  
O parecer da Junta Regular de Saúde do II Comar afirma, sinteticamente, e sem qualquer 
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explicitação:  
"PARECER: Incapaz definitivamente para o serviço militar. Não está total e 
permanentemente inválido. Pode prover os meios de subsistência. Pode exercer 
atividades civis. Não é alienado mental."  
A perícia judicial que foi determinada nestes autos restou inconclusa, em razão da morte 
do promovente.  
Não há duvidas de que a prova técnica seja imprescindível para a determinação exata da 
doença de que padecia o militar.  
Entretanto, foi produzida perícia no procedimento de interdição do promovente, que 
tramitou pela Décima Terceira Vara Privativa de Órfãos, Menores, Interditos e Ausentes 
da Comarca do Recife.  
O laudo, emprestado daquele processo e subscrito por médicos neuropsiquiatras, 
encontra-se bem fundamentado e assim concluiu:  
"Os peritos não têm dúvidas em opinar que ALMIR LEITE DE LIMA é portador de 
insanidade mental, de vez que apresenta um quadro mental já em estado de cronicidade, 
típico da esquizofrenia. Os distúrbios do comportamento, da afetividade, da senso-
percepção, o negativismo, a ambivalência, quer afetiva quer evolutiva, acham-se 
francamente presentes como sinais patognomônicos da enfermidade. Considerando o 
estado em que se encontra o caso, a rebeldia aos tratamentos a que já se submeteu o 
paciente, os peritos consideram mau o prognóstico e passam a responder ao questionário 
do MM. Juiz:  
Ao 1º quesito: É o examinado portador de insanidade mental?  
Resposta: Sim.  
Ao 2º quesito: Em caso afirmativo, qual a classificação e gênero?  
Resposta: Esquizofrenia forma simples, grupo 295.0 da classificação internacional.  
Ao 3º quesito: Existem fases de remissão?  
Resposta: Não. 
Ao 4º quesito: Face à insanidade mental, é o mesmo incapaz de gerir sua pessoa e 
administrar seus bens? 
Resposta: Sim.  
Ao 5º quesito: A incapacidade é absoluta e permanente ou relativa e temporária?  
Resposta: É absoluta e permanente.  
Ao 6º quesito: É possível estabelecer a data do início da incapacidade? Qual a data 
provável?  
Resposta: Data de três (03) anos." 
Ora, segundo aquele laudo, que reputo suficiente para invalidar o exame administrativo, a 
doença eclodiu na época em que o autor estava no serviço ativo da FAB. Tanto não 
procede a conclusão da junta de saúde militar de que era o autor capaz para a vida civil, 
que foi interditado pelo Juízo Cível, passando sua pessoa e seus bens à responsabilidade 
da curadora, ora habilitada nestes autos.  
Se não fosse o bastante, todas as outras provas produzidas são firmes no sentido de que 
era o falecido portador de doença mental. 
De acordo com a declaração de fls. 08, o autor esteve internado pela Aeronáutica no 
Instituto de Psiquiatria do Recife, por diversos períodos, a partir de 17.08.71.  
Depois da exclusão da FAB, continuou a ser tratado naquela instituição de saúde, 
conforme declaração de fls. 18.  
As testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento (fls. 118/119) confirmam 
que, em virtude da doença, o autor não mais retornou às atividades normais da vida cível.  
Enfim, depois de ter servido às Forças Armadas a partir de 1965, como mecânico de 
aviões, foi licenciado em 1973, tendo sido, em seguida, interditado das atividades civis, 
passando a ser sustentado e tratado pela mãe, até que pôs fim às suas agonias, 
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suicidando-se em novembro de 1984, ao jogar-se da Ponte da Torre, nesta cidade, sem 
ter visto solucionado o presente feito.  
Entendo que há provas suficientes do estado mórbido do autor e da relação de causa e 
efeito com o serviço militar.  
Assim, nego provimento à apelação da União Federal.  
Entretanto, sendo hipótese de duplo grau obrigatório (CPC, art. 475, II), observo um 
aspecto relevante não abordado nas razões da apelante.  
A parte final da sentença condenou a União a "reformar com efeitos pretéritos o então 
autor ALMIR LEITE DE LIMA na graduação de Cabo da Aeronáutica, com direito à 
remuneração calculada no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao do que 
possuía na ativa (3º Sargento), ex vi do disposto no § 1º, do Art. da Lei nº 5.774/71, 
ordenando à demandada que implante, em folha, por força do instituto de habilitação 
(conferir feito contencioso em apenso), os efeitos pensionais desta decisão, em favor de 
ARACY LEITE DE LIMA." (fls. 143/144)  
Irreparável a determinação de que seja procedida a reforma e de que sejam pagas as 
parcelas atrasadas.  
Todavia, não foi formulado nesta ação pedido de pensão militar, nem tampouco no 
incidente apenso.  
A habilitação autoriza o sucessor a atuar no processo, que prossegue nos limites da lide, 
mesmo que se encare o incidente de habilitação como processo autônomo, como 
entendeu o MM. Julgador monocrático, nele não foi formulado qualquer pedido novo.  
Demais disto, a par de não pleiteada a pensão, não trazem os autos elementos 
suficientes para a análise dos requisitos necessários à concessão daquele benefício, ou 
mesmo se concorrem outros beneficiários, na ordem de prioridades previstas em lei.  
Penso que a condenação no pagamento dos atrasados tem limite em 27.11.84, data do 
óbito, conforme certidão de fls. 05 dos autos apensados.  
A partir daí, não há se falar em remuneração da reforma (objeto do pedido), eis que 
falecido o militar reformado. A sucessão da sua genitora nos autos visa apenas  ao  
acompanhamento do processo, até final julgamento e ulterior percepção do que for 
apurado em liquidação e pago por meio de precatório.  
Não obstante, poderá a qualquer tempo requerer a pensão militar à Administração ou 
recorrer a juízo, se denegada.  
Sendo ultra petita a sentença, dou parcial provimento à remessa para podá-la, reduzindo-
a aos limites do pedido. 
Nego provimento à apelação. 
Embora silente a sentença, são devidos, por força de lei, os juros de mora de 6% (seis por 
cento) ao ano e a partir da citação, bem como a correção monetária.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 15.843 - AL  

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA  
Apelante: USINA ALEGRIA S/A 
Apelada: FAZENDA NACIONAL  
Advogado: DR. LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE LOPES DE OLIVEIRA (APTE.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Embargos do Devedor. 13º Salário.  
Preliminar de nulidade da sentença. Indeferimento de prova pericial. Perícia relativa a fato 
não alegado. Inocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 
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Alegação de que o auto de infração só poderia ser lavrado pela DRT após uma segunda 
visita do fiscal autuante, devendo a visita inicial ter mero caráter educativo. 
Improcedência.  
O critério da dupla visita só se torna obrigatório nas hipóteses expressamente previstas 
no art. 627 da CLT.  
Ausência de prova do pagamento do débito. Validade da CDA.  
Recurso improvido.  
 
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, 04 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator  
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Usina Alegria S/A interpôs, perante a 3ª Vara 
Federal de Alagoas, embargos à execução fiscal que lhe move a Fazenda Nacional, 
alegando nulidade da Certidão de Dívida Ativa.  
Sustenta, em síntese, que o auto de infração lavrado pela DRT/AL, decorrente da falta de 
pagamento da gratificação natalina aos empregados da embargante, e que deu origem ao 
executivo fiscal, careceria de validade, vez que não foi precedido de visita educativa e 
orientadora (critério da dupla visita), e que a função da DRT, nos termos do art. 155 da 
CLT, não é autuar, mas fiscalizar e orientar o cumprimento das leis trabalhistas.  
Impugnando o feito, defende a embargada a legalidade da CDA, já que o critério da dupla 
visita só deve ser observado nas hipóteses previstas no art. 627 da CLT.  
O MM. Juiz a quo julgou improcedentes os embargos.  
Irresignada, recorre a embargante, suscitando, em preliminar, a nulidade da sentença, por 
haver o MM. Juiz Federal indeferido prova pericial tempestivamente referida, cerceando, 
em conseqüência, o direito de defesa da recorrente. No mérito, reitera os argumentos já 
aduzidos.  
Com a resposta pela manutenção do decisum subiram os autos, vindo-me conclusos por 
distribuição.  
É o relatório.  
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de apelação cível contra 
sentença que julgou improcedente ação de embargos à execução fiscal.  
Suscita a apelante, em preliminar, a nulidade da r. sentença, ao fundamento de ter 
ocorrido cerceamento de defesa, vez que o MM. Juiz Federal indeferiu prova pericial, 
oportunamente requerida pela recorrente.  
De fato, tenho entendido que à parte não pode o juiz cercear o direito à produção de 
provas. Ao contrário, na dúvida, agirá com certa liberalidade, salvo quanto às inúteis ou 
protelatórias, que devem ser indeferidas motivadamente. O indeferimento imotivado 
importa cerceamento de defesa.  
Entretanto, não é este o caso em exame. 
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O art. 130 do CPC estabelece:  
"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar  as  provas  necessárias 
à  instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias." 
(grifos nossos).  
O MM. Juiz sentenciante indeferiu a perícia requerida, por entendê-la desnecessária e 
meramente protelatória.  
O fato que a apelante pretende comprovar através de perícia não foi sequer alegado na 
exordial da ação incidental, como bem salientou o MM. Juiz - fls. 23:  
"Indefiro a prova pericial requerida por desnecessária e impertinente, visto que o 
argumento único dos embargos é que a autuação e punição não poderia fazer sem o 
critério da dupla vista, não podendo o embargante inovar nos fundamentos dos embargos 
após a resposta".  
Nesse sentido, recentemente decidiu esta eg. Turma no AG nº 2090-AL, do qual fui 
relator:  
"EMENTA: Agravo de Instrumento. Indeferimento de prova pericial.  
Perícia relativa a fato não alegado e irrelevante ao deslinde da matéria controversa. 
Inocorrência de cerceamento de defesa.  
Caberá ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. CPC, art. 130.  
Agravo improvido."  
Isto posto, rejeito a preliminar.  
 
VOTO-MÉRITO  

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A questão central da ação incidental cinge-
se à alegação de que o auto de infração, que ensejou a execução embargada, só poderia 
ser lavrado após uma segunda visita do fiscal autuante, devendo a visita inicial ter mero 
caráter educativo.  
É certo que a função precípua da DRT não é simplesmente aplicar punições, mas 
fiscalizar e orientar o cumprimento das leis trabalhistas. Nesse sentido, o art. 626 da CLT 
é expresso:  
"Art. 626 - Incumbe às autoridades  competentes do Ministério do Trabalho, ou àqueles 
que exerçam funções delegadas, a fiscalização do fiel cumprimento das normas de 
proteção ao trabalho."  
O critério da dupla visita, no entanto, cuja inobservância, no entender da apelante, teria 
viciado a CDA, só se torna obrigatório nas hipóteses previstas no art. 627 da 
Consolidação Trabalhista, que estabelece:  
"Art. 627 - A fim de promover a instrução dos responsáveis no cumprimento das leis de 
proteção do trabalho, a fiscalização deverá observar o critério de dupla visita nos 
seguintes casos:  
a) quando ocorrer promulgação ou expedição de novas leis, regulamentos ou instruções 
ministeriais, sendo que, com relação exclusivamente a esses atos,  será feita apenas a 
instrução dos responsáveis;  
b) em se realizando a primeira inspeção dos estabelecimentos ou dos locais de trabalho 
recentemente inaugurados ou empreendidos."  
No caso sub judice, não se dá nem uma coisa nem outra.  
Demais disto, não logrou a apelante provar que realmente pagara a gratificação natalina a 
seus empregados.  
Tratando-se de embargos à execução, cabe ao embargante o ônus da prova. A esse 
respeito, é cristalina a lição de Humberto Theodoro Júnior:  
"o devedor será, todavia, o autor da ação de embargos, podendo discutir amplamente o 
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negócio jurídico criador do título executivo, mas terá a seu cargo o ônus da prova que só 
será desincumbido mediante produção de elementos de convencimento robustos e 
concludentes..." (in Execução, 3º volume, 1ª edição, 1991, fls. 53).  
Em tema de embargos do devedor, dúvida só não me basta para espancar a presunção 
juris tantum que milita em favor da Fazenda Pública.  
Com essas considerações, nego provimento ao recurso. 
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 16.267 - PE 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelante: FAZENDA NACIONAL  
Apelados: CLÁUDIO LOPES DE CARVALHO - ESPÓLIO E OUTRO 
 
EMENTA 

Previdenciário. Execução Fiscal. Processo Civil.  
- O processo de execução fiscal passa por outros procedimentos para que possa  atingir a  
fase de execução, art. 40, da Lei nº 6830/80.  
- O pedido de suspensão encontra amparo legal, sendo imprópria sua extinção, quando a 
lei regula o arquivamento.  
- 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, 09 de fevereiro de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente  
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: A hipótese é de ação de execução fiscal ajuizada pelo 
Instituto Jurídico das Terras Rurais - INTER, autarquia federal, contra o espólio de Cláudio 
Lopes de Carvalho, sendo a inventariante a Sra. Gessida da Silva Carvalho, visando ao 
pagamento da dívida ativa no valor de Cz$ 162.105,73 (cento e sessenta e dois mil, cento 
e cinco cruzados e setenta e três centavos), referente ao exercício de 1986.  
Após a emissão do mandado de citação, penhora e avaliação, determinando ao 
executado o pagamento da dívida supra, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA, assumindo as suas funções legais em substituição ao extinto INTER, 
requereu a suspensão no feito por 60 (sessenta dias), com base no art. 40, da Lei nº 
6830/80.  
Em face do desconhecimento da localização da inventariante, requereu o INCRA nova 
citação (fls. 18/19).  
Registra-se, às fls. 25, telex remetido pela Procuradoria--Geral do INCRA, determinando a 
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cessação das atividades, por parte do INCRA, relativamente à representação judicial da 
União nas causas relacionadas com o ITR (executivos fiscais).  
Despacho oferecendo vista à Procuradoria da Fazenda Nacional (fls. 26).  
Em resposta ao despacho, a Procuradoria da Fazenda Nacional juntou cópia da Portaria 
nº 449, de 03 de setembro de 1990, que determinava a delegação, até a efetivação das 
medidas incidentes no art. 5º, da Lei nº 8022, de 12 de abril de 1990, da representação 
judicial da União, nas causas relacionadas com o INCRA, à Procuradoria-Geral do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.  
Oferecida vista ao Ministério Público Federal, em face de concorrer matéria de interesse 
público, este opinou pela legitimidade da Procuradoria da Fazenda Nacional e exclusão 
do feito em relação ao INCRA (fls. 30/32).  
Novo despacho (fls. 33), intimando a Procuradoria do INCRA e da Fazenda Nacional a 
movimentarem o processo no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de extinção.  
O INCRA, apresentando parecer de seu presidente, sustentou sua ilegitimidade ad 
causam para prosseguir na lide, haja vista aos termos do art. 29, § 5º, do ADCT e da C.F. 
e do art. 1º, da Lei nº 8022, de 12.04.90, em que a representação da União Federal, nas 
causas relativas à cobrança da dívida ativa referente ao ITR, são exercidas pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional (fls. 34/37).  
A Procuradoria da Fazenda Nacional, às fls. 38, esclareceu que os comandos da Portaria 
230, de 18.05.90, que estabelecem a representação judicial da União nas causas 
referentes ao ITR, estão no âmbito de competência da Procuradoria do INCRA e que o 
cancelamento unilateral da delegação não encontra respaldo legal e viola o mencionado 
mandamento constitucional, estando a matéria em análise no Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento e no de Agricultura e Reforma Agrária. Enfim, requereu a 
suspensão do feito, nos termos do art. 265, I e V, do CPC.  
Expedido o mandado de intimação, a teor do despacho de fls. 33. 
O INCRA, novamente,  requereu sua exclusão da relação processual (fls. 41/45), trazendo 
farta documentação para amparar seu pleito.  
Às fls. 53, decisão interlocutória indeferindo o pedido de suspensão. Em seguida,  
sentença a quo decretando a extinção do processo com força no inciso III, do art. 267 do 
CPC.  
A Fazenda Nacional apelou da decisão argumentando que a hipótese não era de extinção 
e sim a do art. 40, § 2º, da Lei nº 6830/80. 
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): Trata-se de ação de execução fiscal 
promovida inicialmente pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 
INCRA, o qual, declarando-se parte ilegítima para integrar o feito, requereu a intimação da 
Procuradoria da Fazenda Nacional, muito embora esta tenha negado sua legitimidade.  
O douto julgador, diante da ausência da promoção dos atos e diligências processuais que 
concorrem ao autor, decretou a extinção do processo, a teor do art. 267, inciso III.  
Em que pese a providência saneadora do MM. Juiz a quo, o mesmo incorreu em equívoco 
quando deixou de atender ao que preceitua o  art. 267, § 1º, da Lei Instrumental Civil, pois 
a extinção se deu sem que as partes fossem ouvidas a respeito do andamento do 
processo.  
Ademais, a Procuradoria da Fazenda Nacional, intimada a movimentar o processo no 
prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de extinção do mesmo, diligenciou de 
imediato, peticionando, às fls. 39, a suspensão do feito.  
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Em verdade, visto pelo ângulo processual, o feito encontrava-se em formação, posto que 
uma das condições determinantes da ação, a legitimidade ativa da parte, não se 
apresentava válida ao caso concreto, dependente de uma ordem legal, superveniente à 
relação processual para se aperfeiçoar, restando assim, por parte dos representantes da 
União, tanto do INCRA quanto da Fazenda Nacional, o requerimento de suspensão do 
feito, com base no art. 265, V, do CPC, até que se verificasse a solução legal para o caso, 
sob pena de, a posteriori, decretar-se carência de ação, com base no art. 267, inc. IV, por 
ausência de legitimidade ativa para integrar a lide.  
Realmente, a hipótese não é de extinção do processo, mesmo porque o processo de 
execução passa por outros procedimentos para que possa atingir a face de extinção, 
como bem se vê do art. 40, da Lei nº 6830/80.  
Assim, não vislumbro qualquer possibilidade de vir a prosperar a extinção levada a efeito 
no processo.  
Como reforço ao mencionado entendimento, trago os acórdãos proferidos nesta Turma, 
da lavra do Exmo. Juiz Dr. Nereu Santos, in verbis:  
"Execução Fiscal. Lei nº 6.380/80. Arquivamento dos autos. Impossibilidade de extinção 
do processo. Sua suspensão.  
I - O § 2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80 não autoriza a aplicação do art. 267, II ou IV, do 
CPC, mas, tão-somente, o arquivamento provisório da execução fiscal, quando não 
encontrado o devedor ou bens penhoráveis, e com a possibilidade, inclusive, da ação 
prosseguir a qualquer tempo.  
II - Apelação provida."  
(AC nº 10.179-PE, unânime, Segunda Turma do TRF da 5ª Região, Rel. Juiz Nereu 
Santos - in DJU de 20.12.91, pág. 33076).  
Por tais considerações, dou provimento à apelação para tornar sem efeito a decisão 
proferida, tendo o feito os seus trâmites legais, especialmente reconhecendo a 
legitimidade da Fazenda Nacional como exeqüente, a teor do art. 67, da Lei nº 8383/91.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 17.091 - CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: UNIÃO FEDERAL  
Apelado: OTONI PEREIRA DA SILVA 
Advogados: DRS. ANTÔNIO JURANDY PORTO ROSA JÚNIOR E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Anistia. Militar punido, em 1964, com base no Ato Institucional nº 1, de 9 
de abril de 1964. Anistia que se enquadra nos comandos da Emenda Constitucional nº 
26/85 e do art. 8º, ADCT. 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, 17 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
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JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
acolheu pedido de reintegração de militar com base na anistia prevista no art. 8º, ADCT, 
em combinação com a Emenda Constitucional nº 26/85. Alega, em resumo, que o autor 
foi expulso da Marinha com base na legislação penal vigente, e não com base em atos de 
exceção, por isso que não está incluído na anistia estabelecida na EC 26. Ademais, não 
poderia alcançar o posto de capitão de fragata, tendo sido expulso como marinheiro.  
O apelado apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os autos, 
tocando-me a distribuição. Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente 
de direito.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal firmou-se no sentido de não admitir ampliação das hipóteses da Emenda 
Constitucional nº 26/85 e do art. 8º, ADCT, no que diz respeito aos militares. Destaco do 
voto do eminente Ministro Célio Borja, no RE 116.028-DF:  
"...De fato, a punição administrativa de expulsão teve origem em processo disciplinar, com 
amparo na legislação ordinária, que, por si, exclui o recorrido da anistia pretendida, nos 
termos da Lei 6.683/79, ampliada pelo art. 4º da Emenda Constitucional nº 26/85, que só 
beneficia aos militares punidos com base em atos de exceção, institucionais e 
complementares" 
(in RTJ 129, pág. 421).  
Ocorre que a punição do autor não decorreu de processo disciplinar, mas de investigação 
sumária ordenada no  Boletim do Ministério da Marinha, com invocação do Ato 
Institucional de 9 de abril de 1964 (fls. 19).  
Esse fato não consta da fundamentação do Mandado de Segurança nº 138.316-DF, em 
que o ora autor figurou como litisconsorte ativo, inexistindo, portanto, identidade que 
poderia acarretar em vinculação à autoridade do acórdão proferido pelo Pretório Excelso, 
no RE 116.130-RJ, que se limitou à apreciação do pedido em face da punição basear-se 
em lei ordinária.  
Tenho, portanto, como perfeitamente caracterizada não só a motivação política do ato 
expulsório, como a sua fundamentação no Ato Institucional nº 1, o que é bastante para 
fazer incidir o benefício da anistia.  
Por essas razões, nego provimento ao apelo e à remessa oficial.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 17.174 - AL  

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: ROMILDO TEOTÔNIO CÉSAR 
Apelada: UNIÃO FEDERAL  
Advogados: DRS. MOURIVALDO WANDERLEY DUARTE E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA 
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Administrativo. Antigo carteiro do Departamento de Correios e Telégrafos. Pedido de 
revisão de proventos de aposentadoria que não se funda em qualquer elemento fático ou 
jurídico que autorize a equiparação aos vencimentos de motorista oficial em atividade. 
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, 17 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 do MM. 
Juiz Federal da 3ª Vara de Alagoas, Dr. Paulo Machado Cordeiro, que julgou 
improcedente pedido de revisão de proventos. Alega, em resumo, que foi aposentado no 
cargo de Carteiro 12-B, de acordo com as Leis 5.645/70 e 1.050/50, com proventos 
reajustados ao valor da Referência 20, Classe B, da categoria funcional de Motorista 
Oficial, que passou à referência NM-13. Acentua que o seu pleito é o de perceber o que 
percebem os servidores de sua posição na atividade.  
A apelada apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os autos, 
tocando-me a distribuição.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O apelante reconhece que "jamais foi 
Motorista Oficial". No entanto, postula revisão de proventos para que correspondam aos 
da Referência 20, Classe B, da categoria de Motorista Oficial.  
Sua aposentadoria se deu no cargo de Carteiro CT-203.12.B. A sua pretensão decorre de 
opção anterior à passagem para a inatividade, nos termos dos arts. 1º e 3º da Lei 
6.184/74, como demonstra a informação de fls. 13/15.  
Inexiste, portanto, qualquer amparo legal para o pedido. Por isso mesmo, não haveria o 
juiz de deferir a produção de prova, até porque o próprio autor afirma não ter exercido o 
cargo que pretende seja tomado como parâmetro para cálculo dos seus proventos.  
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 17.341 - CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
Apelada: BRAGA E POMPEU LTDA.  
Advogados: DRS. JOÃO BOSCO FERREIRA LIMA E OUTROS (APTE.) E  
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SCHUBERT DE FARIAS MACHADO E OUTRA (APDA.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. SUNAB. Congelamento e tabelamento de preços. 
Prejuízos do comerciante. Livre concorrência.  
- A proteção conferida ao consumidor pela Constituição não vai ao ponto de eliminar ou 
reduzir a percentuais ínfimos o lucro do comerciante, sob pena de ferir o princípio da livre 
concorrência. 
- A intervenção do Estado na economia deve se dar nos moldes do art. 173, § 4º, da 
Constituição.  
- Apelo a que se nega provimento. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO  

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 17341 - 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, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 26 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Braga e Pompeu Ltda. identificada nos autos, 
promoveu ação ordinária contra a SUNAB, pleiteando a decretação de nulidade de auto 
de infração, sob a alegação de inconstitucionalidade.  
Afirma na inicial, em síntese, que a SUNAB efetuou a autuação ao argumento de que a 
autora expunha à venda maionese "Hellmans" por preço superior ao permitido, quando, 
na realidade, não existia tabelamento para o preço do referido produto. Alega, ainda, que 
o preço por ela praticado estava abaixo do valor cobrado por seus concorrentes e, 
inclusive, do preço cobrado pela empresa fornecedora do produto. Fundamenta seu 
pedido no princípio da livre iniciativa, consagrado na Constituição.  
Contestando o feito às fls. 32/39, afirma a SUNAB, em resumo, que a autora infringiu as 
normas que regulam as margens de lucro, ao comercializar produto com lucro superior a 
11%, calculado sobre o preço da nota fiscal de aquisição do produto.  
Sentenciando às fls. 47/51, o MM. juiz a quo julgou procedente o pedido da inicial.  
Irresignada, apela a SUNAB, com fundamento nas razões de fls. 53/56.  
Contra-arrazoado o recurso, 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): O MM. Juiz a quo julgou procedente o 
pedido ao argumento básico de que, não havendo tabelamento, a margem de lucro 
deveria ser calculada sobre o preço atualizado do produto, e não sobre o preço de 
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aquisição.  
Restou incontroverso, nos autos, que o preço praticado pela recorrida, quando da 
autuação, era inferior ao praticado pela concorrência, bem como pela empresa 
fornecedora.  
Desta forma, tenho como incensurável a decisão apelada, uma vez que não se pode 
exigir do comerciante que venda mercadoria por preço inviabilizador da reposição do 
estoque. Com as altas taxas inflacionárias que vivenciamos, o comerciante é obrigado a 
atualizar o preço do produto, sob pena de não sobreviver. Correta, assim, a decisão do 
douto sentenciante, que afastou o cálculo dos lucros a incidir sobre o preço de aquisição 
da mercadoria.  
Vê-se, assim, que o Estado, grande responsável pelo sofrimento dos consumidores face a 
sua ineficiência e incapacidade em conter a alta inflacionária, tenta compartilhar os 
prejuízos com os investidores particulares, obrigando-os a praticar preços incompatíveis 
com os investimentos e riscos suportados pelos mesmos.  
Vale aqui lembrar, inclusive, a posição adotada pela vigente Carta Magna em relação à 
economia.  
No art. 170, consagrou a Constituição o princípio da livre iniciativa e concorrência.  
Estabeleceu, ainda, no art. 174, que o Estado, como agente normativo e regulador da 
atividade econômica, exercerá as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 
sendo este apenas indicativo para o setor privado.  
Ora, não se pode conceber que, numa economia  onde a Constituição assegura a livre 
concorrência, o Estado estabeleça congelamentos, obrigando os particulares a suportar 
prejuízos em sua atividade.  
A proteção conferida ao consumidor, também objeto de especial destaque na 
Constituição, não vai ao ponto de eliminar ou reduzir a percentuais ínfimos o lucro. Este, 
aliás, é o elemento visado pelo investidor, que o leva, dentro do que lhe permite a 
liberdade de iniciativa, a escolher onde aplicar os seus recursos.  
Assim, desde que não haja a formação de cartel, com eliminação da concorrência e 
aumento arbitrário dos lucros (CF/88, art. 173, § 4º), não deverá o Estado intervir na 
economia através de congelamentos e tabelamentos.  
É incoerente exigir-se, por exemplo, que um produto seja comercializado por preço 
idêntico, independentemente da qualidade dos estabelecimentos e das vantagens por 
eles oferecidas aos clientes.  
O estabelecimento que ofereça,  por exemplo,  ambiente refrigerado, estacionamento, 
emprego de mão-de-obra mais qualificada, não poderá, evidentemente, praticar os 
mesmos preços de outro que não ofereça tais vantagens. Caberá aos consumidores 
escolher entre o preço de um e o conforto do outro.  
É assim que deve funcionar a livre concorrência, prevista na Constituição Federal.  
No caso dos autos, não há que se falar em lucro abusivo e, muito menos, formação de 
cartel.  
Vale aqui lembrar, por oportuno, matéria publicada na Gazeta Mercantil, edição de 
17.11.92, no sentido de que a tributação sobre o lucro atinge 50,5% no Brasil. Este fato, 
aliado aos tabelamentos e congelamentos, sem dúvida alguma, afugenta o capital do 
setor produtivo, trazendo conseqüências desastrosas para o próprio consumidor, que o 
Estado pretende proteger.  
Diante do exposto, nego provimento ao apelo para manter a sentença recorrida.  
É o meu voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 17.628 - AL 
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Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: HÉLIO PEREIRA COSTA 
Apelada: FAZENDA NACIONAL  
Advogado: DR. PEDRO OLIVEIRA LIMA (APTE.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Comprovação de pagamento de parte do débito antes da propositura da 
ação. Subsistência da execução, no saldo remanescente. Condenação da embargada em 
ônus proporcional à sucumbência (art.21, CPC). Apelo e remessa, tida como interposta, 
improvidos.  
 
ACÓRDÃO 

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

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de embargos à execução fiscal movida 
para cobrança de débito referente a multa por infração à legislação trabalhista. Sustenta a 
apelante  que, comprovado o pagamento de parte da dívida, antes de promovida a ação, 
teria que ser a mesma extinta, expedindo-se nova certidão que embasaria outra 
execução. Impugna, ainda, a divisão de ônus de sucumbência.  
A apelada ofereceu contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os autos, 
tocando-me a distribuição. Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente 
de direito.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A prova de pagamento de parte do 
débito não retira a certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, porquanto a continuidade 
da execução depende apenas de cálculo aritmético do remanescente.  
Esta é a posição deste Tribunal, expressa, entre vários outros, em acórdão da lavra do 
eminente Juiz José Delgado, de cuja ementa destaco:  
"...Não ilide a condição de liquidez constante na certidão de dívida fiscal o fato da prova 
demonstrar que parte do débito não é devido, restando, todavia, como devida quantia 
líquida, a ser apurada por simples cálculo aritmético. É o caso em julgamento, quando só 
há necessidade de se retirar dos cálculos a multa de 20% que foi aplicada, remanescendo 
as demais parcelas. Assim ocorrendo, resolve-se a questão com a procedência parcial 
dos embargos do devedor, sem se decretar a nulidade da certidão. Aplicação do princípio 
da economia processual, sem existência de prejuízo para as partes.  
6- Desprovimento da apelação da embargante e confirmação da sentença remetida".  
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(AC 1.075-AL, Rel. Juiz José Delgado, 2a.T., DPJ 12.10.89, pág. 33) 
Ao julgar a Apelação Cível 10.396-PB, afirmei:  
"Não há qualquer dúvida quanto à precedência do pagamento de parte do débito cobrado 
pela  autarquia, representando o gestor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
Mesmo existindo remanescente, os embargos são parcialmente procedentes e, desta 
forma, há que aplicar a regra do art. 21, CPC.  
O MM. Juiz sentenciante determinou o reembolso das custas antecipadas e a 
compensação de honorários advocatícios.  
Agiu acertadamente, porque a embargante teve despesas para obter a certificação judicial 
de pagamento do débito antes da propositura da execução".  
A sentença está sujeita a duplo grau de jurisdição, porque foi proferida em embargos à 
execução fiscal, ficando parcialmente vencida a Fazenda Nacional.  
Está comprovado o pagamento de parte do débito, sendo assim acertada a conclusão da 
sentença em prover parcialmente os embargos.  
Por essas razões, nego provimento ao apelo e à remessa oficial, tida esta como 
interposta.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 17.890 - AL  

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelante: USINA ALEGRIA S/A  
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. LUIZ CARLOS A. LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Título da dívida. Lei 6830/80.  
- As certidões da dívida ativa gozam de presunção de liquidez e certeza. Para eliminar tal 
assertiva, caberá ao embargante apresentar prova inequívoca do direito descontivo do 
exeqüente.  
- Não restou provada por parte do apelante a satisfação da relação obrigacional.  
- Negar provimento à apelação.  
 
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, 09 de fevereiro de 1992 (data do julgamento).  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Trata-se de apelação cível interposta pela Usina 
Alegria S/A da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movida 
pelo IAA.  
Alega a apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal. No 
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mérito, insurgiu-se contra a cobrança da multa de 20% (vinte por cento) a. m., a teor do 
art. 36, letra b, da Lei 4870/65, em face da sua ilegalidade.  
Contra-razões apresentadas.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): A apelante argüiu primeiramente a nulidade 
da sentença, por ausência de fundamentação, uma vez que os argumentos ali expendidos 
não foram o bastante para espancar as dúvidas suscitadas relativamente à ausência de 
liquidez e certeza contida na certidão da dívida ativa emitida pelo IAA. 
Discordo da apelante. Os fundamentos constantes da douta decisão não foram 
superficiais, a par da norma legal que disciplina a espécie. Ocorre que, tratando-se de 
matéria por demais debatida, mormente quando os pressupostos da certidão foram todos 
atendidos, esgotam-se, de pronto, os fundamentos doutrinários e jurídicos em face da 
certeza e liquidez do título impugnado.  
No que pertence ao mérito, vê-se que a irresignação da apelante não tem razão de ser, 
uma vez que restou demonstrado nos autos que a perícia requerida e deferida à 
embargante esclareceu, às fls. 55/56 e 72/73, a ausência dos pagamentos efetuados e 
sustentados pela embargante. Não há, portanto, como desconsiderar ditos laudos 
periciais.  
Ademais, ficou comprovado que as certidões da dívida ativa foram extraídas dentro das 
normas contidas, cujos elementos são indispensáveis à sua constituição - fls.56.  
Relativamente à multa de 20% (vinte por cento) ao mês, creio que a apelante não 
demonstrou com presteza, prova inequívoca  que pudesse desconstituir direito do 
embargado. Os acórdãos transcritos em seu recurso não repercutem a ponto de reformar 
o que ficou consignado na douta sentença.  
É sabido que a multa imposta pelo órgão autárquico não se confunde com a atualização 
monetária, posto que aquela é devida independentemente desta. Nesse sentido, 
transcrevo o comando do art. 34, § 1º, a saber:  
"Art. 34 - (...) 
Parág. 1º - Para os efeitos deste artigo, considerar-se-á o valor da dívida monetariamente 
atualizado e acrescido de multa e juros de mora e demais encargos legais na data da 
distribuição." 
Com estas considerações, nego provimento à apelação e mantenho a sentença em todos 
os seus termos.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 17.940 - CE  

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA  
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: SEBASTIÃO DANTAS 
Advogados: DRS. FRANCISCO JOSÉ DE ARRUDA COELHO E OUTROS (APTE.) E  

ANTÔNIO FERREIRA COSTA FILHO (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Benefícios previdenciários. Percentual de 84,32%. Plano Collor. Direito 
adquirido. Precedentes. 
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- Quando da edição da M.P. nº 154, publicada em 16.03.90, o percentual de 84,32%, 
relativo ao IPC de março de 1990, já se havia incorporado aos benefícios dos segurados.  
- Direito consolidado. Retroação da MP 154/90 e Lei 8.030/90 inaplicável.  
 
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, 04 de fevereiro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício.  
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de apelação cível contra sentença que 
julgou procedente o pedido formulado em ação proposta por Sebastião Dantas contra o 
INSS, no sentido de condenar o mesmo a implantar, na folha de pagamento do autor, o 
percentual de reajuste de benefícios previdenciários de 84,32% a partir do mês de abril de 
1990.  
Nas razões, disse o INSS que, após a edição da Medida Provisória  154, de 15.03.90, 
ficou proibido qualquer reajuste vencimental, inexistindo direito adquirido a critério de 
remuneração, mas sim, mera expectativa de direito.  
Contra-razões às fls. 29/31.  
Regularmente processados, vieram os autos a este egrégio Tribunal e a mim couberam, 
por distribuição.  
Relatei.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Se uma só era a legislação que 
disciplinava a correção dos vencimentos dos servidores públicos e benefícios pecuniários, 
ajustam-se perfeitamente ao caso, mutatis mutandis, os fundamentos da minha Sentença 
nº 211/91, de 31.05.91, prolatada, quando Juiz Federal da 3ª Vara do Ceará, no processo 
nº 90.3711-5, Classe 1000, ação ordinária promovida por Moroni Bing Torgan e outros 
contra a União: 
"1 - O preconceito contra a existência de direitos adquiridos no terreno do direito público 
há de se banir, adverte Celso Ribeiro Bastos, ajuntando faltariam ao Estado `condições 
de, com justiça, relacionar-se com os particulares se não respeitasse aqueles direitos que 
a ele (sic) deferiu de forma permanente' (Comentários à Constituição do Brasil, vol. II, 
1989, Saraiva, SP, P. 196).  
2 - No mesmo diapasão, precisamente cogitando da relação entre o servidor e a 
Administração Pública, assevera  Sérgio  D'Andrea  Ferreira,  em  judicioso despacho do 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que `A teoria estatutária da função pública, em 
face do que dispõe a CF, não pode eliminar as figuras do fato jurídico perfeito e do direito 
adquirido' (MS nº 0465-RJ, DJU de 03.12.90, p. 21150).  
3 - Se não estranho na relação jurídica de direito público, inclusive a travada entre o 
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funcionário e a Administração, o comparecimento de direito adquirido, recorde-se-lhe o 
conceito, fornecido no Dicionário de Tecnologia Jurídica, de Pedro Nunes, de configurar 
toda vantagem jurídica, líquida, lícita e concreta, que alguém adquira, de acordo com a lei 
então vigente, e incorpora, definitivamente, sem contestação, ao seu patrimônio, desde 
quando começa a produzir efeito útil ao seu titular de quem não pode ser subtraída por 
mera vontade alheia, direito cujo início de exercício tenha termo prefixado ou condições 
preestabelecidas e inalteráveis. É todo direito impassível de retroatividade, em virtude do 
que não se subordina à lei nova...' (12ª ed. rev. e ampl., 1990, Freitas Bastos, RJ, p. 331). 
4 - Pontes de Miranda destaca, percucientemente, que ele, `direito que nasceu a alguém', 
revela-se efeito ou irradiação de fato jurídico anterior, ingressado no mundo jurídico, em 
certo lugar e determinado momento, não concebido `como atingível pela lei nova' 
(Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda nº 1 de 1969, Tomo V, 1971, 2ª ed. 
rev., RT, SP, P. 67 e 78/79).  
5 - Haverá quem admita o direito adquirido ao reajuste, mas só o reconhecendo no mês 
do efetivo exercício do cargo, então, se prevalecesse semelhante compreensão, aquele 
argüido na inicial nada mais representaria senão expectativa de direito, infelizmente não 
concretizada em abril de 1990, porque regras diferentes estabeleceram a Medida 
Provisória nº 154, divulgada a 16 de março.  
6 - Discordo, concessa venia, do argumento.  
7 - A política salarial da Lei 7.830/89 acarretou, irrecusavelmente, que direitos se 
inserissem, em caráter irreversível, no patrimônio do servidor público, no concernente às 
revisões vencimentais decorrentes da inflação, possíveis de reivindicação após a 
revogação dela. 
8 - Deveriam, ex   vi do art. 1º, acontecer `trimestralmente, em percentual igual à variação 
acumulada do Índice de Preços ao Consumidor - IPC, verificada nos 3 (três) meses 
anteriores, deduzidas as antecipações...' 
9 - Ante a previsão do art. 2º, passaram, entretanto, a se realizar mensalmente, porquanto 
a variação do IPC mostrava-se, e de muito, superior a 5%.  
10 - De fato, o IPC alcançou patamares históricos nos meses de janeiro, fevereiro e 
março de 1990, de 56,11%, 72,78% e 84,32%, respectivamente, assim, no trimestre 
considerado - fevereiro, março e abril - os reajustes de fevereiro  e  março  foram iguais  
aos  percentuais correspondentes ao excedente a 5% (cinco por cento); em abril, o 
reajuste seria idêntico à variação do IPC em março, acrescido das duas parcelas de 5% 
dos dois meses anteriores.  
11 - Em 15.03.90, encontrando-se plenamente vigente a Lei 7.830, a inflação medida pelo 
IPC-atinente, nos termos do art. 10 da Lei 7.830/89, ao período principiado em 16.02.90, 
traduziu-se em 84,32%; se a política salarial da mesma mandava se corrigissem os 
estipêndios do pessoal do serviço público federal pelo índice desse modo obtido, a 
evidência apareceu, no plano da existência, fato jurídico perfeito, a gerar direito adquirido.  
12 - A MP nº 154, surgida no dia seguinte, 16.03.90, quando publicada, equivaleria, em 
verdade, a lei nova, desobediente ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, se pretendesse 
alcançar situações definitivamente consolidadas; todavia o respeitou, `pois em nenhum de 
seus dispositivos está dito que a referida Medida provisória tenha efeito retroativo. Pelo 
contrário, em seu art. 11 está bem claro que seu efeito imediato e geral é a partir do dia 
16 de março de 1990', concluiu mui acertadamente o eminente Juiz Federal da 1ª Vara 
desta Seção Judiciária, Dr. Abdias Patrício Oliveira, na Sentença nº 335/90 (processo nº 
90.2572-9, Classe 1000, Ação Ordinária, Helci de Castro Sales e outros x União).  
13 - Ela nunca fere, no aspecto, ratifico, a Carta da República; menoscabam-na, sim, a 
interpretação e a aplicação de quem ignorou o direito adquirido dos servidores públicos, 
de presença inequívoca.  
14 - A colenda Corte Especial do e. Tribunal Superior de Justiça pronunciou-se acerca da 
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questão, no MS nº 542-DF, julgado em 13.12.90, consoante a ementa do aresto: 
`Funcionalismo. Vencimentos. Índice de reajuste. Lei 7.830/89. MP 154/90. 
- Direito adquirido. Verificado o evento condicionante do reajuste de vencimentos, lei 
posterior não pode impedir a sua prestação' (D.J.U. de 11.03.91, p. 2366).  
15 - Releva transcrever trecho do voto do Relator, o preclaro Min. JOSÉ DANTAS: `...Se a 
lei estabelecia condição, prévio acontecimento para a realização do direito, não sei como 
esse direito possa morrer depois de ter nascido. Nasceu, portanto, para os impetrantes o 
direito aos vencimentos, à base de um IPC realizado e concretizado, segundo as datas da 
lei.  
Se, a partir dali, a lei nova extinguiu a condição e zerou esse IPC, que se zere para o 
futuro a sua influência, mas nunca daquela variação já realizada e concretizada, como foi 
a que ocorreu de 15 de fevereiro a 15 de março'. 
16 - O culto Desembargador Federal D'Andrea Ferreira  deixou igualmente induvidoso o 
direito adquirido,  ao  exarar  no    despacho  atrás  mencionado  estas considerações: 
"Como já salientado, trata-se de revisão remuneratória que constituía direito subjetivo dos 
servidores, quando da superveniência da legislação, dizendo respeito a período pretérito 
em relação à nova sistemática, cobrindo inflação e perda do poder aquisitivo da 
remuneração já consumados, sendo, pois, invocadas garantias constitucionais mais 
importantes, a do fato jurídico perfeito, isto é, de suporte fático já aperfeiçoado, de 
constituição já consumada, no plano da existência jurídica; e do direito (e conseqüentes 
pretensão e ação) adquirido, tradutor, no plano da eficácia, dos efeitos que já se teriam 
incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores, mas cuja satisfação teria lugar após o 
advento da lei nova, a qual, por força da regra de Sobredireito intertemporal, de matriz 
constitucional, contida no inciso XXXVI do art. 5º da CF, não poderá ser entendida como 
com capacidade de atingir tais efeitos' (p. 29.150)." 
Vale salientar que o entendimento supra--exposto sufragou-o o e. T.R.F. da 5ª Região, 
através da manifestação de sua colenda 1ª Turma, consoante testificam os arestos de 
ementas seguintes, de que foi Relator o nobre Juiz Castro Meira:  
"Constitucional. Processual e Administrativo. Direito adquirido. Funcionário público. 
Reajuste. MP nº 154/90.  
- `A causa em que se discute matéria constitucional não está sujeita à alçada de que trata 
a Lei nº 6825, de 1980'. 
- As normas legais sobre aumentos de servidores públicos estabelecidas de modo 
genérico alcançam também os servidores do Poder Judiciário.  
- Ao entrar em vigor a Medida Provisória nº 154, de 15.03.90, publicada no dia seguinte, 
que introduziu nova sistemática para o reajuste salarial dos servidores públicos, já havia 
se consumado o período aquisitivo do reajuste a título de reposição do IPC, no período de 
15.02.90 a 15.03.90, pelo que não poderia retroagir para alcançar direito já adquirido, nos 
termos da Lei nº 7.830/89.  
- Apelação e remessa, tida como interposta, improvidas" (AC nº 8371-CE, Apte.: União; 
Apdos.: Helci de Castro Sales e outros, DJU de 04.07.91, p. 15754).  
"Constitucional. Direito adquirido. Funcionário público. Reajuste. 84,32%. MP 154/90.  
Ao entrar em vigor a Medida Provisória nº 154, de 15.03.90, publicada no dia seguinte, 
que introduziu nova sistemática para o reajuste salarial dos servidores públicos, já havia 
se consumado o período aquisitivo do reajuste a título de reposição do IPC, no período de 
15.02.90 a 15.03.90, pelo que não poderia retroagir para alcançar direito já adquirido, nos 
termos da Lei nº 7.830/89.  
- Precedentes desta 1ª Turma: AMS 2.927/PE, Rel. Juiz Ridalvo Costa e AC 8.371/CE, 
relatado por mim.  
remessa oficial improvida" (REO nº 9.803-CE, Remte.: Juízo Federal da 3ª Vara, DJU de 
27.09.91, p. 23746)."  

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação para confirmar a sentença recorrida.  
Assim voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.296 - PB 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS  
Apelante: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE E 

INFÂNCIA DE CAJAZEIRAS - PB 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. FRANCISCO DUTRA DE OLIVEIRA (APTE.) E  

SEBASTIÃO NESTOR ABRANTES SARMENTO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Execução Fiscal. Embargos. Entidade filantrópica.  
- O Decreto-Lei 194/67 regula a hipótese de isenção das entidades filantrópicas, sem fins 
lucrativos, do recolhimento dos depósitos fundiários.  
- A prova da condição de entidade filantrópica é essencial para a concessão do benefício.  
-- Inteligência do art. 397 do CPC.  
- 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, 02 de fevereiro de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente  
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Cuida-se de embargos à execução opostos pela 
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e Infância de Cajazeiras contra o 
Instituto Nacional do Seguro Social.  
Pretende, preliminarmente, a embargante a desconstituição dos autos de execução 
ajuizados pela autarquia embargada, em face de encontrar-se desobrigada do 
recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) por força do Decreto 
197/67, que desautoriza as entidades filantrópicas e religiosas, sem fins lucrativos, a se 
submeterem a tal exação. No mérito, insurge-se pelo valor fixado, uma vez que o 
montante cobrado não corresponde ao valor real.  
O INSS apresentou impugnação, argüindo, preliminarmente, carência de ação, uma vez 
que a  embargante  não  apresentou nenhuma prova caracterizando sua natureza 
filantrópica.  
Ainda como preliminar de mérito, alegou inexistir prescrição dos créditos fundiários, uma 
vez que estes prescrevem em 30 (trinta) anos.  
O douto julgador acolheu a preliminar de carência de ação argüida pelo INSS, por 
ausência de documentação legal que autorize a isenção, e, no mérito, julgou 
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improcedentes os embargos.  
A associação apelou dessa decisão, anexando cópias autenticadas de sua condição de 
entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Em relação à dívida, argumentou que a 
importância consignada na Certidão da Dívida Ativa não se coaduna com o valor alusivo 
às guias de recolhimento.  
Não houve contra-razões.  
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): Trata a presente hipótese de isenção à 
contribuição fundiária de que desfrutam  as entidades civis dedicadas à prestação de 
assistência social e educacional, sem fins lucrativos. Pretende, assim, a apelante, naquela 
qualidade, liberar-se da execução fiscal, com amparo no Decreto-Lei nº 194, de 24.02.67.  
A sentença a quo julgou improcedentes os embargos, uma vez que a embargante não 
juntou aos autos prova de sua condição de entidade filantrópica, sem fins lucrativos.  
O comando do Decreto-Lei 194, de 24 de fevereiro de 1967, está assim redigido:  
"Art. 1º - É facultado às entidades de fins filantrópicos, que se enquadrem no art. 1º da Lei 
nº 3577, de 4 de julho de 1959, a dispensa de efetuar os depósitos bancários de que trata 
o artigo 2º da Lei nº 5107, de 13 de setembro de 1966, na redação dada pelo Decreto-Lei 
nº 20, de 14 de setembro de 1966:  
I- com relação a todos os seus empregados; ou  
II- com relações aos seus empregados que não optaram pelo regime instituído nestes 
últimos diplomas legais citados.  
Parágrafo único - A preferência por uma das hipóteses previstas no artigo é irretratável e 
deverá ser comunicada pela entidade interessada ao Banco Nacional da Habitação no 
prazo de 30 (trinta) dias,  a contar da publicação deste Decreto-Lei.  
Art. 2º - Nos casos de extinção ou rescisão do contrato de trabalho, inclusive no de 
aposentadoria concedida pela Previdência Social, referidos na citada Lei nº 5107, com as 
alterações nela introduzidas pelo aludido Decreto-Lei nº 20, as mesmas entidades que 
tenham ficado isentas de depósitos, na forma do item I, do artigo 1º, deverão pagar, 
diretamente ao seu empregado optante ou não optante com menos de um ano de serviço, 
quantia igual ao depósito bancário, com correção monetária e juros, a que o interessado 
faria jus, nos termos dos mencionados diplomas.  
Parágrafo único - No caso de falecimento de empregado nas condições de que trata o 
artigo, idêntico pagamento será feito aos seus dependentes." 
Ressalte-se que a Lei nº 5107, de 13 setembro de 1966, à qual se refere o Decreto-Lei 
mencionado, foi revogada pela Lei 8036, de 11.05.1990, que dispõe sobre o Fundo de 
garantia do Tempo de Serviço, porém esta nova legislação fundiária manteve-se silente 
no que toca à situação das entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, concluindo-se, 
então, que o Decreto-Lei 194/67 continua a vigir.  
De fato, o douto juiz de Direito da Comarca de Cajazeiras julgou a improcedência dos 
embargos em face da ausência de documentação legal que atestasse a condição 
privilegiada da embargante. Ocorre que a apelante só satisfez aquela exigência quando 
da interposição da apelação.  
Realmente, encontra-se anexada à apelação documentação comprobatória da condição 
de entidade filantrópica, sem fins lucrativos, da apelante, fazendo esta jus à isenção 
prevista no Decreto-Lei 194/67.  
Evidencia-se, deste modo, que a apelante, a par da condição de entidade de fins 
filantrópicos, como ressaltado anteriormente, obtivera o Certificado do Conselho Nacional 
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do Serviço Social, às fls. 44, e a Declaração de Utilidade Pública oriunda do Governo do 
Estado da Paraíba, fls. 45, não carecendo, assim, de outras provas.  
Não é demais acrescentar que o fato de a apelante ter apresentado o elenco de provas 
em grau recursal não repercutirá no desmerecimento da apreciação nesse juízo, 
porquanto a hipótese não é daquelas do art. 517 do CPC, e sim do art. 397 do CPC. 
Nesse sentido, transcrevo anotação de Theotonio Negrão, in verbis: 
"Art. 517: 3 - Às questões de fato novas se aplica o disposto no art. 517 (v. RT. 639/104, 
RJTAMG 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 475/109, 
neste sentido: RJTAMG 19/243. Mais amplamente: RP 5/357, em 71, 6/309, em 69)  
(in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 23ª ed., atualizada até 
12.07.92)  
Portanto, encontrando-se amparada legalmente, uma vez que preenche os requisitos para 
auferir o benefício, entendo não se vislumbrar a hipótese obrigacional do recolhimento 
dos depósitos fundiários à Caixa Econômica Federal, ensejando, desse modo, a extinção 
da execução fiscal promovida pelo INSS.  
Além do mais, os valores discutidos compreendem período bem anterior ao atual Texto 
Constitucional, que poderia ensejar nova discussão sobre o tema.  
Com estas considerações, dou provimento à apelação para reformar a sentença recorrida 
e, em conseqüência, declarar extinta a obrigação do recolhimento do FGTS no período 
indicado na inicial.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.323 - AL 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA  
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIPU - AL 
Advogados: DRS. ALÍPIO RONALD CONEGUNDES E OUTROS (APTE.) E  

EDIEL LIMA DIAS (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos do Devedor. Nulidade da sentença. Incongruência.  
A contumácia do embargante pode acarretar a extinção do processo de embargos do 
devedor, não a sua procedência e conseqüente  insubsistência da execução fiscal.  
Se a sentença, com base no art. 267, III, do CPC, pretende extinguir a ação incidental, 
sem exame do mérito, mas finda por julgá-la procedente e declara insubsistente a 
execução fiscal, infringe o princípio da congruência.  
A fundamentação é elemento essencial à validade da sentença - CPC, art. 458, II.  
A falta de coerência lógica entre os fundamentos e a conclusão equipara-se à ausência 
de fundamentação.  
Sentença nula.  
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc.  
Decide a Primeira Turma  do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação e à remessa, nos termos do relatório e voto anexos, que 
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passam a integrar o presente julgamento.  
Recife, 10 de dezembro de 1992 (data do julgamento).  
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente  
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A Prefeitura Municipal de Traipu - AL ajuizou, 
perante a Comarca daquela localidade, ação de embargos à execução fiscal promovida 
pelo IAPAS.  
Alega, em síntese, a inexistência do débito, já que o executivo fiscal teria por objeto 
contribuições previdenciárias referentes a seus funcionários, os quais, na qualidade de 
estatutários, estariam excluídos da previdência social urbana.  
Impugnando o feito, alega o INSS que a embargante não juntou aos autos cópia do 
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, não havendo, portanto, prova de que seus 
funcionários pertençam realmente ao regime estatutário.  
O MM. Juiz Estadual julgou procedentes os embargos e insubsistente a execução.  
Irresignado, recorre o INSS alegando a nulidade da sentença, ao fundamento de 
encontrar-se embasada em dispositivo processual inaplicável ao processo de execução.  
Com a resposta pela manutenção do decisum, vieram-me os autos conclusos por 
distribuição.  
Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório.  
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de apelação do INSS contra 
sentença que julgou procedente ação de embargos do devedor ajuizada pela Prefeitura 
de Traipu-AL.  
Às fls. 07, consta despacho do MM. Juiz Estadual determinando que a embargante 
fizesse juntar aos autos cópia da Lei Municipal nº 224/79 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos Municipais).  
A embargante, regularmente intimada (fls. 10), não anexou aos autos a documentação 
requisitada.  
A r. sentença veio logo a seguir e nestes termos:  
"O Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social requer a 
presente ação contra a Prefeitura Municipal de Traipu, face à existência de débito 
cumprido na Dívida Ativa de nº 31.206.995.2. Citada a executada, esta apresentou 
embargos à execução e, em seguida, foram dadas vistas à embargada, que não se 
pronunciou a respeito dos embargos presentes. Este Juízo enviou ao contador o presente 
feito, que, preparada conta e paga, veio a juízo para sentença.  
Face ao exposto e com respaldo no art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo 
procedente os presentes embargos e insubsistente a execução. P.R.I. TRAIPU/AL, 16 de 
junho de 1992. (a) Dr. José Claudionor Clemente de Lima - Juiz de Direito Substituto." (fls. 
21).  
Ora, é manifesta a contradição em que incorre o julgado recorrido. O art. 267, III, invocado 
na sentença, estabelece expressamente:  
"Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (omissis) 
III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 
causa por mais de trinta (30) dias;" 
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Foi a embargante que deixou de cumprir diligência determinada pelo juízo e não a 
embargada.  
A aplicação da penalidade por contumácia da embargante levaria à extinção do processo 
de embargos e não a sua procedência, com a conseqüente insubsistência da execução 
fiscal, conforme decidira o MM. Juiz a quo. 
A sentença deve resultar "de um processo lógico de convencimento e demonstração do 
modo com que se chegou, dentro do ordenamento jurídico e diante dos elementos 
probatórios, à conclusão judicial. (Humberto Theodoro Júnior, Sentença Direito 
Processual Civil ao Vivo; Aide, 1991, p. 44). 
A falta de correlação entre fundamentação e conclusão equipara-se à ausência de 
fundamentação e gera a nulidade da sentença, conforme ensinamento de Tereza Arruda 
Alvim Pinto: 
"Pode-se dizer, cremos, que há, `grosso modo', três espécies de vícios intrínsecos das 
sentenças que se reduzem a um só, em última análise: 1. ausência de fundamentação; 2. 
deficiência da fundamentação; e 3. ausência de correlação entre fundamentação e 
decisório.  
Todas são redutíveis à ausência de fundamentação e geram nulidade da sentença. Isto 
porque `fundamentação' deficiente, em rigor, não é fundamentação, e, por outro lado, 
`fundamentação', que não tem relação com o decisório, não é fundamentação; pelo 
menos não o é daquele decisório!".  
(in "Nulidades da Sentença", RT, 2ª ed., pág. 148).  
Isto posto, dou provimento à apelação e à remessa para anular a sentença.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.395 - PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: CIROL - CIA. INDÚSTRIAS ROYAL  
Apelada: UNIÃO FEDERAL  
Advogados: DRS. DANILO PADILHA DE OLIVEIRA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Depósito administrativo. Correção monetária.  
- A correção monetária não constitui acréscimo, mas sim meio de preservar o valor real da 
moeda.  
- Os depósitos efetuados pelo particular para garantir instância administrativa devem ser 
devolvidos acrescidos de correção.  
- Apelo a que se dá provimento. Decisão unânime.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 18395 - PE, em que são 
partes as acima mencionadas.  
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 10 de dezembro de 1992 (data do julgamento).  
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
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RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cirol - Cia. Indústrias Royal, identificada nos 
autos, ajuizou ação ordinária contra o Instituto Brasileiro do Café - IBC,  pleiteando o 
pagamento de diferenças de juros e correção monetária incidentes sobre depósito 
administrativo feito por ela, autora, para garantir instância administrativa.  
Afirma, em síntese, que foi autuada pela ré, pelo que apresentou defesa administrativa, 
vindo esta a ser julgada improcedente. Para interpor recurso administrativo, depositou a 
autora a quantia de Cr$ 36.078.852, em moeda da época. Acontece, porém, que, provido 
o recurso administrativo, foi devolvida a quantia depositada sem juros e correção 
monetária.  
Contestando o feito às fls. 69/73, alega o IBC, em síntese, que agiu dentro das normas 
pertinentes (Resoluções), que não previam a realização de depósitos em cadernetas de 
poupança.  
Sentenciando, ao final, o MM. Juiz a quo, acolhendo a tese defendida na contestação, 
julgou improcedente o pedido da inicial.  
Irresignada, apela a autora, com base nas razões de fls. 123/124.  
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a este Corte, sendo-me conclusos por 
distribuição.  
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Saliento, por oportuno, que a União 
Federal sucedeu o IBC, por força do art. 20, da Lei nº 8029/90.  
Tenho sustentado reiteradamente nesta e. Turma que a correção monetária não constitui 
acréscimo, mas apenas preservação do valor real da moeda.  
No caso em tela, a autora-apelante foi compelida a efetuar depósito para recorrer 
administrativamente, vindo a obter êxito. Com isto, foi reconhecido pela própria 
administração que a recorrente não praticara a infração que lhe havia sido imputada. Em 
sendo assim, não poderia ser punida.  
Acontece, porém, que num País como o nosso, com altas taxas inflacionárias,a devolução 
do depósito sem correção equivale a impor uma sanção, posto que o valor devolvido, em 
termos reais, é bem inferior ao oferecido em depósito.  
Desta forma,  seria um contra-senso   reconhecer que o administrado não cometeu 
infração e, ao mesmo tempo, puni-lo com a devolução a menor do depósito.  
Verifica-se do art. 37 da Constituição Federal que a Administração deve obedecer a vários 
princípios, entre os quais o da moralidade. Ante isto, não pode prevalecer o argumento da 
apelada no sentido de que o IBC não esteve obrigado, pelas Resoluções a que está 
vinculado, a efetuar o depósito em caderneta de poupança.  
Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação para julgar procedente o 
pedido da inicial, condenando a ré no pagamento das diferenças verificadas, decorrentes 
da aplicação, no principal, de juros e correção monetária, contados desde a efetuação do 
depósito administrativo até a devolução do mesmo, invertendo-se o ônus da 
sucumbência.  
É como voto.  
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.557 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: COSINOR - CIA. SIDERÚRGICA DO NORDESTE  
Apelados: ELETROBRÁS - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A E OUTRO 
Advogados: DRS. SOHAD MARIA DUTRA CAHU E OUTROS (APTE.) E  

MARIA HELENA XAVIER DE SOUZA E OUTROS (APDOS.) 
 
EMENTA 

Tributário. Empréstimo compulsório em favor da Eletrobrás. Recepção da  legislação que 
o instituiu e mantém, pelo parágrafo 12 do art. 34, ADCT. Inexistência de bitributação. 
Competência da União para cobrá-lo das indústrias cujo consumo mensal de energia 
elétrica ultrapasse 2.000 kw/h. Cautelar indeferida. Apelo improvido.  
 
ACÓRDÃO  

 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas.  
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente.  
Custas, como de lei.  
Recife, 01 de 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 
julgou improcedente ação cautelar inominada, na qual pleiteia o não pagamento de 
parcelas do empréstimo compulsório instituído, em benefício da Eletrobrás, pela Lei nº 
4.156, de 28 de novembro de 1962.  
Alega, em resumo, que tal empréstimo configura tributo destinado a investimento em 
empresa da União, não se enquadrando no art. 15 do Código Tributário Nacional e não 
podendo ser recebido pela Constituição de 1988.  
A Eletrobrás apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os autos, 
tocando-me a distribuição. Dispensei revisão, por se tratar de matéria de direito.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Claro é o comando do art. 34, 
parágrafo 12, ADCT, in verbis: 
"A urgência prevista no art. 148, II, não prejudica a cobrança do empréstimo compulsório 
instituído em benefício das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), pela Lei nº 
4.156, de 28 de novembro de 1962, com as alterações posteriores".  
Trata-se de disposição que esclarece a persistência do requisito da urgência, que é 
pressuposto da instituição do empréstimo compulsório, para permitir a manutenção da 
sua cobrança em benefício da Eletrobrás, para realização de investimentos na construção 
e expansão de usinas de geração e de redes de distribuição de energia elétrica, nos 
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termos da Lei 4.156/62.  
Inexiste incompatibilidade da cobrança desse empréstimo compulsório com a incidência 
do ICMS sobre operações com energia elétrica, em função do disposto no art. 5º do 
Decreto-Lei 1.512/76:  
"O empréstimo compulsório de que trata este decreto-lei não será exigido dos 
consumidores industriais de energia elétrica cujo consumo mensal seja igual ou inferior a 
2.000 kw/h".  
É que os consumidores industriais estão isentos do imposto único sobre energia elétrica, 
daí porque não há coincidência na cobrança desse tributo com o empréstimo compulsório.  
De todo modo, não se trataria  de  bitributação,  mesmo incidindo o ICMS sobre o 
consumo de energia elétrica, porque o empréstimo compulsório não é tributo, embora 
esteja submetido aos princípios do sistema tributário. Nesse sentido, decidiu o antigo 
Tribunal Federal de Recursos, em acórdão da lavra do Ministro Néri da Silveira, na AMS 
71.555: 
..."A circunstância de se aplicarem aos empréstimos compulsórios as disposições 
constitucionais relativos aos tributos e as normas gerais de direito tributário, ut art. 21, 
parágrafo 2º, da Constituição, não é suficiente a torná-los tributos, antes, ao contrário, a 
disposição evidencia que sua natureza não é tributária".  
No que diz respeito à forma de devolução dos valores tomados de empréstimo, entendo 
que, em princípio, deve-se observar a sistemática do mútuo (art. 1.256, Cód. Civil), mas 
nada impede que a lei complementar (como a de nº 13/72) estabelecesse o pagamento 
em títulos resgatáveis. Note-se, ademais, que a figura questionada, no seu todo, obteve 
expressa recepção no texto constitucional.  
Inexiste, a toda evidência, a aparência do bom direito que poderia justificar o pedido de 
cautelar.  
Por essas razões, nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.563 - PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
Apelada: J. BOSCO LEITE LTDA.  
Advogados: DRS. FRANCISCO MONTEIRO DE SALES E OUTROS (APTE.) E  

ALEXANDRE SENA (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. I - Empresa que exibe notas fiscais indicando o tipo do produto, 
quantidade e preço. Desnecessidade de outros dados para atender às exigências da 
Portaria Super 27/86. II - Punição por diversas infrações que, acaso existentes, deveriam  
ser  tratadas  como  continuadas. Apelo improvido.  
 
ACÓRDÃO 

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

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente  
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator  
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença do MM. 
Juiz Federal da 3ª Vara de Pernambuco, Dr. Manoel de Oliveira Erhardt, que julgou 
procedente ação anulatória de auto de infração lavrado por emissão de notas fiscais sem 
a devida discriminação do produto comercializado.  
Alega que para exercer a vigilância sobre a estabilidade dos preços necessita controlar a 
regularidade das notas fiscais, que devem indicar o tipo do produto.  
Acrescenta que também não se verificou a continuidade para aplicação de uma só multa, 
com majoração.  
Com contra-razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. Dispensei revisão por ser a matéria predominantemente de direito (art. 30, IX, 
RITRF/5ª).  
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Quanto à questão da discriminação 
das mercadorias nas notas fiscais, reporto-me ao que afirmei ao votar na Apelação Cível 
nº 3.666-SE: 
"As notas fiscais de fls. 40/79 descrevem a mercadoria comercializada como "cimento 
Cimesa", na maioria dos casos, ou como "cimento Poty Cimesa", em outros, indicando 
quantidade e preço. 
O MM. Juiz sentenciante entende não infringir o comando do art. 36 do Decreto-Lei 
2.284/86, nem o art. 11, alínea m, da Lei Delegada nº 4, o mero preenchimento incorreto 
da nota fiscal, desde que tal falta não afronta a estabilidade de preços em si.  
Se houvesse suspeita de fraude ou de ocultação de dados visando a mascarar a elevação 
de preços, ou qualquer artifício para iludir a fiscalização da SUNAB, admitir-se-ia 
caracterizada a infração.  
No caso, porém, não há o menor sinal de desajuste da apelada às tabelas de preços, e as 
notas fiscais permitem perfeitamente a identificação da mercadoria, já que em Aracaju só 
há uma fábrica de cimento, que é a Cimento Sergipe S/A - CIMESA, com um único tipo de 
produto. 
Trata-se de evidente abuso do poder fiscal exigir da firma comercial o lançamento em 
todas as notar de dados com a especificação completa e desnecessária do produto 
vendido. Pode ser muito importante para os agentes públicos se supervalorizarem com 
imposições como esta, mas não para o interesse público.  
A falta de informação acidental, suprida por elementos identificadores suficientes, não 
invalida o documento, nem poderia motivar a aplicação de penalidade ao administrado.  
O art. 1º da Portaria Super 27/86 exige a discriminação do "produto ou bem objeto da 
transação, sua quantidade e respectivo preço", tendo sido plenamente atendida pela 
apelada".  
No caso sob exame, trata-se de livraria e papelaria. As notas fiscais referem-se a vendas 
de talões de guias DARF, RPA e de uma caneta "Ultrafine", o que basta para indicar as 
mercadorias comercializadas.  
Ademais, ainda que se considerassem tais fatos como infrações, deveria ser aplicada 
uma só multa, com majoração, dada a evidente continuidade. O certo, porém, é que não 
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houve infração alguma.  
Por essas razões, nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.767 - AL 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelante: ANTÔNIO MOURA DE ARAÚJO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. MILTON PIMENTEL PRADINES (APTE.) E  

ELMA CARDOSO OLIVEIRA E OUTROS (APDO.)  
 
EMENTA 

Previdenciário. Período trabalhado em atividades insalubres ou perigosas. Aplicar índice 
de aposentadoria especial.  
1. A Lei Previdenciária à época da concessão da aposentadoria previa a aplicação de 
certos índices sobre o tempo de serviço prestado pelo empregado nas atividades 
insalubres e perigosas, visando acrescentar alguns anos, como forma de compensar o 
segurado no momento de sua aposentação. Porém, o só fato de prestar estas atividades 
não exime o autor de comprová-las, posto que o ordinário se presume e o extraordinário 
se prova.  
2. Atendido o requisito, mediante certidão do órgão empregador, defere-se o benefício.  
3. Apelação parcialmente provida.  
 
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, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 02 de fevereiro de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Trata-se de ação ordinária de revisão de cálculo de 
benefício de aposentadoria por tempo de serviço interposta pelo aposentado Antonio 
Moura de Araújo contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando ao recálculo 
de sua aposentadoria para configurar o percentual de 95% (noventa e cinco por cento) do 
salário de benefício, como também a revisão dos critérios de atualização de seus salários-
de-contribuição, por entender que os índices de atualização utilizados foram inferiores aos 
da inflação e sustenta a aplicação em sua aposentadoria do novo sistema da Lei de 
Custeio e Benefícios da Previdência.  
Alega o autor que, quando da revisão da aposentadoria, o Instituto    equivocou-se  na 
contagem  do  tempo  de serviço, considerando como saída da empresa White Martins 
S/A 30 de junho de 1976, e não 30 de junho de 1956, deixando, assim, de computar nas 
atividades exercidas naquele período o trabalho de Ajudante-Sondador "A", iniciado em 
11 de fevereiro de 1957 e concluído em 15 de junho de 1958, na empresa Haney and 
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Willians Drilling Co., e, inicialmente, Torrista - "C", depois Sondador-Auxiliar e, finalmente, 
Sondador, para a empresa estatal PETROBRÁS, funções intrínsecas no período 
ininterrupto de 16 de junho de 1958.  
Lembra o autor que as atividades preteridas foram praticadas na plataforma de extração 
de petróleo e que o tempo de serviço mínimo nesta atividade, para se requerer a 
aposentadoria especial, é de 25 (vinte e cinco) anos, desta forma, aquele tempo 
efetivamente trabalhado deve ser convertido de especial para normal, multiplicando-se o 
índice 1,20 (um inteiro e vinte centésimos), totalizando 17 anos, 03 meses e 20 dias, e 
somados com os tempos de serviços normais e especiais, incluindo o período exercido 
como auxiliar de escritório e de empregador, conforme certidão da Junta Comercial, 
obtém-se 35 anos, 06 meses e 10 dias. Este tempo de serviço daria, de acordo com o 
Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, art. 41, IV, b, 95% (noventa e cinco 
por cento) do salário-de-benefício, configurado por 80% (oitenta por cento) aos 30 (trinta) 
anos de atividade, mais 3% (três por cento) a cada ano.  
O autor trouxe vários documentos comprovando seu tempo de serviço nas atividades 
exercidas perigosamente.  
A autarquia-ré, por seu turno, esclareceu que fora computado todo o tempo de serviço 
constante na Carteira de Trabalho e descreveu as empresas nas quais trabalhou e o 
respectivo período de trabalho.  
Argumenta a ré que o fato de não ser transformado o tempo de serviço exercido em 
atividades especiais constantes na Carteira de Trabalho do autor, deveu-se ao fato de as 
referidas atividades (Torrista - "C", Ajudante-Sondador "A") não constarem da 
classificação das atividades profissionais tidas como prejudiciais à saúde ou à integridade 
física. Porém, verifica que na concessão da aposentadoria por tempo de serviço 
trabalhado de 16.06.58 a 19.07.71, onde deveria ter sido encontrado o tempo de 13 anos, 
01 mês e 04 dias, foi encontrado o tempo de 12 anos, 01 mês e 04 dias, atingindo 
erroneamente o percentual de 83% (oitenta e três por cento), quando o certo seria 86% 
(oitenta e seis por cento); não obstante o erro, a autarquia já retificou. 
O MM. Juiz julgou improcedentes os pedidos formulados, por entender que não restou 
demonstrado o desenvolvimento de atividade perigosa ou insalubre exercida pelo autor, e 
que à alegação da ré nada opôs o autor, não se dignando sequer descrever o tipo de 
atividade que desenvolvia, e não provou.  
O autor apelou da sentença, suscitando que conseguira uma certidão da PETROBRÁS a 
qual esclarecia as atividades insalubres exercidas pelo mesmo. Disse também que o fato 
de apresentá-la extemporaneamente deveu-se a questões burocráticas da empresa. 
Relativamente aos outros dois pedidos, renovou as fundamentações já expendidas. 
Não houve contra-razões.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): A douta sentença julgou improcedente o 
pedido por inexistência de provas nos autos que comprovassem a atividade insalubre e 
perigosa exercida pelo apelante. 
Em sede recursal, o autor trouxe peça essencial que determina o convencimento deste 
julgador da prática de atividades perigosas à saúde exercidas pelo mesmo.  
Extrai-se da peça a seguinte conclusão, às fls. 89:  
"LOCAL: Plataforma e Sonda de Perfuração. 
AGENTES AGRESSIVOS: no exercício de suas atividades, o empregado estava sujeito à 
exposição a gases ou vapores de hidrocarbonetos e outros compostos de carbonos e 
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níveis de ruído superiores a 90 d.b, de modo habitual e permanente.  
No caso de exposição a ruído, possui a empresa laudo pericial avaliando o grau de 
intensidade? 
R: Sim 
(...) 
O empregado utilizava equipamento  de  proteção individual, necessário à execução de 
suas atividades, fornecido pela Companhia.  
A Companhia possui levantamento de níveis de ruído elaborado por Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, empregado da PETROBRÁS.  
Percebia adicional de periculosidade."  
É induvidosa a natureza do serviço prestado pelo apelante no período de 16 de junho de 
1958 a 19 de junho de 1971, no que pertine à insalubridade, devendo esta fazer parte da 
contagem do tempo de serviço,  que  beneficiará,  conseqüentemente,  o aumento  da 
percentagem sobre o salário-de-benefício.  
Neste aspecto, a sentença merece reforma para aplicar o índice adequado sobre o 
período realmente prestado pelo apelante naquelas atividades penosas, estando, assim, 
comprovado o seu tempo de serviço para os efeitos de aposentadoria.  
O fato de o documento ser anexado aos autos nesta instância, não invalida seu pleito, 
uma vez que se encontra amparado legalmente,  a teor do art. 517 do CPC.  
"Art. 517 - As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na 
apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior." 
Valho-me da nota de Theotonio Negrão sobre o referido artigo: 
"Art. 517 - 6: O documento novo só pode ser junto em apelação se a parte alegar e provar 
força maior impeditiva dessa juntada, diz o acórdão em JTA 118/226. Há que distinguir, 
porém, entre fato novo e documento novo. Só aquele é que está sujeito à restrição do art. 
517: se o documento, embora novo, se refere a questão já discutida em primeiro grau de 
jurisdição, o fato não é novo e, portanto, o documento, desde que não seja essencial para 
a prova do fato constitutivo, pode ser produzido em grau de recurso."  
Por ocasião da interposição do percentual correto sobre o salário-de-benefício do 
segurado, a partir da época da concessão de sua aposentadoria, urge que tais diferenças 
sejam pagas desde aquele efetivo termo inicial, cabendo, portanto, a correção sobre 
aquelas importâncias devidas, com força na Súmula nº 71 e na Lei nº 6899/81. 
Relativamente aos dois outros pedidos arrolados pelo apelante, creio não conduzirem ao 
mesmo entendimento supramencionado. Comungo com o posicionamento do MM. Juiz a 
quo, quando, com brilho, fez exposição da matéria em sua sentença. Com efeito, trago 
parte desta decisão para fundamentar este voto (fls. 76/82):  
"A segunda pretensão do autor é de ver aplicadas à sua aposentadoria as novas regras 
insculpidas na Lei de Benefícios da Previdência. Seu desejo encontra amparo na lei. É 
que sua aposentadoria se verificou após a edição da Constituição de 1988. Contudo, 
também aqui, não há como ser deferida a ação.  
Consoante é de geral sabença, somente a resistência do devedor à pretensão do credor 
configura a lide, justificadora da atuação do Judiciário. Sem lide, sem resistência à 
pretensão, carece o interessado da proteção do Judiciário.  
No caso dos autos, a ré reconhece a existência do direito pleiteado, dizendo, mais, que 
jamais o negou. Aliás, a própria inicial se refere ao Decreto nº 357 e à Portaria nº 3.003, 
ambos de 1992, que determinam a geral revisão das aposentadorias concedidas após 
1988. Por tudo se constata que o direito pleiteado aqui, por ter merecido reconhecimento 
extrajudicial, não poderia ensejar a propositura da presente ação. Trata-se de caso típico 
de carência de ação por ausência de interesse processual. 
Demais a mais, em momento algum o autor revela haver deduzido administrativamente 
sua pretensão, quando somente o indeferimento deste eventual requerimento ou 
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retardamento abusivo em atendê-lo determinaria o surgimento do interesse justificador da 
ação.  
O último reclamo do autor é contra os índices de atualização aplicados pela autarquia-ré 
para a atualização de seus salários-de-contribuição, por entender que foram usados 
números incompatíveis com a inflação real do período.  
É possível que a alegação do autor tenha procedência do ponto de vista fático. Contudo, 
desprocede do ponto de vista jurídico. Segundo a CLPS, vigorante à época da concessão 
da aposentadoria ao postulante, os salários-de-contribuição seriam corrigidos de acordo 
com índices aprovados pelo Governo Federal, através de portarias, publicadas 
periodicamente. Referido sistema, consagrado na lei, foi observado no pertinente à 
inativação do autor. Aferir se os índices consagrados nas portarias foram ou não 
compatíveis com a inflação real do período é tarefa estranha à competência do Judiciário, 
até porque, consoante tenho destacado em feitos similares, a definição do índice real da 
inflação, em determinado período, é tarefa praticamente impossível, visto que dependerá 
sempre de critérios mais ou menos subjetivos, tanto que dificilmente os vários órgãos 
encarregados de medir a inflação chegam a um mesmo número final. Em casos como o 
dos autos, a competência do Judiciário se contém em analisar se os critérios 
determinados na lei foram observados quando da atualização procedida pela 
Administração. E a resposta aqui é positiva. O próprio autor não o contesta, investindo, 
sim, contra a excelência dos critérios que seriam legais, porém injustos."  
Assim, com estas considerações, dou parcial provimento à apelação do autor para 
reconhecer a ocorrência da insalubridade e determinar, em conseqüência, a retificação da 
aposentadoria para o percentual de 95% (noventa e cinco por cento) sobre o salário-de- 
benefício.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.944 - AL 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelantes: HÉLIO OLIVEIRA E OUTROS  
Apelado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGEM - DNER  
Advogados: DRS. GEORGE SARMENTO LINS (APTE.) E  

JORGE MATHEUS PAEHE DE FARIA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Servidor público. Ex-celetista. Lei 8112/90, art. 100. Direito adquirido.  
- Com a extinção do Regime Celetista pela Lei 8.112/90, que inaugurou o Regime Jurídico 
Único para todos os servidores públicos federais civis da União, a contagem do tempo de 
serviço daquele período anterior à mencionada lei conta-se para todos os direitos.  
- A lei nova entrará em vigor e terá efeito imediato, ressalvado o ato jurídico perfeito, o 
direito adquirido e a coisa julgada.  
- 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.  
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Custas, como de lei.  
Recife, 02 de fevereiro de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Hélio Oliveira e outros, todos funcionários públicos, 
atualmente regidos pelo regime estatutário, ajuizaram ação ordinária contra o 
Departamento Nacional de Estradas e Rodagem - DNER, visando à declaração da 
contagem do tempo de serviço federal anterior à Lei 8112/90, quando eram disciplinados 
pelo regime celetista, como também os reflexos nos anuênios, incorporação da 
gratificação de que trata o parágrafo 2º, do art. 62, da citada Lei, e a premiação por 
assiduidade.  
Em síntese, sustentam que o legislador, ao estabelecer no art. 100, da Lei 8112/90, a 
contagem do tempo de serviço público federal para todos os efeitos, concedeu também o 
direito à percepção de todas as vantagens, inclusive do percentual de anuênios, 
gratificações, licença--prêmio por assiduidade, a que fazem jus os servidores, quando 
ingressavam compulsoriamente no novo regime, consubstanciando, assim, o direito 
constitucionalmente adquirido.  
Esclarecem, porém, que o DNER se nega a contar o tempo de serviço dos suplicantes 
prestado, sob a égide do regime celetista, ao argumento de que o art. 7º da Lei nº 8162, 
de 09 de janeiro de 1991, não admite a contagem de tempo anterior para esses fins.  
Acrescentam os autores que quando a Lei 8162/91 entrou em vigor o direito de contagem 
em favor do tempo de serviço dos suplicantes já estava assegurado pela lei anterior, não 
podendo a lei nova modificar o direito constitucionalmente garantido.  
Em sua contestação, o DNER alega que os servidores celetistas não poderiam contar 
com o tempo anterior de serviço público federal para todos os efeitos, posto que jamais 
perceberam o adicional por tempo de serviço, nem tampouco puderam desfrutar da 
licença-prêmio, já que eram beneficiados pelo FGTS.  
Relativamente ao direito adquirido, sustenta que nunca existiu, uma vez que aqueles 
benefícios nunca se incorporaram ao patrimônio dos servidores celetistas e mesmo a lei, 
na qual se amparam, nunca conferiu aos autores tais títulos, pertencentes, tão-somente, 
aos servidores estatutários.  
Houve réplica, fls. 81/83.  
A sentença julgou improcedente o pedido dos autores, fls. 88/92.  
A apelação manteve a tese da aquisição de direitos, fls. 94/98. 
Nas contra-razões, a autarquia aduz que o art. 243 da Lei 8112/90 em momento algum 
falou em extinção do contrato de trabalho, condição sine qua non para os apelados 
tornarem-se servidores públicos. Esta assertiva, esclarece, veio com a edição da Lei nº 
8162/91, art. 7º. Concluindo, assim, inexistir direito à contagem de tempo de serviço do 
ex-celetista.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): Pretendem os postulantes ver reconhecida, 
judicialmente, a contagem do tempo de serviço público federal para todos os efeitos, com 
força no art. 100 da Lei 8112/90, a saber:  
"É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado 
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às Forças Armadas." 
Entendem, assim, que, com a entrada em vigor da Lei supra, ficou assegurado o direito 
imediato de contagem do tempo de serviço público federal prestado à União Federal para 
todos os efeitos a que se refere o artigo mencionado, configurando-se a favor dos 
apelantes o direito líquido e certo  erga omnes.  
Com respaldo no art. 5º, XXXVI, da Carta Magna, e no art. 6º, da Lei de Introdução ao 
Código Civil, sustentam os recorrentes não serem atingidos pela Lei 8162/91, em seu 
artigo 7º, que teoriza o que se segue:  
"Art. 7º - São considerados extintos, a partir de 12 de dezembro de 1990, os contratos 
individuais de trabalho dos servidores que passaram ao regime jurídico instituído pela Lei 
nº 8112, de 1990, ficando-lhes assegurada a contagem de tempo anterior de serviço 
público federal para todos os fins, exceto:  
I- anuênio;  
II- incorporação da gratificação de que trata o art. 62 da citada Lei;  
III- licença-prêmio por assiduidade.  
Parágrafo único - No caso do inciso III, o tempo anterior de serviço será contado para 
efeito da aplicação do art. 5º."  
É sabido que a Lei 8112/90, que introduziu o regime jurídico único, determinou o caráter 
estatutário a todos os servidores públicos federais, desde que os órgãos aos quais 
estivessem vinculados fossem da administração pública direta, indireta ou fundacional, 
dos poderes da União. Tal estipulação objetivou os direitos,  deveres, garantias e 
vantagens do servidor público, seu status. Caracteres estes definidos unilateralmente pelo 
Estado-normatizador, que pode, também unilateralmente, alterá-los a qualquer 
oportunidade, desde que entenda conveniente para a Administração Pública.  
Sem olvidar a prerrogativa do Estado-legislador que detém a superioridade jurídica nas 
relações com seus administrados e seus servidores, há de se considerar que a relação 
trabalhista antes mantida pelos servidores públicos, quando regidos pelo Regime 
consolidado, era com um ente descentralizado da União Federal, o Departamento 
Nacional de Estradas e Rodagem - DNER. Ora, como negar aos servidores daquela 
entidade os efeitos da contagem do tempo de serviço, uma vez que aqueles efetivamente 
prestavam serviço para este órgão, mormente quando a Lei 8112/90, em seu art. 100, 
defere tal distinção.  
A sentença monocrática, às fls. 88/92, assim se houve:  
"Como é de sabença comum, no regime anterior, a que estavam submetidos os autores, 
não percebiam eles as vantagens agora requeridas, porque não havia direito aos 
anuênios nem à incorporação da  gratificação criada pelo art. 62, da Lei 8162/91, muito 
menos à licença-prêmio por assiduidade, mas por outro, aplicam-se-lhes benefícios não 
reconhecidos ao regime estatutário, como o depósito de prestações correspondentes ao 
tempo de serviço no FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 
Assinale-se, a propósito, só para argumentar, que muitos dos servidores que foram 
transferidos do regime anterior - da Consolidação das Leis do Trabalho - para o  recém-
criado Regime Único dos Servidores Públicos Civis da União requereram o levantamento 
dos seus depósitos no FGTS, não se sabendo se também os autores o fizeram. Certo é, 
frise-se, que tal possibilidade serve apenas de argumento de que tal pretensão, se 
ajuizada, radicaria num direito nascido do fato de terem tempo de serviço prestado sob 
aquele regime, não me parecendo que esse mesmo tempo de serviço possa servir para 
aquisição de vantagens só reconhecidas a quem prestou serviço sob o regime estatutário. 
É que não consigo perceber como teria se realizado o direito que os autores afirmam 
adquirido, se, como ensina GABBA, no escólio supratranscrito, não ocorreu o fato que, 
sob a égide daquela lei, daria nascimento às vantagens  agora reclamadas em juízo."  
A questão não é de fácil deslinde, embora se possa supor, posto que o art. 100, da Lei 
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8112/90, foi claro ao estender a todos os servidores públicos que mantinham vínculo 
jurídico direto com entidades de direito público federal a contagem do tempo de serviço 
para todos os efeitos.  
Entendemos que a expressão "para todos os efeitos", a qual o legislador  consignou, não 
tem o condão de confirmar o direito àquela contagem para efeito de aposentadoria, tão-
somente, posto que esta já é da natureza do vínculo trabalhista. E como não existem 
palavras inúteis na lei, a orientação que se deve seguir é aquela que se inclina pelo 
cômputo do tempo de serviço prestado aos entes públicos federais em semelhança com o 
regime estatutário.  
Primeiramente, porque os servidores, quando regidos pelo regime celetista, não tinham 
direito àquela contagem com aqueles efeitos, porém a lei, quando alterou unilateralmente 
o status de seus servidores, fê-lo deferindo-lhes vantagens até então não reconhecidas.  
Segundo, porque, com a edição da nova Lei 8.162, de 09.01.91, publicada quase um mês 
após a vigência dos efeitos positivos da Lei 8.112/90, verifica-se a retroatividade de seu 
comando, o que, no plano do direito positivo, é inconstitucional,  quando não respeitados 
o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido.  
Ressalte-se que o novo regime jurídico aplicado aos servidores públicos fez inserir a 
seguinte regra, prevista no art. 243 e seus parágrafos primeiro e segundo:  
"Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na qualidade de 
servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das 
autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidas pela Lei nº 
1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União --, 
ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão 
ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação  
§ 2º. As funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes de tabela 
permanente do órgão ou entidade onde têm exercício ficam transformadas em cargos em 
comissão, e mantidas enquanto não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou 
entidades na forma da lei." 
O Regime Jurídico Único, implantado em 11 de dezembro de 1990, entrou em vigor na 
data de sua publicação, tendo os efeitos financeiros surgido somente a partir de 1991.  
Não houve no  novo  Estatuto  dos Servidores  nenhuma restrição quanto ao cômputo do 
tempo de serviço dos servidores regidos pela CLT. Ao contrário, como visto pelo art. 243, 
os servidores celetistas passaram a se submeter ao novo regime.  
Assim, há de se reconhecer que em 1º de janeiro de 1991 os antigos servidores celetistas 
estavam com suas garantias patrimoniais, em razão da nova ordem jurídica nesse campo, 
devidamente incorporadas aos seus acervos de direito. Vale dizer: a partir de 1º de janeiro 
de 1991, os ex-servidores celetistas adquiriram o direito de ter em sua remuneração ou 
provento um quinto da gratificação de chefia ou função de direção, por cada ano de 
exercício dessa vantagem, até o limite de cinco quintos.  
A Lei 8.162, de 08 de janeiro de 1991, não poderia mais retirar esse direito patrimonial 
que já se encontrava incorporado aos direitos dos servidores, mormente quando esse 
diploma legal veio a reconhecer que os contratos individuais de trabalho estavam extintos 
a partir de 12 de dezembro de 1990 (data da publicação do RJU) e "a contagem do tempo 
anterior de serviço público federal, para todos os fins", ficava assegurada, excetuando os 
casos mencionados, incluindo aí a gratificação dos quintos previstos no art. 62 da Lei 
8.112/90.  
Entendo que esse novo dispositivo veio a subtrair um direito já concedido ao servidor, 
especialmente pelo fato de se tratar de uma vantagem patrimonial de natureza salarial, 
afrontando assim princípios constitucionais inseridos nas cláusulas pétreas nominadas de 
"direito adquirido" e "irredutibilidade de vencimentos".  
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Em outra oportunidade, decidia eu sobre a contagem de tempo de serviço público para 
efeitos de concessão de licença-prêmio (Ação Ordinária nº 89.0002270-9), onde utilizei os 
seguintes argumentos:  
"Vislumbra-se do texto legal que o tempo de serviço efetivo para efeito do decênio exigido 
é o que tenha sido prestado à União, na forma de administração direta, em cargo ou 
função civil ou militar, independentemente de forma de investidura ou da natureza da 
relação empregatícia. Assim, não se pode exigir que o servidor só faça jus a tal direito 
quando se tratar de atividade ininterrupta ou consecutiva de natureza estatutária, pois a 
lei não vai a tanto, limitando-se a se conformar com o tipo de serviço prestado e a pessoa 
jurídica a quem se presta. Ademais, o requerente fez juntada de Portaria do Diretor Geral 
do egrégio Conselho da Justiça Federal, onde ali consta a concessão de licença especial 
ao servidor João Campos Silva, da Justiça Federal de Primeira Instância, incluindo o 
tempo de serviço de natureza celetista.  
Por fim, é bom que se esclareça que o tempo de serviço do servidor requerente, 
referentemente ao regime celetista, foi prestado à União, na forma de administração 
direta, e encontra-se averbado para outras vantagens, como a gratificação adicional por 
tempo de serviço, em sua ficha funcional."  
"O mesmo tema foi dirimido pelo Conselho da Justiça Federal no Processo Administrativo 
nº 9312-DF, relatado pelo Ministro Gueiros Leite, publicado no Boletim de Serviço nº 18, 
do CJF, págs. 87 a 89, assim ementado:  
"Servidor celetista. Licença especial. Contagem de tempo.  
O tempo de serviço público federal prestado ininterrupta e consecutivamente, sob o 
regime da CLT, a quaisquer dos três Poderes da União, deverá ser averbado, também, 
para fim de licença especial, em favor do funcionário que, no momento do exercício do 
direito, ocupe cargo efetivo."  
No voto proferido pelo Min. Gueiros Leite, o tema restou vazado nos seguintes termos:  
"O processo subiu da Seção Judiciária com dúvidas quanto ao aproveitamento desse 
tempo (2.198 dias), em face do parecer contrário da COLEPE no Processo nº 11.348/77 
(fls. 13).  
Todavia, o Conselho tem concedido a referida contagem, em face de precedentes (fls. 
13), muito embora o caso indicado dissesse respeito a servidores celetistas já 
pertencentes ao Quadro de Pessoal do TFR.  
Mas há decisão do Conselho de  Administração,  no Processo nº 1.250/84, onde se 
considerou não apenas o tempo de CLT - do TFR, como qualquer tempo federal com 
aquela origem.  
De sua feita, a Súmula nº 137, do TCU, assim dispõe: 
"137. Conta-se, não só para aposentadoria e disponibilidade, mas, também, para cálculo 
de gratificação adicional por tempo de serviço, o período de trabalho prestado, sob 
qualquer regime jurídico, inclusive da CLT, em órgão da administração direta e 
autarquias, da União, Estado, Distrito Federal e Municípios (Entidades de Direito Público), 
sendo devida a mencionada vantagem a partir da data em que o servidor, já na qualidade 
de estatutário, complementar qüinqüênio de efetivo serviço, observada a prescrição 
qüinqüenal."  
Já na vigência da nova Constituição, e ainda não promulgada a Lei 8.112/90, mas apenas 
interpretando o dispositivo constitucional que reza sobre o implemento do Regime Jurídico 
Único, a 1ª Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região entendeu cabível a 
contagem do tempo de serviço celetista para os fins ora propostos, conforme demonstra a 
ementa do acórdão da lavra do eminente Juiz Orlando Rebouças:  
"Trabalhista e Administrativo. Servidor celetista. Unificação dos regimes jurídicos em face 
da nova Constituição Federal. Deferimento de vantagem anteriormente concedida apenas 
aos servidores estatutários.  
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- Tendo a servidora pública federal recorrente exercido no âmbito da autarquia recorrida 
cargo ou função de confiança por mais de dez anos, embora sob o regime celetista, faz 
jus à incorporação dos quintos de que trata a Lei nº 6.732, de 04.12.79, a contar da data 
da promulgação da Constituição Federal de 1988, cujo art. 39 determinou a instituição de 
regime jurídico único para os servidores públicos.  
- Recurso provido. Sentença reformada para julgar-se procedente, em parte, a 
reclamatória."  
(RO nº 328-RN, ac. un., DOPE, 19.12.89, pág. 39) 
Idêntica situação vem ocorrendo na atualidade quanto ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, que, em caso de extinção do contrato, deve ser recebido pelo servidor, porém 
a Lei 8.162/91, mesmo reconhecendo a extinção do contrato, vedou a possibilidade de 
saque, o que não está sendo aceito pela torrencial jurisprudência de nossos Tribunais. 
Ademais, esta Corte tem se posicionado favoravelmente à contagem do tempo de serviço 
para todos os efeitos de seus servidores, quando celetistas, desde que fossem antigos 
prestadores de serviço público.  
De acordo com este posicionamento, a Súmula 137 do T.C.U. pacificou a matéria 
mantendo a seguinte linha: 
"Conta-se, não só para aposentadoria e disponibilidade, mas, também, para cálculo de 
gratificação adicional por tempo de serviço, o período de trabalho prestado, sob qualquer 
regime jurídico, inclusive C.L.T, em órgãos da administração direta e autarquias, da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios (entidades de Direito Público), sendo devida 
a mencionada vantagem a partir da data em que o servidor, já na qualidade de 
estatutário, completar qüinqüênio de efetivo serviço, observada a prescrição qüinqüenal."  
Entendo que o tempo prestado continuamente ao serviço público deve ser contado, desde 
que não haja quebra de continuidade. A licença-prêmio por assiduidade, por exemplo, 
com base no art. 87 da Lei 8112/90, corroborado pela Orientação Normativa nº 29, da 
Secretaria da Administração Federal, guarda este preceito:  
"Orientação Normativa nº 29. 
Na apuração do tempo de serviço público federal, para os efeitos do art. 100 da Lei 8112, 
de 1990, serão considerados inclusive os períodos intercalados, ressalvadas as hipóteses 
em que a lei expressamente exija a continuidade."  
Nestes termos, não há como negar e reconhecer o direito adquirido dos apelantes, desde 
que confirmada a qualidade de servidores.  
Assim, com estas considerações, dou provimento à apelação. 
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 19.164 - PE 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelante: FÁTIMA DE FARIA BRASILEIRO  
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. GEVANDRO MEDEIROS DA SILVEIRA (APTE.) E  

JOÃO AFONSO DINIZ FERRAZ E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Revisão da aposentadoria cumulada com pensão consectária.  
- A redação da exordial é evidente quando engloba o pedido de revisão de aposentadoria 
do "de cujus" com a pensão recebida pela viúva do mesmo.  
- Os direitos conferidos pela sentença "a quo" à revisão da aposentadoria devem ser 
estendidos à pensão, uma vez que não resta dúvida da clareza dos pedidos.  
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- Apelação parcialmente 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 
parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 02 de fevereiro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente  
JUIZ BARROS DIAS - Relator  
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Trata-se de apelação cível interposta pela pensionista 
Fátima de Faria Brasileiro visando à reforma de parte da r. sentença que condenou o 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a promover a revisão da aposentadoria do de 
cujus nos moldes da Súmula nº 260, do ex-TFR, e nada se pronunciou quanto à revisão 
da pensão da apelante.  
Alega a recorrente que a petição inicial não dá margem para dúvidas, tendo a mesma 
requerido a extensão da revisão também à pensão.  
Não houve contra-razões.  
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): Transcrevo o pedido de fls. 02/05:  
"Requer ainda:  
1º) A procedência da ação, para revisar os valores do benefício do marido da suplicante, 
ex-segurado, ALDO DA SILVA BRASILEIRO, fazendo incidir no primeiro reajuste e nos 
subseqüentes o percentual integral determinado pela política salarial, assim considerando 
o valor do salário mínimo vigente no mês do reajuste, e, conseqüentemente, corrigindo o 
valor do benefício da suplicante, desde a sua concessão até a presente data, adequando 
os reajustes subseqüentes ao primeiro, ano a ano, nos termos percentuais de aumento do 
salário mínimo, conforme preceitua a Súmula 260/TFR, (observada prescrição 
qüinqüenal)."  
É inegável que o pedido transcrito nos autos configurou tanto a revisão de aposentadoria 
do de cujus como o conseqüente aumento da pensão da apelante, posto que esta é o 
corolário lógico daquela, em virtude da morte do ex-segurado. 
Com efeito, a sentença acertou quanto à revisão dos valores da aposentadoria do ex-
segurado, a qual findou com a morte do mesmo, sendo convertida em pensão, porém, 
quanto a esta, a sentença a quo concedeu apenas o pagamento das diferenças vencidas, 
às quais faria jus o falecido esposo da autora se vivo estivesse.  
Nesta parte, a sentença merece ser reformada. O douto julgador alegou que o pedido da 
autora abrange apenas o curto período, ainda não prescrito, porquanto na inicial não se 
fez alusão à extensão dos reajustes concedidos à aposentadoria do falecido esposo à 
pensão percebida pela autora. 
Creio que os pedidos retromencionados foram previstos na inicial, conforme leitura dos 
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autos (fls. 02/05), devendo nesta parte ser reformada a sentença para incluir aqueles 
índices revisionais à pensão da autora.  
Assim,  reconhecendo o  direito  da  pensionista  de ver revisionados seus proventos e 
orientado pela jurisprudência dos nossos Tribunais no sentido de aplicar os juros de 
acordo com o art. 219 do CPC, a Súmula nº 71 do ex-TFR, até o ajuizamento da ação e 
após, a Lei nº 6899/81 e as legislações posteriores, reformo a sentença para ampliar os 
efeitos concedidos à aposentadoria do de cujus à pensão da viúva. 
Com estas considerações, dou parcial provimento à apelação para conceder à pensão da 
autora os índices revisionais, nos moldes da sentença a quo.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL N 19.169 - PE 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: MANUEL FERREIRA DE MORAES 
Advogados: DRS. GILBERTO QUINTINO DE SANTANA E OUTROS (APTE.) E  

GIVALDO BARROS DE MOURA (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Auxílio-doença. Suspensão.  
- A suspensão do auxílio-doença é indevida quando o próprio órgão gestor reconhece a 
sua legitimidade. - Os créditos que foram suspensos à época do auxílio deverão ser 
pagos com atualização monetária.  
- 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, 02 de fevereiro de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Trata-se de ação ordinária interposta por Manoel 
Ferreira de Moraes visando às perdas salariais referentes ao período em que esteve 
suspenso de suas funções trabalhistas por motivo de auxílio-doença.  
Consta que, na qualidade de segurado do INSS e recebendo benefício de auxílio-doença 
(nº 749.42374-9) a partir de 26.04.82, o mesmo foi suspenso pelo INSS no período de 
10.06.82 a 30.06.86, ao argumento de inexistência de vínculo empregatício entre o 
segurado e a empresa Servitec Construtora. Diante da negação, recorreu à Junta de 
Recursos da Previdência Social do Estado de Pernambuco, obtendo o reconhecimento do 
auxílio-doença em decisão administrativa.  
Regularmente citado, o INSS não apresentou contestação. 
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A sentença julgou procedente a ação e condenou o Instituto-Réu ao pagamento do 
auxílio-doença no período de 10.06.82 a 30.06.86.  
O INSS apelou, argumentando que o autor vem recebendo normalmente o benefício de 
auxílio-doença que teve início em 26.04.82, porém acrescenta que o mencionado 
benefício foi suspenso em 10.06.82, e prontamente restabelecido a partir de  01.07.82, de 
acordo com a Portaria nº 025897/83, e diz também que o período de 01.07.82 a 30.06.86 
foi administrativamente pago ao autor através de Ordem de Pagamento de Benefício nº 
33249731, trazida aos autos quando da inicial pelo autor.  
Nas contra-razões, argumenta o autor que o benefício não foi cumprido como era devido, 
uma vez que o órgão apelante não permitiu que o segurado utilizasse a rede de hospitais 
do INPS para continuar seu tratamento médico, nem renovar os cartões de dependentes 
de seus filhos e de sua companheira, sem falar que o valor que recebeu na Ordem de 
Pagamento de Benefício (OPB) remetida pela Previdência não correspondia a 10% do 
valor a que tinha direito, pois além de rateados não foram devidamente corrigidos os 
valores do período de suspensão.  
É o relatório. 
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): O objeto da presente ação é o 
restabelecimento do auxílio-doença suspenso no período de 10.06.82 a 10.06.86 ao 
segurado incapacitado para o exercício de suas funções.  
Argumenta o autor que no período supracitado fora suspenso o benefício, em face da 
ausência de comprovação da existência de vínculo trabalhista à época do requerimento 
do empregado segurado junto à empresa Servitec Construtora.  
Trouxe o apelado a decisão administrativa da Junta de Recursos da Previdência Social no 
Estado de Pernambuco, reconhecendo-lhe o direito ao percebimento de tal pecúlio.  
Nesse passo, a autarquia nada negou em seu recurso, mesmo porque na fase processual 
na qual poderia impugnar aquela situação fática, no caso a contestação, configurou-se a 
revelia do apelante. E no recurso, junto aos autos, confirma a condição de segurado do 
autor, apenas argumentando que, no período questionado, a Previdência creditou, 
mediante Ordem de Pagamento trazida aos autos pelo autor, os valores que eram 
devidos ao apelado, não havendo, assim, inconformação alguma a ser reivindicada.  
A Consolidação das Leis da Previdência Social, Decreto nº 89.312, de 23.01.84, dispõe, 
em seu art. 26 e nos parágrafos 1º e 2º, os seguintes preceitos, a saber:  
"Art. 26 - O auxílio-doença é devido ao segurado que, após 12 (doze) contribuições 
mensais, fica incapacitado para o seu trabalho por mais de 15 (quinze) dias, ressalvado o 
disposto no artigo 99.  
§ 1º - O auxílio-doença, observado o disposto no artigo 23, consiste numa renda mensal 
correspondente a 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício, mais 1% (um por 
cento) desse salário por ano completo de atividade abrangida pela Previdência Social 
Urbana ou de contribuição recolhida nos termos do artigo 9º, até o máximo de 20% (vinte 
por cento).  
§ 2º - O auxílio-doença é devido a contar do 16º (décimo sexto) dia de afastamento da 
atividade ou, no caso de trabalhador autônomo, empregado doméstico ou segurado na 
situação do artigo 9º, a contar da data da entrada do requerimento, e enquanto o 
segurado permanecer incapaz."  
 
De fato, há comprovante nos autos informando que a ordem de pagamento fora recebida 
pelo autor, porém este argumenta que o valor consignado no depósito não confere com 
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os créditos mensais vencidos, sendo-lhe pago a menor.  
Como os autos não trazem elementos  suficientes para demonstrarem o salário de 
benefício do autor à época do requerimento do auxílio-doença, só aludindo a um 
coeficiente de 75% (setenta e cinco por cento) sobre uma renda mensal de Cr$ 34.225,00 
(trinta e quatro mil duzentos e vinte e cinco cruzeiros) a qual não impõe certeza, uma vez 
que o autor assevera que ao entrar no gozo do auxílio-doença seu salário de benefício 
correspondia a 3,36 (três vírgula trinta e seis) salários mínimos mensais, equivalendo a 
Cr$ 55.802,00 (cinqüenta e cinco mil oitocentos e dois cruzeiros) ao mês, o que por si só 
dá margem à hipótese de que a ordem de pagamento não correspondeu ao real crédito, 
posto que, após 46(quarenta e seis) meses de total suspensão do auxílio, o INSS efetuou 
em depósito de Cr$ 17.900,70 (dezessete mil novecentos cruzeiros e setenta centavos), 
pagos em rateio sem a devida e regular correção monetária.  
Porém, o demonstrativo apresentado nas contra-razões, fls. 37/39, não pode ser acatado 
como representativo dos valores devidos, pelo singelo fundamento de que a elaboração 
daqueles valores não expressa os preceitos legais e regulamentares que norteiam o 
cálculo da renda mensal e, conseqüentemente, o valor do correspondente benefício.  
O que se deve ressaltar é que se essas diferenças, referentes ao benefício do auxílio-
doença suspenso, foram integralmente pagas, não sofreram qualquer atualização 
monetária, sendo oportuno judicialmente esta correção, que deverá ser operada nos 
temos da Súmula 71, do extinto TFR, até o ajuizamento da ação e, após, com força na Lei 
6899/81, desde que respeitada a prescrição qüinqüenal e descontados os valores 
constantes do referido depósito efetuado pelo INSS. 
Assim, com estas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 19.475 - PE  

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: EDMILSON LIRA MADUREIRA 
Apelada: UNIÃO FEDERAL  
Advogado: DR. TAUMATURGO BONFIM (APTE.) 
 
EMENTA 

Militar.  Estabilidade.  Art. 19 do ADCT. Inaplicabilidade.  
Preliminar de nulidade da sentença. Matéria unicamente de direito. Caso de julgamento 
antecipado da lide e não de saneamento do processo. Inocorrência de cerceamento de 
defesa. Preliminar rejeitada.  
O direito à estabilidade após cinco anos de serviço, de que trata o art. 19 do ADCT, não 
se aplica aos militares. Precedentes.  
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, 11 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
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JUIZ RIDALVO COSTA - Relator  
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Edmilson Lira Madureira ajuizou contra a União 
Federal, perante a 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, ação cautelar 
preparatória , visando à suspensão de seu licenciamento do serviço militar, e ação 
ordinária de reintegração, com o fim de ser reintegrado nas fileiras da Força Aérea 
Brasileira.  
Alegou, em resumo, gozar da estabilidade constitucional prevista no art. 19 do ADCT, por 
contar mais de 08 (oito) anos de serviço na FAB.  
Contestando o feito, sustentou a União Federal: a) na ação cautelar, a legalidade do 
licenciamento do promovente e a inexistência dos pressupostos cautelares: fumus boni 
juris e periculum in mora, b) na ação principal, a inexistência de estabilidade, por tratar-se 
de militar temporário e a inaplicabilidade aos militares do art. 19 do ADCT. 
O MM. Juiz Federal, em simultaneus processus, julgou improcedente a ação principal e, 
em conseqüência, sem objeto a ação cautelar.  
Irresignado, apela o autor, suscitando, em preliminar, a nulidade da sentença. Argumenta 
que teria ocorrido cerceamento de defesa, já que o MM. Juiz monocrático julgou 
antecipadamente a lide, sem proferir despacho saneador, na ação ordinária, vedando ao 
apelante o direito de produzir as provas protestadas na exordial. No mérito, reitera os 
argumentos já aduzidos.  
Houve resposta ao recurso pela manutenção do decisum.  
Regularmente preparados, subiram os autos a este eg. Tribunal, 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 ação ordinária de reintegração, intentada por militar 
licenciado, e, em conseqüência, prejudicada ação cautelar preparatória, anteriormente 
ajuizada.  
O apelante, em preliminar, sustenta a nulidade da sentença - fls. 42: 
"Nula a r. decisão por não ter o Juiz a quo saneado o processo, obrigação contida na Lei 
Adjetiva Civil quanto ao despacho saneador nas ações ordinárias de REINTEGRAÇÃO. 
Protestou-se por todos os meios de provas em direito admitidos, para se chegar à 
verdade dos fatos, inclusive do concurso efetuado pelo autor. E nada disso foi levado em 
consideração."  
Há evidente equívoco do recorrente.  
O MM. Juiz sentenciante julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 330, I, do 
CPC, que preceitua:  
"Art. 330 - O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:  
I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 
não houver necessidade de produzir prova em audiência;" 
O saneamento do processo só pode ocorrer quando não se verificar nenhuma das 
hipóteses que autorizam o julgamento antecipado da lide - CPC, art. 331. Isto porque 
tanto o despacho saneador como o julgamento antecipado são modalidades do 
"julgamento conforme o estado do processo" - CPC, art. 338.  
Nesse sentido, leciona Moacyr Amaral Santos:  
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"cumpridas as providências preliminares, ou não havendo necessidade delas, o juiz 
proferirá julgamento conforme o estado do processo (Cód. cit., art. 328), o qual pode 
assumir uma de três figuras: a) declaração da extinção do processo (Cód. cit., art. 329); b) 
julgamento antecipado da lide (Cód.cit., art. 330); c) despacho saneador (Cód. cit., art. 
331).  
O despacho saneador pressupõe não ser caso de julgamento antecipado da lide..." 
(Primeiras Linhas, 2º volume, pág. 264/265)  
Após o saneamento do processo, não seria mais nem possível o julgamento antecipado 
da lide.  
Demais disto, o próprio autor, ao manifestar-se sobre contestação, não só deixou de 
requerer a produção de novas provas, como expressamente requereu o julgamento 
antecipado - fls. 26.  
Por essas razões, rejeito a preliminar.  
Quanto ao mérito, a questão centra-se na aplicabilidade ou não do art. 19 do ADCT aos 
militares.  
Este eg. Tribunal tem reiteradamente decidido que o benefício da estabilidade por cinco 
anos de serviço de que trata o referido dispositivo constitucional só se aplica aos 
servidores civis, conforme demonstram os seguintes precedentes: 
"EMENTA: Constitucional e Administrativo. Militar. Estabilidade. Art. 19 do ADCT. Direito 
inexistente.  
- O benefício da estabilidade por cinco anos de serviço de que trata o art. 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias de 1988 não se aplica aos militares, e sim aos 
servidores civis, tal como nele está expresso. 
- Apelação desprovida. Sentença confirmada." (AMS 1203-PE, Relator eminente Juiz 
Orlando Rebouças, 1ª Turma, TRF-5ª Região, in DJ de 01.04.91, pág. 6071) 
"EMENTA: Ação Cautelar. Militar. Licenciamento. Suspensão incabível.  
Inaplicável o art. 19 do ADCT aos militares. Ausência de plausibilidade  do direito.  Caso  
em  que  não é aconselhável a concessão de cautela para suspender o licenciamento." 
(AC 10637--CE, dec. unân., 1ª Turma, julg. em 21.11.91, Rel. Juiz Ridalvo Costa)  
"Administrativo. Militar. Interpretação do art. 19 do ADCT. Inaplicabilidade ao oficial militar 
temporário.  
1. Administração Pública, compreendida a Militar, ao praticar atos administrativos por 
meio de seus agentes, atua de modo vinculado ao princípio da legalidade.  
2. Em decorrência, só pode fazer o que a lei lhe permite, inexistindo possibilidade de 
proceder fora de tais lindes, sob pena de cometer desvio ou abuso de poder.  
3. Não alberga o nosso ordenamento jurídico qualquer regra que assegure estabilidade 
funcional ao militar temporário.  
4. Manifesta a inaplicabilidade do art. 19, do ADCT, in casu, máxime em se tratando de 
militar temporário, insusceptível de estabilidade.  
5. Apelação a que se nega provimento." (fls. 37) 
Com essas considerações, nego provimento ao recurso para manter a r. sentença por 
seus jurídicos fundamentos.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 19.748 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: GESUNILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 
Apelada: FAZENDA NACIONAL  
Advogado: DR. GETÚLIO RIBEIRO DE ALENCAR (APTES.) 
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EMENTA 

Processual Civil. Extinção do processo. Petição inicial. Qualificação dos autores em 
documentos anexos. Requisito satisfeito.  
1 - São requisitos da petição inicial o nome, os prenomes, o estado civil, a profissão, o 
domicílio e a residência do autor e do réu - art. 282, II, do CPC.  
2 - Tendo os autores sido nominados na inicial e indicada a qualificação em documentos 
anexos (procuração, identidade civil e CIC), resta suprida a exigência que, inclusive, é 
aceita pela jurisprudência pátria.  
3 - Apelação provida.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas.  
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 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, 16 de fevereiro de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Objetivam os presentes autos a restituição de 
quantias indevidamente exigidas e pagas a título de empréstimo compulsório, decorrente 
de disposição do DL 2288/86, face à sua inconstitucionalidade.  
O MM. Juiz a quo indeferiu a inicial, declarando extinto o processo, nos termos dos arts. 
267, I, e 295, VI, c/c art. 284, do CPC. 
Em sua peça recursal, os autores pugnam pela reforma da sentença por entenderem 
preenchidos os requisitos processuais postulatórios. Sustentam que não houve 
negligência ou displicência, mas motivo superior, que impossibilitara o patrono do 
exercício profissional.  
Contra-razões da Fazenda Nacional.  
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Gesunildo Rodrigues de Oliveira e 
outros propuseram ação ordinária de repetição de indébito contra a União Federal, 
objetivando a devolução do quantum recolhido a título de empréstimo compulsório 
instituído pelo DL 2288/86.  
Entendendo o MM. Juiz que a petição inicial não preenchia os requisitos legais, ou seja, 
que faltava a qualificação dos autores, determinou que estes a emendassem no prazo de 
10 dias. Não tendo sido cumprida a referida determinação, extinguiu o processo com 
fulcro nos arts. 267, I, e 295, VI, c/c art. 284, do CPC.  
A qualificação dos autores, exigida pelo art. 282, II, do CPC, constitui-se em uma garantia 
processual da parte adversa, que tem o direito de saber por que e por quem está sendo 
processada, ilação que se tira dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa. Ressalte-se, no entanto, que o processo não se caracteriza como mero 
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formalismo, e, sim, como verdadeira garantia.  
Note-se que, no caso sub judice, na peça exordial, o nobre patrono da causa nominou 
todos os autores e ali consignou que a qualificação dos mesmos era a constante no 
instrumento procuratório e nas cópias dos documentos de identidade e do CPF/MF 
acostados à inicial. Desta forma, o MM. Juiz tem pleno conhecimento da qualificação dos 
autores, como o tem quem faça um estudo dos autos. Portanto, também o teria a ré, 
quando da articulação da defesa.  
Extrema é a interpretação literal da lei quando o processo adequado é o teleológico.  
Em tratando da interpretação teleológica, Ruy Barbosa Nogueira, no seu "Curso de Direito 
Tributário", 9ª edição, 1989, assim discorre:  
"Como Jhering, o fim é criador de todo o direito. Por isso mesmo, o sentido das leis é 
essencialmente determinado pelos fins (telos). A apuração da finalidade da lei ou da 
proposição jurídica se faz por meio do método teleológico de interpretação das leis. A 
finalidade objetivada no texto e contexto se revela nas peculiaridades das intenções 
contidas nos preceitos e conceitos jurídicos".  
Por outro lado, a jurisprudência pátria, baseada no princípio da economia processual, 
onde se persegue a consecução da finalidade processual, vem mitigando, quando 
possível, o rigor de requisitos da peça vestibular. Assim é que, embora os incisos VI e VII 
do artigo 282 preceituem, respectivamente, que naquela peça deva se indicar "as provas 
com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados" e o "requerimento 
para citação do réu", a jurisprudência tem aceito a ausência destes. É o que se verifica 
das notas 16 e 17, feitas ao art. 282 por Theotonio Negrão, no Código de Processo Civil:  
"Admite-se o direito de produzir prova, ainda que omitida na inicial a sua indicação (RT 
495/83, neste sentido: Bol. AASP 943/5, RP 5/295)".  
"É irrelevante a falta de pedido de citação se o réu se defendeu, sem prejuízo para ele 
(JTA 95/376)."  
"E, especificamente, com relação ao exigido pelo inciso II do mesmo artigo, isto é, "os 
nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu", vem a 
jurisprudência admitindo que seja feita em relação anexa:  
"Os nomes e qualificações de todos os co-autores podem, para facilidade, ser feitos em 
relação anexa à inicial; mas a citação não vale se não houver prova concludente de que 
esta relação também foi entregue oportunamente ao réu (RJTJESP 108/333)".  
Demais disso, se se partisse para o exagerado apego à letra da lei, a outra conclusão não 
se poderia chegar senão à de que os autores a cumpriram, pois o art. 282 do CPC 
determina que "a petição inicial indicará" e, no caso em tela, na petição inicial consta que 
a qualificação dos autores, nela nominados, é a contida nos documentos que constam 
dos autos. Enfim, não poderia se afirmar que não houve tal indicação.  
Isto posto, inexistindo agressão ao direito da ré no modo dos autores indicarem sua 
qualificação e atendendo que a finalidade perseguida pelo art. 282, II, do CPC pode ser 
atingida pelo modus procedentes dos autores, dou provimento ao recurso.  
É o meu voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 19.788 - AL 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelado: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS MOCAMBO LTDA.  
Advogados: DRS. CORNÉLIO ALVES E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 
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Processual Civil. Processo de Execução. Extinção.  
Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições que regem o processo de 
conhecimento - CPC, art. 598.  
Se a exeqüente, regularmente intimada a promover o andamento do processo, deixa de 
realizar atos e diligências que lhe competiam, impõe-se a extinção do feito, com 
fundamento no art. 267, § 1º, do CPC.  
Apelação improvida.  
 
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, 18 de fevereiro de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA:  A Caixa Econômica Federal ajuizou, perante a 3ª 
Vara - AL, ação de embargos de terceiro contra  Transportes  Rodoviários  Mocambo 
Ltda.  Vencedora no processo de conhecimento, requereu a CEF a execução do julgado, 
visando ao ressarcimento das custas processuais e dos honorários advocatícios.  
Não havendo obtido o correto endereço do executado, nem localizado bens penhoráveis a 
ele pertencentes, requereu a exeqüente a suspensão do processo com fulcro no art. 791, 
III, do CPC. A suspensão foi deferida pelo MM. Juiz, inicialmente pelo prazo de 06 (seis) 
meses e, posteriormente, por prazo indeterminado, com o conseqüente arquivamento 
provisório do processo.  
Após pronunciamento da exeqüente, no sentido de manter o processo em arquivo 
provisório, o MM. Juiz monocrático julgou extinta a execução, já que não foi indicado o 
endereço correto do executado.  
Irresignada, apela a CEF, sustentando, em síntese, a falta de previsão legal para a 
extinção decretada. Alega que a paralisação da execução não é causa de extinção do 
processo.  
Não houve resposta ao recurso.  
Regularmente preparados, subiram os autos, vindo-me por distribuição.  
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de apelação cível contra 
sentença que extinguiu execução de título judicial, ao fundamento de não haver a 
exeqüente indicado o endereço do executado.  
Alega a exeqüente, ora apelante, a falta de amparo legal para a medida, vez que a 
paralisação da execução, na espécie, não seria causa de extinção, mas apenas de 
suspensão do feito, a teor do art. 791, III, do CPC.  
De fato, as hipóteses de extinção da execução encontram-se expressamente previstas no 
art. 794 do CPC. No entanto, a enumeração do referido dispositivo  não é taxativa.  O  
processo de execução pode ser igualmente extinto nos casos previstos nos arts. 267 e 
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269, a teor do art. 598 do CPC, que dispõe:  
"Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições que regem o processo de 
conhecimento."  
Cabível, portanto, a extinção da execução fora das hipóteses do art. 791, do CPC.  
No caso, a recorrente requereu a execução do julgado desde 28.01.86, mas não logrou 
obter o correto endereço do executado, nem localizar bens penhoráveis a ele 
pertencentes.  
Intimada, em diversas  ocasiões,  para dar andamento ao processo, a apelante limitou-se 
a requerer a suspensão do feito.  
Vários anos após o requerimento da execução, a apelante ainda não havia localizado o 
devedor, insistindo no pedido de suspensão do processo.  
Tendo a autora sido intimada a promover o andamento do processo, e não o tendo feito, 
deixando de realizar atos e diligências que lhe competiam, impõe-se a extinção do feito, 
com fulcro no art. 267, § 1º, do CPC,  aplicável  subsidiariamente ao  processo de 
execução.  
Embora não conste dos autos prova de que a intimação tenha sido pessoal, foi aberta 
vista à exeqüente.  
Demais disto, a recorrente, nas razões de apelação, também não aponta qualquer vício 
na intimação, apenas defende a inaplicabilidade do art. 267 ao processo de execução.  
Com essas considerações, nego provimento à apelação.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 19.965 - RN  

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelado: ALDO HENRIQUE DE LIMA 
Advogados: DRS. JOÃO BATISTA FERREIRA RABELO NETO E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ ARNO GALVÃO (APDO.)  
 
EMENTA 

Comercial. Título de crédito. Correção monetária. Comissão de permanência. Embargos à 
Execução.  
- A comissão de permanência não pode ser cumulada com a correção monetária.  
- Verificando-se, no entanto, que, no caso concreto, tal cumulação não ocorreu, é de se 
reformar a sentença que havia acolhido embargos à execução.  
- Decisão unânime.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 19965 - RN, em que são 
partes as acima mencionadas.  
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 10 de fevereiro de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício  
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
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RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: A Caixa Econômica Federal - CEF apela de 
sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos por Aldo Henrique de 
Lima, sob o argumento de estar sendo indevidamente cobrada comissão de permanência 
juntamente com correção monetária .  
Alega a recorrente, em síntese, não haver cumulação alguma, uma vez que o recorrido, 
ao efetuar o pagamento da dívida, somente o fez em relação ao principal e aos juros de 
mora, pelo que é lícito a ela o ajuizamento da execução para cobrança da comissão de 
permanência.  
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de 
distribuição.  
Peço a inclusão do feito na pauta.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): O apelado, em 14.01.88, intimado da 
apresentação a protesto de duas notas promissórias emitidas em favor da Caixa 
Econômica Federal - CEF, efetuou o pagamento em cartório dos respectivos valores 
originários acrescidos de juros moratórios.  
Ambos os títulos tiveram vencimento em 23.05.87.  
A Caixa Econômica Federal deu quitação, ressalvando, no entanto, o direito de cobrança 
da comissão de permanência.  
Em conseqüência, foi proposta a execução para a cobrança do saldo devedor.  
Oferecidos os embargos, a sentença os julgou procedentes, com fundamento na Súmula 
30 do STJ, segundo a qual "a comissão de permanência e a correção monetária são 
inacumuláveis."  
Entendo que houve equívoco na sentença apelada.  
O apelado não efetuou, em cartório, o pagamento de correção monetária.  
Conforme se verifica às fls. 6, o pagamento ali realizado abrangeu os valores originários e 
os juros moratórios.  
Não se pode, portanto, afirmar que a execução foi proposta para cobrança simultânea de 
correção monetária e de comissão de permanência.  
O embargante não demonstrou a iliquidez do título executivo, pois não fez juntar aos 
autos cópia da petição inicial da execução e dos documentos em que se fundamentou.  
Em face do exposto, dou provimento à apelação.  
É como voto.   
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 19.973 - PE  

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: ROMILDO PEREIRA DA SILVA 
Advogados: DRS. MANOEL VICENTE DO NASCIMENTO E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 
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Previdenciário. Juros de mora. Pagamento de diferenças. Termo inicial. Liquidação de 
sentença. Cálculo do contador.  
- Os juros de mora incidentes sobre os benefícios previdenciários não obedecem à regra 
geral do Código Civil.  
- Cuidando-se de prestação de natureza alimentar, devem os juros de mora ser contados 
a partir do momento em que as parcelas se tornaram devidas, a exemplo do que dispunha 
a Súmula nº 71, do extinto TFR, em relação à correção monetária.  
- Apelo improvido. Decisão unânime.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 19973 - PE, em que são 
partes as acima mencionadas.  
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 10 de fevereiro de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
apela de sentença que julgou procedente pedido de revisão de benefício formulado por 
Romildo Pereira da Silva, limitando-se o recurso a impugnar a parte da sentença que 
determinou a aplicação dos juros de mora a partir do ajuizamento da ação, bem como a 
que determinou a realização da liquidação por arbitramento.  
Entende o apelante que os juros somente são devidos a partir da citação, e que a 
liquidação da sentença deve ser feita por cálculos do contador.  
Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição.  
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Inicialmente, vinha entendendo, 
juntamente com esta e. Turma, que os juros de mora deveriam ser contados a partir da 
citação válida.  
Analisando melhor o assunto, no entanto, reformulo meu posicionamento anterior, para 
acompanhar a jurisprudência que vem se firmando no e. Superior Tribunal de Justiça, no 
sentido de que os juros de mora nos benefícios previdenciários não obedecem à regra 
geral do Código Civil. 
Com efeito, tratando-se de prestação de natureza alimentar, devem os juros ser contados 
desde o momento em que se verificou a inadimplência, a exemplo do que já era 
reconhecido em relação à correção monetária, de acordo com a Súmula nº 71 , do extinto 
Tribunal Federal de Recursos.  
Diante do exposto, nego provimento à apelação.  
É como voto.  
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 21.269 - CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL  
Apelado: JOEL MARQUES - ESPÓLIO  
Advogado: DR. MARCELO PINTO (APDO.)  
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Embargos do Devedor. Cerceamento de defesa. Nulidade da CDA.  
Processo Administrativo Fiscal. Intimação do devedor por Edital. Inocorrência das 
hipóteses que autorizam a intimação editalícia - Dec. nº 70.235/72, art. 23. Cerceamento 
de defesa.  
Havendo cerceamento de defesa no procedimento administrativo de apuração do débito, 
nulo é o título executivo dele decorrente.  
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, 11 de março de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Espólio de Joel Marques, representado por  seu 
inventariante,  opôs embargos à execução fiscal que lhe promoveu a União Federal para 
cobrança de imposto de renda, em lançamento suplementar relativo ao exercício de 1983, 
ano-base 1982.  
Alegou nos embargos, em síntese, que na inicial da execução figurou como devedor Joel 
Marques, pessoa falecida antes do surgimento da obrigação tributária, além do que a 
Certidão da Dívida Ativa executada não atende aos requisitos do art. 20, do CTN, e art. 
2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, sendo, portanto, nula.  
Apontou, ainda, nulidade do procedimento administrativo realizado para apuração do 
débito, eis que não fora o espólio notificado para defender-se. Ao contrário, houve apenas 
chamamento por edital afixado nas  dependências  da própria Receita Federal,  do qual 
constava o nome do próprio Joel Marques, há muito falecido.  
Requereu expressamente, às fls. 12, a requisição de cópia do procedimento 
administrativo e de outros documentos, conforme o disposto no art. 41, da Lei nº 6.830/80.  
O MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Ceará proferiu a sentença de fls. 
23/25, julgando improcedentes os embargos, ao fundamento de ser o espólio responsável 
pelas obrigações tributárias do de cujus e de ter sido válida a intimação editalícia, nos 
termos do art. 23, do Decreto nº 70.235, sem que tivesse, contudo, requisitado os 
documentos fiscais, como requerido na inicial.  
O processo foi posteriormente anulado por acórdão desta eg. Turma, do qual fui Relator, 
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que, considerando essencial ao julgamento da causa a requisição do procedimento fiscal, 
determinou a produção da prova pretendida pelo embargante.  
Após juntada dos documentos mencionados e manifestação das partes, foram os autos 
conclusos ao MM. Juiz Federal, que julgou procedentes, desta vez, os embargos, 
declarando nula a Certidão de Dívida Ativa.  
Irresignada, apela a Fazenda Nacional, alegando, em síntese, que a omissão de requisito 
não invalida a CDA, desde que não prejudique o executado.  
Com a resposta ao recurso subiram os autos, vindo-me por distribuição.  
Sentença submetida ao duplo grau obrigatório.  
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Sustentou o embargante, na inicial dos 
embargos, a nulidade da CDA, por ausência dos requisitos previstos no art. 202, do CTN, 
e art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80.  
Com relação à omissão dos referidos requisitos, dispõe o art. 203, do CTN:  
"Art. 203 - A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro a 
eles relativo são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela 
decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, 
mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou 
interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada."  
É certo que a regra contida no dispositivo supra foi abrandada pela jurisprudência do ex-
TFR, sempre que a omissão não prejudicasse a defesa do executado.  
Entretanto, no caso, a defesa do executado foi prejudicada desde o processo 
administrativo de apuração do débito, onde foi intimado por edital, mesmo possuindo 
endereço certo.  
O Decreto nº 70.235/72, que regula o processo administrativo de apuração dos créditos 
tributários da União, só permite a intimação editalícia quando não se puder intimar o 
devedor pessoalmente ou por via postal.  
Nesse sentido, ressaltou o julgador de primeiro grau - fls. 83: 
"...se havia endereço certo no processo administrativo, a intimação deveria ter sido feita, 
em primeiro lugar, nos termos do art. 23, incisos I e II, do Decreto 70.235. Caso resultasse 
improfícua por tais meios, aí, sim, se legitimava a intimação por edital. Mas isso não 
ocorreu. A Fazenda Nacional fez a intimação, apenas, por edital, como prova o 
documento de fls. 70 dos autos e prejudicou o contribuinte, retirando-lhe a oportunidade 
de se defender.  
Assim, entendo que é nula a intimação editalícia porque feita sem observância do 
disposto no art. 23, do Decreto nº 70.235 e, conseqüentemente, nulo é também o referido 
processo administrativo, como alega o embargante na inicial,..." 
Entendo que a intimação irregular do devedor infringiu os cânones constitucionais  
expressos  no art. 5º,  incisos LIV (due process of law) e LV (ampla defesa) da atual Carta 
Magna.  
Havendo cerceamento de defesa no procedimento administrativo fiscal, nulo é o título 
executivo dele decorrente.  
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa para manter a r. 
sentença por seus jurídicos fundamentos.  
É como voto.  
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0357 - RN  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelados: JOÃO FRANCO DA SILVA, JOSÉ PEIXOTO MARIANO, JOSÉ PEIXOTO 

SOBRINHO E PEDRO VICENTE RODRIGUES 
Advogados: DRS. VALÉRIO DJALMA CAVALCANTI MARINHO, CAIO GRACO PEREIRA 

DE PAULA, ANTERO JOSÉ T. FROTA E JOSÉ V. DA ROCHA E OUTROS 
(APDOS.)  

 
EMENTA 

Processual Penal. Crime praticado por Prefeito de Município contra empresa pública 
federal. Competência do Tribunal Regional Federal. Nulidade da sentença proferida pelo 
juízo singular. Interpretação do inciso VIII do artigo 29 da CF.  
I - É absolutamente incompetente o Juízo Federal singular para julgar crime praticado por 
Prefeito Municipal contra empresa pública federal, porquanto, na correta exegese do 
inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal, tal competência pertence aos Tribunais 
Regionais Federais.  
II - Sentença condenatória que se anula "ex officio". 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc.  
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação para anular a sentença, remetendo os autos ao Pleno deste 
Tribunal, 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, 22 de setembro de 1992 (data do julgamento).  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente  
JUIZ NEREU SANTOS - Relator  
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS:  O representante  do Ministério Público Federal no 
Rio Grande do Norte denunciou de João Franco da Silva, José Peixoto Mariano, José 
Peixoto Sobrinho e Pedro Vicente Rodrigues, atribuindo ao primeiro o fato de haver-se 
utilizado de documento ideologicamente falso (vínculo funcional com a Prefeitura de Nova 
Cruz, no mesmo Estado), objetivando a obtenção de empréstimo hipotecário junto à Caixa 
Econômica Federal. Quanto ao segundo denunciado, José Peixoto Mariano, na condição 
de Prefeito do Município mencionado, teria assinado declaração falsa de vínculo funcional 
referente ao acusado João Franco da Silva. Por sua vez, o denunciado José Peixoto 
Sobrinho, na qualidade de secretário da edilidade municipal, teria fornecido contra-
cheques falsificados ao mesmo acusado. Por último, o denunciado Pedro Vicente 
Rodrigues, então gerente da Caixa Econômica Federal, interferira para o fornecimento de 
documento relativo à relação de emprego por parte do Secretário da Prefeitura. 
Desta forma, ao primeiro denunciado, João Franco da Silva, foi imputada a prática do 
crime previsto no artigo 304 (uso de documento falso), combinado com o artigo 29 do 
Código Penal. Aos denunciados José Peixoto Mariano e José Peixoto Sobrinho foi 
atribuído o crime do artigo 299, combinado com o artigo 29 do Código Penal, ou seja, 
falsidade ideológica em concurso. Finalmente, ao denunciado Pedro Vicente Rodrigues foi 
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imputado o crime tipificado no artigo 304, combinado com o artigo 29 do Código Penal e, 
ainda, o constante do artigo 312, parágrafo 2º, combinado com o artigo 69 do Código 
Penal. 
Foram inquiridas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e, em seguida, 
apresentadas as alegações finais nas quais o Ministério Público pediu a condenação dos 
denunciados, enquanto a defesa pugnou pelas suas absolvições.  
O MM. Juiz prolatou sentença em que julgou improcedente a denúncia, absolvendo, 
assim, os denunciados das imputações que lhes foram feitas.  
O Ministério Público Federal, inconformado com a sentença, interpôs apelação pugnando 
pela reforma da decisão com a condenação dos denunciados.  
Contra-razões por parte dos denunciados pela manutenção da sentença absolutória.  
Parecer do Ministério Público Federal, perante este egrégio Tribunal, opinando pelo 
provimento do recurso e condenação dos acusados.  
É o relatório. À revisão.  
 
VOTO-PRELIMINAR  

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Observo, preliminarmente, que o Ministério 
Público Federal ofereceu denúncia contra José Peixoto Mariano, que, à época do fato 
descrito na peça vestibular, era Prefeito do Município de Nova Cruz, no Rio Grande do 
Norte.  
Ora, estabelece a Constituição Federal, no seu art. 29, inc. VIII, verbis:  
"Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício 
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que 
a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição 
do respectivo Estado e os seguintes preceitos:  
(...)  
VIII - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça."  
Desta forma, com a nova ordem constitucional, os Prefeitos Municipais que praticam 
crimes passam a ser processados e julgados pelo Tribunais de Justiça dos Estados. No 
caso presente, verifico que o fato tido como criminoso foi praticado em detrimento de 
empresa pública federal - Caixa Econômica Federal. Assim, a competência se desloca 
para a Justiça Federal, pelo que não poderia o juízo singular ter enfrentado a espécie. 
Nula, pois, a sentença proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau por ser este 
absolutamente incompetente para julgar matéria da competência originária do órgão 
colegiado.  
A propósito do tema, este Tribunal, através do seu Plenário, teve oportunidade de se 
pronunciar quando do julgamento da Ação Penal nº 04/89-AL, cujo acórdão, da lavra do 
eminente Juiz Castro Meira, guardou a seguinte ementa:  
"Crime de ex-Prefeito contra a Previdência Social. Competência do TRF. Prova 
insuficiente. Absolvição.  
1 - É competente o Tribunal Regional Federal para o julgamento de crime praticado por 
ex-Prefeito Municipal contra a Previdência Social.  
2 - Inexistindo prova suficiente, decreta-se a absolvição do réu.  
3 - Ação penal improcedente."  
(Publ. no DO-PE, de 08.03.91, pág. 4096).  
Diante do exposto e do precedente jurisprudencial mencionado, conheço da apelação 
para, declarando a nulidade da sentença, determinar a remessa dos autos ao Pleno deste 
egrégio Tribunal para o devido processamento.  
É como voto.  
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VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A imputação que é feita, na denúncia, ao 
acusado João Franco da Silva é de este haver-se utilizado de documentos 
ideologicamente falsificados visando à obtenção de empréstimo junto à Caixa Econômica 
Federal da cidade de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte.  
Realmente, foram apresentados, no pedido de obtenção do empréstimo para aquisição de 
um terreno e construção de um imóvel, por parte do denunciado João Franco da Silva,  
uma declaração subscrita pelo Prefeito do mencionado Município de Nova Cruz, no 
sentido de que este era empregado da mesma edilidade e, ainda, dois contra-cheques de 
pagamentos de salário.  
No caso, a declaração de relação empregatícia foi subscrita pelo Prefeito, o Sr. José 
Peixoto Mariano, mas preparada pelo Secretário do Município, Sr. José Peixoto Sobrinho, 
que foi também quem forneceu os contra-cheques.  
O envolvimento do acusado Pedro Vicente Rodrigues teria decorrido do fato de haver 
interferido junto ao Secretário da Prefeitura de Nova Cruz para a concessão da 
declaração de relação de trabalho. 
O MM. Juiz, prolator da sentença recorrida, para absolver os acusados, fundamentou-se 
nas circunstâncias de que "usando ou não os documentos falsos, os mesmos estariam 
sujeitos à verificação, e a jurisprudência vem entendendo de forma  reiterada  que nessa  
circunstância não há o crime de falso ideológico, como informa Celso Delmanto" (fls. 277).  
Ocorre que o mesmo Celso Delmanto também esclarece que: 
"Há ressalva, interpretando que a possibilidade de verificação da verdade só se aplica 
quando esta é apurável por meio de confronto objetivo e concomitante da autoridade 
(STF, HC 68.874. RTJ 115/171)." (Código Penal Comentado, 2ª ed., p. 506).  
De fato, não cabia ao gerente da Caixa Econômica Federal fazer a verificação do 
documento que declarava que o pretendente ao financiamento era, realmente, funcionário 
da Prefeitura Municipal de Nova Cruz. Assim, sob este aspecto, tenho que não procede o 
entendimento esposado na douta sentença recorrida.  
Ocorre, contudo, que no caso sob exame não havia a possibilidade de dano à Caixa 
Econômica Federal, desde que o documento apresentado não era essencial ao 
empréstimo pleiteado. E tanto é certo que não se verificou qualquer dano, que o mutuário 
continuou pagando as prestações do empréstimo, sem qualquer problema, como informa 
uma das testemunhas que foram inquiridas.  
Assim,  para  a  ocorrência de  falsidade  ideológica,  é imprescindível que exista, pelo 
menos, a potencialidade do evento danoso, como já entendeu o excelso Pretório, 
conforme citação de Celso Delmanto (Código Penal Comentado, 2ª ed., p. 506).  
O mesmo Celso Delmanto traz, ainda, à colação referência a julgamentos do Tribunal de 
Justiça de São Paulo do seguinte teor:  
"Não há crime de falso ideológico se inexistiu dano, pois não beneficiou o agente nem 
prejudicou terceiros (TJSP, HC 45.178, RT 609/319; Ap 12.690, mv. RT 564/310 e 
RJTJSP 81/366)." (obr. cit m/pág.).  
Desta forma, se não ocorreu o crime de falsidade ideológica pela falta de potencialidade 
danosa do documento apresentado, também deve ser afastado o crime de uso de 
documento falso.  
Com estas considerações, nego provimento à apelação para manter a respeitável 
sentença.  
É como voto.  
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0602 - PE 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelante: ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA  
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogada: DRA. HYDIA V.C. DE LANDIM FARIAS (APTE.)  
 
EMENTA 

Penal. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade. Inteligência dos arts. 109 e 110, §§ 
1º e 2º, do Código Penal.  
1. Tendo o delito sido praticado em 07 de março de 1983, com denúncia recebida em 11 
de outubro de 1990, dando lugar à sentença condenatória com pena de 02(dois) anos de 
reclusão, tem-se a ocorrência da prescrição retroativa.  
2. Decretada a prescrição da pretensão punitiva do Estado.  
3. Apelo provido.  
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas.  
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
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, 09 de fevereiro de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator  
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS:  O  Ministério  Público Federal, em 02.09.90, ofereceu 
denúncia contra Antônio Araújo da Silva, imputando-lhe a prática do fato delituoso 
tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal, sob a alegação de que o denunciado, em 07 
de março de 1983, utilizando-se de documentos falsos, sacou o saldo da conta vinculada 
ao PIS/PASEP de Francisca do Nascimento Sales (IP de fls. 06/113).  
A denúncia foi recebida em 11.10.90 (fls. 123).  
O MM. Juiz monocrático julgou procedente a denúncia, condenando o denunciado como 
incurso no art. 171, § 3º, do CPB, e fixando a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, 
em regime semi-aberto, além de 20 dias-multa. Concedeu-lhe o benefício do sursis por 04 
(quatro) anos (fls. 163/165).  
Contra tal decisão insurge-se o apelante, requerendo, preliminarmente, a extinção da 
punibilidade pela prescrição retroativa; no mérito, alega não existir, nos autos, prova de 
dolo na ação do apelante, referindo que o processo se baseara exclusivamente no 
inquérito policial, ferindo o princípio do contraditório (fls. 172/174).  
Em contra-razões, o Ministério Público Federal ratificou, integralmente, os fundamentos 
da sentença monocrática (fls. 175).  
A Procuradoria Regional, em parecer da Dra. Armanda Soares Figueirêdo, opinou pela 
reforma da sentença, reconhecendo a incidência da prescrição da pretensão punitiva do 
Estado (fls. 182/184).  
Em seguida, determinei a remessa dos autos ao revisor, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno desta Casa.  
É o relatório.  

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator):  No caso sub examen, a pena aplicada, em 
caráter definitivo, foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão.  
O fato delituoso foi praticado em 07 de março de 1983, e a denúncia só veio a ser 
recebida em 11 de outubro de 1990, ou seja, 07 anos depois.  
O art. 109, do Código Penal, em seu inciso V, estabelece que a prescrição se configurará 
em 04 (quatro) anos na hipótese de a pena máxima cominada à espécie ser superior a 01 
(um) ano e não exceder a 02 (dois) anos.  
Após o pronunciamento do julgador monocrático, fixando a pena, a prescrição deve ser 
examinada, tendo em vista a pena in concreto. Assim sendo, tendo decorrido 06 (seis) 
anos entre o delito e o recebimento da denúncia, encontra-se evidenciada a prescrição da 
pretensão punitiva do Estado.  
Como ensina Celso Delmanto, em Código Penal Comentado, 3ª Edição, Ed. Renovar:  
"o que importa à prescrição é a data real em que ela se verificou e não o instante em que 
foi declarada. Assim, mesmo que a sentença se tenha tornado definitiva, sem que se 
percebesse a prescrição verificada, esta ainda pode ser decretada, até em habeas corpus 
ou revisão. O que importa é que ela tenha acontecido dentro dos limites temporais. Se ela 
assim efetivamente ocorreu, não há diferença em declará-la no  próprio  instante 
processual ou depois, pois a prescrição é de direito material (e não processual),  
inexistindo preclusão a seu respeito."  
Existem precedentes nesta Corte, a respeito da matéria, entre os quais cito aquele 
consubstanciado na decisão proferida pelo MM. Juiz José Delgado, na ACR nº 293-PE, 
do seguinte teor:  
"Penal. Prescrição. Extinção da punibilidade.  
1. A prescrição retroativa está fundamentada na interpretação do art. 109, caput, 
combinado com os §§ 1º e 2º, do art. 110, tudo do Código Penal. 
2. Se o fato aconteceu em 1984, com denúncia recebida em 1988, dando lugar à 
sentença condenatória com a pena de oito meses, que transitou em julgado para a 
acusação, tem-se a ocorrência da prescrição retroativa.  
3. Por tal espécie de punibilidade ocorrer antes de transitar em julgado a sentença final 
condenatória, tem-se consagrada a chamada prescrição da pretensão punitiva ou da 
ação, com a produção dos efeitos do Estado não obter uma decisão a respeito do crime, 
de não implicar responsabilidade do acusado, de não marcar seus antecedentes, nem 
gerar futura reincidência. Não se condena, também, o acusado nas custas processuais, 
sendo que os danos produzidos pela ação apurada só podem ser cobrados, no cível, por 
via ordinária."  
Isto posto, dou provimento à apelação para decretar a extinção da pretensão punitiva,  por  
força do  advento do  prazo prescricional. Prescrita a ação, e não apenas a sua execução, 
cessam todos os efeitos da decisão de fls. 163/165.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0608 - PE  

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA  
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: LUIZ DIAS DE SOUZA 
Advogada: DRA. MADMANA VIEIRA (APDO.)  
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EMENTA 

Penal. Estelionato. Saque de cotas do PIS mediante certidão de casamento falsa.  
Denúncia pelo crime de estelionato, em sua forma tentada - art. 171, c/c o art. 14, II, do 
CP.  
Insuficiência de provas quanto à autoria do delito.  
A confissão do acusado, obtida apenas no inquérito policial, só adquire valor probante 
quando corroborada por outros elementos de prova.  
Os indícios colhidos no inquérito, isoladamente, não se prestam à edição de sentença 
condenatória.  
Sentença absolutória que se confirma.  
Improvimento do recurso.  
 
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, 04 de março de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator  
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de apelação criminal interposta pelo 
Ministério Público Federal contra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara - 
PE, que absolveu Luiz Dias de Souza, denunciado como incurso nas penas do art. 171, 
c/c o art. 14, II, do CPB, por tentar sacar indevidamente quotas do PIS, valendo-se de 
certidão de casamento falsa.  
A r. sentença recorrida, considerando inexistente o delito de estelionato, em sua forma 
tentada, deu nova definição jurídica aos fatos narrados na denúncia, desclassificando-os 
para os arts. 297 (falsificação de documento público) e 304 (uso de documento falso) do 
CP, mas absolvendo o apelado, com fundamento no art. 386, VI, do CPP, por ausência de 
provas.  
Nas razões do recurso, sustentou o apelante, em síntese, que a autoria do crime de 
falsificação da mencionada certidão de casamento fora confessada pelo apelado.  
A defensora dativa do réu respondeu ao recurso, pugnando pela manutenção da 
sentença.  
Subiram os autos e vieram-me conclusos por distribuição.  
Com vista, a douta Procuradoria Regional Federal, em alentado parecer da Dra. Armanda 
Figueirêdo, opina pelo improvimento do recurso.  
Determinei que fossem os autos remetidos à douta revisão.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR. JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O Ministério Público Federal, em suas 
razões, prende-se ao fato de que o apelado teria confessado a autoria do delito, verbis: 
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"Entendeu o MM. Juiz de 1ª instância, na sentença de fls. 250 a 254, absolver o réu, por 
entender que não há qualquer prova quanto à autoria do crime de falsificação da 
mencionada certidão de casamento. 
Julgou contra os autos, desconhecendo, inclusive, sem maior fundamento, confissão do 
réu, por sua livre e espontânea vontade, reconhecendo a prática do delito penal por ele 
executado". (fls. 261) 
"O réu ratificou a confissão por mais vezes, repetindo a estória às fls. 70 e 143.  
Como não julgou a confissão, a autoridade judicial mencionou que não sabia a forma por 
que a confissão foi obtida." (fls. 262) 
No entanto, a confissão a que se reporta o apelante foi obtida em depoimento prestado 
perante a autoridade policial.  
Segundo orientação do eg. STF, a confissão feita no inquérito policial só adquire valor 
probante quando corroborada por outros elementos de prova, conforme anotação de 
Damásio de Jesus:  
"Assim, as `confissões extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou 
verdade nelas contida, desde que corroboradas por outros elementos de prova' (RCrim 
1.312,    DJU  7.11.78, p.  8823,   RTJ  88/371 ). Imprescindível, entretanto, nos termos da 
disposição, que a confissão seja corroborada por outras provas. Ela, isolada, conforme  
decidiu o  Pretório Excelso,  `não constitui prova suficiente para a condenação'." (in 
"Código de Processo Penal Anotado", 8ª edição, p. 141) 
Nenhuma prova foi produzida em juízo. 
O acusado, citado por edital, não compareceu ao interrogatório nem arrolou testemunhas.  
Por outro lado, as testemunhas arroladas pelo MPF não corroboraram os fatos delituosos 
imputados ao recorrido.  
O documento de solicitação de saque do PIS, que poderia corroborar a confissão do 
apelado, solicitado através de ofício da autoridade policial, não foi fornecido pela CEF. 
Respondendo ao referido ofício, afirmou o Gerente de Núcleo do PIS (fls. 246):  
"Reportando-nos aos ofícios acima referenciados, pesquisamos o histórico da conta/PIS 
nº 102.61887.90.1, pertencente ao Sr. LUIZ DIAS DE SOUZA, não sendo encontrados 
registros de saques de Quotas de Participação do Fundo PIS/PASEP (...)".  
Na aludida correspondência, asseverou ainda o Gerente da CEF que a inexistência das 
solicitações de saque do PIS e que "os únicos documentos que evidenciam a tentativa de 
saques fraudulentos são as certidões" (fls. 247). Nesse aspecto, o édito absolutório 
encontra-se corretamente fundamentado - fls. 257: 
"A principal prova que poderia confirmar o depoimento do acusado na via policial seria o 
documento solicitação de saque do PIS, que o participante ou seu procurador entrega no 
banco depositário, instruído com a documentação necessária, e que, no caso, teria sido 
entregue na Caixa Econômica Federal-CEF. No entanto, esta informou na 
correspondência de fls. 242/243 que aquele documento não existia (v. item `3' daquela 
correspondência)."  
Por outro lado, no tocante à certidão de casamento falsa, o laudo de exame grafotécnico 
(fls. 236/238) não atribui ao apelado a autoria do falsum.  
Após minucioso exame da referida certidão, concluíram os Srs. Peritos - fls. 238:  
"À luz dos padrões encaminhados a exame, os peritos não detectaram elementos gráficos 
concordantes suficientes para atribuir ao punho do Sr. Luiz Dias de Souza a autoria dos 
manuscritos questionados."  
Inexiste, portanto, qualquer prova da autoria do delito. O próprio MPF opina pela 
manutenção da sentença absolutória - fls. 273.  
Os indícios colhidos no inquérito não podem, isoladamente, servir de esteio à edição de 
sentença condenatória.  
Em casos assim, prevalece o princípio in dubio pro reo.  
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Mantenho a sentença por seus fundamentos.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0621 - PE  

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: JOSÉ SILVINO DE ALBUQUERQUE  
Advogada: DRA. HYDIA V. C. DE LANDIM FARIAS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Penal e Penal. Prova documental. Reprodução. Estelionato.  
1. Fundando-se a  denúncia em  documento  reproduzido por xerox inautenticada, conclui-
se por sua imprestabilidade para efeitos de prova (art. 232, parágrafo único, do CPPB), 
restando irretorquível a sentença absolutória.  
2. 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, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.  
Recife, 02 de março de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Ministério Público Federal denunciou de 
José Silvino de Albuquerque como incurso nas penas do art. 171 do Código Penal pelo 
fato de ter o mesmo apresentado declaração de rendimentos - exercício/85 contendo 
falsas percepções de rendimentos, supostamente pagos por fontes inexistentes, 
consignando a retenção do IR-pessoa física com fito de receber restituição do pretenso 
imposto retido na fonte.  
O laudo documentoscópico (grafotécnico) acostado às fls. 101/102 concluiu pela 
autenticidade da assinatura aposta no formulário de IR, em confronto com a do prontuário 
civil 3.107.153-SSP-PE do indiciado.  
Denúncia recebida em 14.09.89 (fls. 132).  
Novo laudo realizado (fls. 251/253),  a  requerimento  do Ministério Público, concluiu que 
os materiais apresentados não forneceram elementos capazes de indicar que foram 
produzidos ou não por um mesmo punho escriturador.  
Na sentença, prolatada em 17.09.92, o MM. Juiz monocrático, considerando que a própria 
acusação, nas alegações finais, reconheceu que não se concretizou a materialidade do 
crime de estelionato (art. 171, do CPB), dando, inclusive, nova definição jurídica aos fatos, 
classificando-os como tentativa de estelionato (art. 14, II, c.c art. 171, do CPB), cuja 
materialidade, no seu entender, também não se concretizou; que mesmo sob nova 
tipificação, no caso, falsidade ideológica - art. 299 do CPB, por ter inserido informação 
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inverídica na Declaração de Renda, a mesma não restaria comprovada quanto à 
materialidade (a Declaração de Renda em discussão foi destruída pela Receita, 
constando dos autos cópia não autenticada, sem valor probante), concluiu por julgar 
improcedente a ação, com base no art. 386, II e III, do CPPB, absolvendo o denunciado.  
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença para ter o apelado condenado nas penas 
do art. 171, c.c. art. 14, II, do CPB. Reporta-se às ponderações das alegações finais onde 
indicou a perícia que concluiu pela autenticidade da assinatura constante na Declaração 
de Renda. Entende que os fatos trazidos aos autos comprovam a autoria e a 
materialidade do delito e que foram circunstâncias alheias que impediram o apelado, em 
sua ação dolosa, de obter o que queria fraudulentamente.  
Contra-razões no sentido da manutenção da sentença, face à inexistência de prova 
cristalina de que o acusado agiu de forma dolosa ou mesmo que tenha sido o autor do 
fato denunciado.  
O parecer do Ministério Público, entendendo da necessidade de uma terceira perícia (art. 
180 CPPB), já que os dois laudos periciais realizados foram contraditórios e que, no 
tocante à tentativa de estelionato, necessário se faz ficar patente o meio fraudulento 
utilizado (inserção de declaração falsa no formulário de I.R.) que, ao final, não ficou 
provada, vez que não foi realizada uma perícia desempatadora, que poderia ter sido 
levada a efeito requisitando-se a microfilmagem da Declaração de Renda do indiciado, 
opinou, ao final, no sentido de que, caso se considere dispensável a realização da perícia 
sugerida, que se dê por improvido o apelo, face à insuficiência de provas para 
condenação.  
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Na sentença recorrida, o MM. Juiz 
Francisco Alves, após análise dos autos, restou por absolver o réu, em face da 
imprestabilidade da prova documental em que se embasou a peça acusatória para 
imputar ao réu a prática do crime de estelionato ou, como posteriormente reconheceu o 
próprio MPF, o de estelionato tentado. É que, consistindo a acusação ao réu em ter o 
mesmo lançado informações inverídicas em sua Declaração de Imposto de Renda no 
exercício de 1985, relativas ao imposto retido na fonte, com o fito de ter uma restituição 
superior à que lhe era devida, juntou-se aos autos para fins, inclusive, de exame 
grafotécnico, cópia xerox inautenticada daquela declaração, cujo original a Receita 
afirmara ter destruído.  
Observa S. Exa., o MM. Juiz monocrático, que documento não autenticado não se presta 
para prova no âmbito civil, e muito menos no penal. Nesse sentido, por sinal, já se 
posicionou a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando na ACR 
446, da qual foi Relator o Desembargador Humberto da Nova, entendeu que a fotocópia 
de um documento é uma modalidade de sua cópia e consubstancia o documento do 
documento, merecendo o mesmo valor do original, desde que autenticada.  
Sobre a matéria, é taxativa a Lei Processual Penal quando admite se reproduza a prova 
documental, ou por meio de testemunha ou por  meio de  cópia,  desde que  autenticada  
(art. 543, III), considerando-se como documento escrito para efeitos de prova a sua 
fotografia, ou, no caso, sua xerox, desde que autenticada (art. 232, parágrafo único). 
Aliás, a Suprema Corte do País, reconhecendo para efeito de corpo de delito que a 
fotocópia autenticada dos cheques vale pelos originais (RTJ 74/20), chegou a concluir 
pela imprestabilidade, para prova, de fotocópia autenticada na Capital, mas destinada a 
instruir processo que tenha curso no interior (RHC - 65.583, 2ª Turma TJ - 30.10.87). 
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A ausência de prova, dada a imprestabilidade do documento que embasou a denúncia, 
não só não autoriza a condenação do réu (art. 386, VI, do CPPB), como, igualmente, se 
aplique à hipótese, quer a emendatio quer a mutatio libelli, sendo assim de concluir-se 
pela irreparabilidade da sentença recorrida, que mantenho em todo seu teor, negando 
provimento ao recurso do Ministério Público Federal.  
É o meu voto.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.281 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: UNIÃO FEDERAL  
Apelada: ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO 
Advogados: DRS. ADONIAS DOS SANTOS COSTA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Mandado de Segurança Coletivo. Associação do Ministério Público de 
Pernambuco. Impossibilidade de dedução das contribuições recolhidas pelos associados 
ao IPSEP da base de cálculo do imposto de renda, para fins de tributação. Ausência de 
ofensa ao princípio constitucional da imunidade recíproca. Direito, entretanto, de não 
aplicação da Taxa Referencial para atualização do imposto de renda, ano-base de 1990, 
por não se constituir esta índice de correção monetária. Apelação parcialmente provida.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc.  
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
parcial provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do 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 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator  
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS:   A  Associação  do Ministério Público de 
Pernambuco, através de advogado legalmente constituído, impetrou o presente mandado 
de segurança coletivo, em caráter preventivo, contra ato do Delegado da Receita Federal 
no Estado de Pernambuco objetivando a dedução da contribuição devida pelos seus 
associados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Pernambuco - IPSEP 
da base de cálculo do imposto de renda, assim como o direito à não aplicação da 
variação da Taxa Referencial Diária - TRD incidente sobre o imposto de renda.  
Alegou a impetrante que o Fisco Federal, no exercício de 1991, ano-base de 1990, não 
admitiu a dedução do valor da contribuição recolhida pelos associados da impetrante ao 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Pernambuco - IPSEP, consoante 
instruções normativas que mencionou.  
Receou, ainda, que a autoridade coatora viesse a exigir dos associados da impetrante a 
atualização do imposto apurado no ano-base de 1990, com incidência da Taxa 
Referencial - TR, criada pela Medida Provisória nº 294, de 31.01.91, convertida na Lei nº 
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8.177, de 01.03.91.  
Entendeu, desta forma, a requerente do writ que, tendo o Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Pernambuco - IPSEP natureza autárquica, estariam os seus 
associados beneficiados pela imunidade tributária recíproca, a teor do artigo 150, inciso 
VI, alínea a, parágrafo 2º, da Constituição Federal.  
Quanto à incidência  da Taxa Referencial - TR e da Taxa Referencial Diária - TRD, alegou 
ser a sua aplicação inconstitucional, em razão de ferir os princípios da irretroatividade da 
lei, anterioridade e legalidade, além de afrontar o direito adquirido e não constituir 
parâmetro para aferição do processo inflacionário.  
A liminar que foi pleiteada pela impetrante foi deferida pelo MM. Juiz a quo.  
o Delegado da Receita Federal em Recife prestou as suas informações adotando o 
parecer subscrito pela Procuradora da Fazenda Nacional, Drª. Rosângela Maria Croccia 
Macedo. 
Nestas informações, invocou, em preliminar, o incabimento da segurança por se insurgir 
contra lei em tese. Por outro lado, não foi possível aferir da legitimidade da representação 
por ser ilegível o documento apresentado.  
No mérito, alegou a improcedência do pedido por inexistir previsão legal autorizadora da 
dedução do valor da contribuição devida ao IPSEP, na base de cálculo do imposto de 
renda. Acrescentou, ademais, não estar a impetrante abrangida pela imunidade recíproca 
por não se tratar de entidade sindical, mas de associação, e que não estava agindo em 
defesa dos seus interesses, mas dos seus associados.  
Afirmou, ainda, que a TRD constitui fator de atualização do valor monetário da base de 
cálculo dos tributos e contribuições.  
O representante do Ministério Público Federal em primeiro grau pronunciou-se pela 
denegação da segurança com relação à imunidade recíproca, por entender ser esta 
inexistente, e, quanto à TRD, havia ocorrido a perda de objeto ante a declaração da sua 
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.  
O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, Dr. Francisco Alves 
dos Santos Júnior, concedeu parcialmente a segurança reconhecendo o direito dos 
associados da impetrante de não incluírem na base de cálculo dos seus respectivos 
impostos de renda a parcela relativa à contribuição previdenciária que estão obrigados a 
pagar ao Instituto da Previdência dos Servidores do Estado de Pernambuco, 
determinando que a impetrada se abstenha de exigir dos mesmos associados inclusão da 
mencionada parcela. Quanto à aplicação da Taxa Referencial Diária - TRD, incidente 
sobre a parcela do imposto de renda, considerou extinto o feito, sem apreciação do 
mérito, em vista da decisão do Supremo Tribunal Federal. Condenou, ainda, a União 
Federal a ressarcir as custas despendidas pela impetrante. Submeteu o feito ao duplo 
grau de jurisdição.  
A União Federal (Fazenda Nacional), irresignada com os termos da sentença, interpôs 
apelação pedindo a reforma da sentença recorrida.  
A Associação do Ministério Público de Pernambuco apresentou as suas contra-razões 
pugnando pela manutenção da sentença.  
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A impetrante, Associação do Ministério 
Público de Pernambuco, impetrou o presente writ ao fundamento de que as contribuições 
devidas pelos seus associados ao Instituto da Previdência dos Servidores do Estado de 
Pernambuco - IPSEP, que são compulsórias, não poderiam ser incluídas na base de 
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cálculo do imposto de renda para efeito de tributação.  
Argumentou a impetrante que o mencionado Instituto, sendo uma autarquia estadual, por 
força do disposto na Lei Estadual nº 7.551, de 27.12.77 (art. 3º), gozava da imunidade 
recíproca a que alude o artigo 150, inciso VI, alínea a, parágrafo 2º, da Constituição 
Federal.  
Ao modo de ver da impetrante, "a inclusão da contribuição paga ao IPSEP na base de 
cálculo do imposto sobre a renda maltrata o princípio constitucional da imunidade 
tributária recíproca." (fls. 16).  
Este mesmo entendimento foi esposado pelo douto prolator da sentença atacada, como 
se vê dos fundamentos do seu decisum assim alinhados:  
"2) com referência à pretendida dedução do valor da contribuição previdenciária do IPSEP 
da base de cálculo do imposto de renda dos Srs. Promotores de Justiça de Pernambuco, 
exercício 1991, ano-base 1990, procede o feito.  
2.1) o ato da autoridade impetrada que não permite a dedução da parcela da contribuição 
previdenciária dos associados da impetrante da base de cálculo do imposto de renda fere 
as regras consignadas no art. 150-VI e respectivo § 2º da Constituição Federal, que 
concedem recíproca imunidade de caráter subjetivo e objetivo ao patrimônio, renda e 
serviços das Pessoas Jurídicas de Direito Público Tributantes, de forma extensiva às suas 
respectivas autarquias e fundações.  
Note-se que mencionada imunidade não é apenas subjetiva (às pessoas), mas também 
tem caráter objetivo, isto é, agasalha o patrimônio, a renda e os serviços.  
Esse caráter objetivo da imunidade em estudo faz com que a parcela que entrará na 
receita da autarquia beneficiária seja por ela (imunidade) abrangida desde o surgimento 
da contribuição, e isto ocorre no momento em que é destacada dos salários ou 
vencimentos dos contribuintes (no presente caso, dos associados da impetrante).  
Com outras palavras, parece-me ter sido esse o entendimento adotado pelo d. Ministro 
SOAREZ MUÑOZ no final do voto transcrito da inicial, verbis:  
`O Estado não quer que as rendas dos seus entes, em qualquer das esferas - federal, 
estadual ou municipal -, sirvam de base de cálculo a impostos e, quando excepciona este 
princípio, assim o faz expressamente' (fls. 10/11).  
2.2) Reza o art. 43 do Código Tributário Nacional que constitui fato gerador do imposto de 
renda a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de 
qualquer natureza, sendo sua base de cálculo, segundo o art. 44 do mencionado Diploma 
Legal, aquela renda ou aqueles proventos.  
Tenho como claro que a parcela da contribuição previdenciária em debate não constitui 
renda, tampouco proventos dos associados da impetrante, de forma que não pode ser 
incluída na base de cálculo do imposto de renda dos mesmos.  
2.3) Data venia, o problema não envolve isenção tributária, como sustenta o d. Procurador 
da República em seu parecer.  
Com referência à autarquia e à renda, trata-se de imunidade subjetiva e objetiva, a qual, 
segundo a melhor doutrina, consiste em `barreira' intransponível pelo legislador ordinário, 
eis que argüida pelo legislador constituinte.  
Ensina RUY BARBOSA NOGUEIRA: 
`...; a imunidade é categoria constitucional, é precisamente limitação da competência, 
mais genericamente, é exclusão do próprio poder de tributar' (in `Curso de Direito 
Tributário', Saraiva, 9ª Edição, 1989, pág. 172 - grifo nosso). 
Com relação aos associados da impetrante, o problema envolve hipótese de não 
incidência, porque, sendo parcela que não faz parte dos seus rendimentos ou proventos, 
não há que se falar em ocorrência do fato gerador do imposto sobre renda, tampouco em 
inclusão na base de cálculo deste." (fls. 99 a 101).  
Com todo respeito ao posicionamento adotado pelo ilustrado prolator da sentença sob 
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exame, tenho, na verdade, que, a meu juízo, não se verifica a alegada imunidade 
tributária relativa às contribuições que são devidas pelos integrantes da Associação do 
Ministério Público de Pernambuco ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
de Pernambuco - IPSEP.  
A imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, inciso V, alínea a, combinada com 
o seu parágrafo 2º, da  Constituição Federal, evidentemente que não beneficia os 
integrantes da aludida associação, mas certamente a própria autarquia previdenciária "no 
que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades 
essenciais ou às delas decorrentes".  
Tenho, assim, como correta a posição defendida pelo Procurador da República, Dr. Alex 
Amorim de Miranda, quando no seu parecer, analisando a matéria em discussão, assim 
argumentou:  
"O fato de o imposto de renda na fonte dos associados da impetrante não ter excluído da 
base de cálculo os valores pagos a título de contribuição previdenciária, valores estes que 
são renda de autarquia estadual, nada tem a ver com a imunidade recíproca. Isso porque 
o valor pago a título de contribuição previdenciária é renda da autarquia estadual IPSEP. 
Ora, estas rendas derivadas não são tributadas pelo IRRF. Quem é tributado pelo IRRF 
são os detentores dos vencimentos, associados da impetrante. Só haveria possibilidade 
de dedução acaso houvesse lei impondo-a, como outrora ocorria. Hoje, com a revogação 
da isenção, esta é incabível, não havendo como o valor pago a título de contribuição 
previdenciária entre na base de cálculo do IRRF." (fls. 92 a 93).  
No que se refere, todavia, à Taxa Referencial Diária - TRD, tenho que inteira razão 
assiste ao douto prolator da sentença sob análise. 
Concordo, inteiramente, com os argumentos expendidos na inicial da impetração, que 
foram acolhidos pelo Juiz sentenciante, no sentido de que a disposição do artigo 9º da Lei 
nº 8.177/91 não poderia, evidentemente, alcançar fato anterior a sua vigência.  
Acrescente-se, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4.930/600, afastou a aplicação da Taxa Referencial Diária nos 
contratos do Sistema Financeiro de Habitação regidos pelo Plano de Equivalência 
Salarial.  
Nesta decisão, entendeu o excelso Pretório, pelo voto do eminente Ministro Moreira 
Alves, relator na mencionada ação, que a Taxa Referencial não é índice de atualização 
monetária.  
Com estas considerações, dou provimento, em parte, à apelação e à remessa oficial para 
denegar a segurança no que se refere ao pedido de não inclusão da contribuição paga ao 
IPSEP pelos associados da impetrante, na base de cálculo do imposto sobre a renda, 
mantendo os demais termos da sentença.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 6.420 - PE  

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO  
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: ISA DO CARMO ALVES CARVALHO 
Lit. Passiva: ANGELITA LOPES DE CARVALHO 
Advogados: DRS. MOZART CORDEIRO E OUTROS (APTE.),  

LAURA CÂNDIDA DUBOURCQ DE BARROS E OUTRO (APDA.) E  
PAULO MARCELO WANDERLEY RAPOSO E OUTRO (LIT. PASSIVO) 

 
EMENTA 
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Constitucional e Administrativo. Desfazimento de ato administrativo. Direito de defesa.  
- A Administração pode e deve anular seus próprios atos, quando praticados com 
ilegalidade. Deve assegurar, nestes casos, oportunidade para a defesa de seus direitos, 
àqueles que os tenham afetados pelo desfazimento. Entretanto, mesmo quando não 
tenha sido assegurada tal oportunidade, a nulidade do desfazimento não deve ser 
judicialmente declarada, se não demonstrado o prejuízo sofrido pelo interessado. 
- Apelação provida.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado.  
Recife, 18 de novembro de 1992 (data do julgamento).  
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO:  Assim o ilustre Juiz Federal Ubaldo Ataíde 
Cavalcante, prolator da sentença em exame, relatou o caso:  
"Isa do Carmo Alves Carvalho, qualificada nestes autos, impetra mandado de segurança 
contra ato do Diretor do Departamento Regional de Recursos Humanos do Instituto de 
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - IAPAS, hoje INSS, 
aduzindo que recebe pensão vitalícia que lhe foi concedida a partir do falecimento do seu  
marido,   funcionário  autárquico federal, ocorrido em 06 de abril de 1983; que 
posteriormente habilitou-se à mesma pensão a Sra. Angelita Lopes de Carvalho, na 
condição de esposa divorciada com direito à percepção de alimentos; que, em março de 
1990, a Sra. Angelita Lopes de Carvalho requereu junto à autoridade impetrada a revisão 
da pensão alimentícia, a qual constatou que a cota da pensão destinada à requerente não 
fora reajustada ao longo dos anos com a observância das vantagens que seriam 
auferidas pelo instituidor da pensão; que, à época da concessão da pensão  alimentícia à 
ex-esposa do  falecido, essa correspondia a 31% do valor total da pensão vitalícia; que, 
desde a ocorrência do óbito, a pensão alimentícia sofreu apenas os percentuais de 
aumento aplicados aos proventos do ex-servidor, não entrando para a base de cálculo 
daquela as gratificações surgidas posteriormente, mas, tão-somente, para a pensão 
vitalícia; que a autoridade impetrada, ao invés de consertar o erro da administração, 
resolveu cancelar a pensão alimentícia fixada judicialmente e fazer novo rateio com efeito 
retroativo a 01.05.1983, concedendo metade da pensão à impetrante e a outra metade à 
ex-esposa divorciada; que a dita resolução tomada pelo impetrado deu-se sem que a 
impetrante fosse  chamada  para  integrar a relação processual e sem observância da 
prescrição qüinqüenal; que o ato praticado pelo impetrado é abusivo, arbitrário e nulo, vez 
que não se encontra revestido das formalidades legais.  
Pede que sejam suspensos liminarmente os efeitos do ato impugnado para garantir à 
impetrante o recebimento da renda mensal da pensão vitalícia, na forma estatuída 
anteriormente, e que, a final, seja-lhe concedida a segurança no intuito de anular o ato 
administrativo praticado pelo impetrado. 
À inicial vieram acostados os documentos de fls. 11/47.  
Pagamento de custas efetuado às fls. 49.  
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Informações da autoridade coatora às fls. 50/52.  
Determinei, às fls. 55, a citação da litisconsorte passiva necessária para integrar a lide.  
Apresentação da defesa da litisconsorte passiva, às fls. 63, requerendo pela 
improcedência da ação.  
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 67/73, onde, analisando a matéria que lhe foi 
submetida, opina pela concessão da segurança requerida." (fls. 75/76).  
Apelou o INSS, oferecendo as razões de fls. 81/82.  
Contra-razões às fls. 86/87.  
Os autos subiram e aqui foram a mim distribuídos.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O Dr. Walter Nunes da Silva Júnior, então 
Procurador da República e hoje ilustre Juiz Federal, opinou pelo deferimento da 
segurança, em parecer de bela feitura, fundado exclusivamente no argumento segundo o 
qual o desfazimento de atos administrativos ilegais há de ser  feito com garantia,   para  
aqueles  cujos  direitos  sejam afetados  pelo desfazimento, de defender os seus direitos.  
É induvidoso que a Administração pode e deve anular seus próprios atos, quando 
praticados com ilegalidade. Deve assegurar, nestes casos, oportunidade para a defesa de 
seus direitos àqueles que os tenham afetados pelo desfazimento. Entretanto, mesmo 
quando não tenha sido assegurada tal oportunidade, a nulidade do desfazimento não  
deve  ser  judicialmente  declarada,  se não demonstrado o prejuízo sofrido pelo 
interessado.  
No caso presente, tenho que não restou demonstrado, pela impetrante, tenha sofrido ela 
efetivo prejuízo decorrente do fato de não lhe haver sido assegurada a oportunidade para, 
perante a autoridade administrativa, fazer a defesa do que entende ser o seu direito.  
É certo que o ilustre Juiz Federal, prolator da sentença em exame, deferiu a segurança 
impetrada por entender que a autoridade administrativa não podia proceder à revisão de 
pensão alimentícia. Não me parece, todavia, data venia, adequado tal entendimento.  
Com efeito, depois da morte do obrigado à pensão, esta desaparece. O dever de prestar 
alimentos é pessoal. Com ele não se pode confundir o direito à pensão, de que é titular o 
alimentando.  
O fato de vir a ex-mulher do falecido funcionário desfrutando de pensão alimentícia 
significa, em face da morte do funcionário, apenas que sua ex-esposa tem direito à 
pensão, já não mais como um dever de prestar alimentos, mas como direito à pensão por 
morte do ex-marido.  
O que foi objeto de revisão não foi a pensão alimentícia, como entendeu o ilustre prolator 
da sentença em exame. Foi, isto sim, a pensão por morte, concedida erradamente pela 
autoridade administrativa.  
Por tais razões, dou provimento à apelação para cassar a segurança e restabelecer, em 
conseqüência, o ato administrativo em questão.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8.651 - PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO  
Apelante: CIA. BRASILEIRA DE ALUMÍNIO 
Apelada: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
Advogados: DRS. FERNANDO ANTÔNIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS (APTE.) E  
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FRANCISCO MONTEIRO DE SALES E OUTROS (APDA.)  
 
EMENTA 

Constitucional e Processual Civil. Mandado de Segurança. Parecer do Ministério Público.  
- Em mandado de segurança é indispensável a manifestação do Ministério Público. Se a 
Procuradoria da República, ao devolver os autos para inspeção, pediu lhe fossem estes, 
depois, com vista, para o parecer, não é razoável a supressão daquela oportunidade, 
especialmente se havia, na Secretaria da Vara, complementação das informações da 
autoridade impetrada, cuja juntada não se fizera.  
- Apelação, em sua preliminar, provida para anulamento da sentença.  
 
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, em preliminar, dar 
provimento à apelação para anular a sentença, 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: Cuida-se de apelação em mandado de segurança 
impetrado contra ato do Delegado Regional da SUNAB, alegando preliminarmente a 
recorrente a nulidade da sentença por não ter sido ouvido o Ministério Público, nos termos 
do art.10 da Lei nº 1.533/51. No mérito, a apelante pede a reforma integral da sentença, 
pelos argumentos alinhados às fls. 78/87.  
Oferecidas as contra-razões ao recurso (fls. 90/91), vieram os autos conclusos para 
julgamento.  
É o relatório.  
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Os autos foram com vista à Procuradoria 
da República no dia 31 de janeiro de 1992 (fls. 39). Voltaram à Justiça, com um carimbo a 
indicar que a remessa se fazia em virtude da inspeção, e com expressa solicitação de 
vista dos mesmos, em seguida: "Face à correição, nessa Vara, restituo os presentes 
autos, requerendo, de logo, vista dos mesmos a esta Procuradoria, após o término da 
correição." (fls. 39).  
A autoridade impetrada oferecera complementação de suas informações, no dia 6 de 
fevereiro de 1992 (fls. 43), complementação essa que somente no dia 28 de fevereiro foi 
juntada aos autos (fls. 42 v.). 
No dia 28 de fevereiro, o MM. Juiz Federal julgou o feito, sem ouvir o Ministério Público, 
ao argumento de que os autos já haviam com o mesmo permanecido por tempo superior 
ao prazo legal.  
É certo que se o Ministério Público retarda seu pronunciamento, injustificadamente, por 
tempo além do razoável, pode o juiz decidir, em mandado de segurança, sem a 
manifestação em causa. Não é o caso, porém. Se houve pedido de vista, não havia razão 
para o imediato julgamento, como se deu.  
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A rapidez é louvável, mas não se há de, para ser breve, prejudicar formalidades 
essenciais. A demora, no caso, situava-se em limites razoáveis.  
Dou provimento à apelação, em sua preliminar, para anular a sentença, determinando a 
ouvida do Ministério Público.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 10.614 - PE  

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA  
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: NORTON DO NORDESTE S/A IND. COM.  
Advogado: DR. PAULO DE TARSO ALMEIDA SAIHG (APDO.)  
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Preliminar. Lei em tese. Rejeição da 
preambular.  
- A preliminar de impetração do "mandamus" contra lei em tese não recebeu apreciação.  
- Sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional, a autoridade impetrada jamais poderá deixar de exercê-la, se 
não impedida por medida judicial.  
- Prefacial rejeitada.  
- Embargos conhecidos e providos.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas.  
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento aos embargos e rejeitar a preliminar, nos termos do voto do Relator e  
notas  taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 04 de fevereiro de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator  
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: A Fazenda Nacional embarga de declaração o 
acórdão desta Primeira Turma, ementado:  
"Tributário. Contribuição para o FINSOCIAL. Alteração da base de cálculo e das alíquotas. 
Leis 7.738 e 7.787/89. Inconstitucionalidade dos dispositivos pertinentes.  
- O Plenário do egrégio TRF da 5ª Região, julgando a Argüição de Inconstitucionalidade 
na AMS nº 2240-PE, decidiu, à unanimidade, serem inconstitucionais o art. 28 da Lei nº 
7.738/89, o art. 7º da Lei nº 7.787/89 e outros da legislação pertinente posteriores à 
promulgação da Constituição de 1988, que promoveram alterações das alíquotas e base 
de  cálculo da  contribuição para o FINSOCIAL. É que, tendo esta sido recepcionada 
como imposto instituído pela União dentro de sua competência residual, não podia sofrer 
alterações em sua alíquota, base de cálculo ou fato gerador sem observância do disposto 
no art. 154, I, da Carta Magna (AC nº 6.807-CE).  
- Apelação e remessa desprovidas."  
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Alega omissão no acórdão. A preliminar de impetração contra lei em tese, argüida pela 
União, não a apreciou o voto condutor, nem o acórdão atacado o fez.  
Relatei.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Procede a alegação de omissão do 
julgado.  
Realmente, a preliminar de impetração do mandamus contra lei em tese não recebeu 
apreciação.  
Passo, então, à análise da prefacial.  
O writ assenta-se contra a ameaça da cobrança de tributo reputado inconstitucional, a 
qual certamente se concretizará se a não pagar a impetrante.  
De fato, sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena 
de responsabilidade funcional (CTN, art. 142, parágrafo único), jamais poderá deixar de 
exercê-la a autoridade impetrada, que, se não impedida por medida judicial, exigirá o 
tributo em questão.  
Rejeito a preambular.  
Do exposto, conheço dos embargos para suprir a omissão suscitada.  
Assim voto.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 12.610 - PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelantes: EDNEIDE GONÇALO VARELA E OUTRO  
Apelado: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC  
Advogado: DR. EDWALDO GOMES DE SOUZA (APTES.)  
 
EMENTA 

Administrativo. Registro provisório. Curso superior. Reconhecimento.  
- Merece registro provisório no CRC o titular de diploma de Contador, fornecido por curso 
regularmente autorizado pelo MEC, embora por este ainda não reconhecido. É que os 
estudos assim realizados podem ser convalidados mesmo na hipótese de cancelamento 
da autorização, com o conseqüente não reconhecimento do curso.  
- Apelação provida. Segurança concedida.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado.  
Recife, 26 de novembro de 1992(data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator  
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO:  Assim o  MM. Juiz Federal, prolator da sentença 
apelada, relatou o caso:  
"Edneide Gonçalo Varela e José Maranhão da Silva, qualificados nos autos, impetraram 
mandado de segurança contra ato do Presidente do Conselho Regional de Contabilidade 
em Pernambuco (CRC - PE), historiando que são funcionários da CELPE, formados em 
Ciências Contábeis, tendo feito inscrição para o cargo de Contador e logrando aprovação. 
Acontece que,   para a ascensão ao cargo referido, a empresa exige dos impetrantes o 
registro no Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco, que, por sua vez, não 
reconhece oficialmente o curso acima mencionado. Diante da impossibilidade de virem os 
impetrantes a ascender à função de Contador, no quadro de funcionários da empresa em 
que trabalham, pelo fato de lhes ser negado, ao menos, o Registro Provisório, 
caracterizando tal ato ilegal e arbitrário, requereram, liminarmente, a suspensão do ato 
impugnado e, a final, a segurança definitiva para garantir aos impetrantes "a obtenção do 
Registro Provisório no Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco, na categoria 
de Contador", condenando-se a autoridade nas cominações legais.  
Em suas informações, a autoridade apontada coatora alegou a sua ilegitimidade para 
responder ao presente mandado de segurança e sustentou não poder desobedecer a 
uma determinação superior, fundada na lei. Por fim, requereu seja denegada a 
segurança.  
O Ministério Público Federal opinou ser favorável à concessão do mandamus." (fls. 86).  
O MM. Juiz denegou a segurança, pelas seguintes razões: 
"Meritoriamente, tenho que, na legalização de um curso universitário, a autorização 
precede o reconhecimento, como etapas sucessivas de um procedimento administrativo 
complexo.  
Lícito é à Administração Pública exigir o exaurimento do procedimento para a concessão 
do registro do título universitário, pois, do contrário, desnecessário seria o 
reconhecimento, que é o atestado oficial da regularidade do curso autorizado.  
A negativa da autoridade apontada à pretensão dos impetrantes tem escoro na legislação 
pertinente referida nas informações prestadas.  
Não há confundir a situação precária dos impetrantes, com a situação provisória prevista 
nos arts. 13 e 14 da Resolução CFC nº 496/79, mesmo porque a precariedade, nos 
termos do documento de fls. 50/51, afirma-se permanente.  
Saliente-se que, conforme referido documento, têm os impetrantes consciência da 
precariedade da situação que lhes foi imposta pela Faculdade Olindense de 
Administração e, se têm os impetrantes alguma ação, ou direito substantivo, é contra tal 
entidade.  
Ex positis, denego a segurança e casso a medida liminar antes concedida." (fls. 86/87). 
Apelou a impetrante (fls. 90/93).  
Sem contra-razões, os autos subiram.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Tem-se, aqui, mais uma vez, o conflito 
entre o substancial e o formal. Os precedentes que consegui localizar prestigiam o formal. 
Negam qualquer eficácia aos diplomas conferidos por cursos não reconhecidos.  
Tal solução, data máxima venia, além de injusta, é absolutamente inconveniente do ponto 
de vista de política jurídica, porque permite a persistência no erro, em detrimento 
daqueles que nada podem fazer para corrigi-lo.  
Se os diplomas não são válidos, para os fins previstos no ordenamento jurídico, o Estado 
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não se responsabiliza pela adequação entre a capacitação profissional, que dos mesmos 
se presume, e essa capacitação no plano da realidade. Por isto nada faz para impedir que 
prossigam sendo fornecidos. Já os responsáveis pelos cursos autorizados, mas não 
reconhecidos, não sendo incomodados pelas autoridades, prosseguem desinteressadas 
pela regularização de seus cursos. Enquanto isto, os alunos diplomados seguem 
portadores de papeluchos inúteis.  
A apelante demonstrou conhecimento ao ser aprovada no procedimento seletivo. Não 
logrou promoção, porém, porque o título é, no caso, requisito legal para o provimento do 
cargo de contador.  
A Resolução nº 19/77, do Conselho Federal de Educação, do MEC, que fixa normas para 
o reconhecimento dos cursos superiores de graduação, divide o procedimento respectivo 
em três fases, a saber: assistência, verificação e avaliação. A primeira, orienta-se no 
sentido do assessoramento e correção de possíveis falhas dos cursos. A segunda, 
destina-se a constatar as reais condições de funcionamento do curso, comparando-as 
com as previstas na autorização. A última, destina-se à formação do juízo sobre o curso, 
indispensável a seu reconhecimento.  
A verificação pode ser feita de ofício (resolução citada, art. 3º, § 1º). A instituição 
responsável pelo curso, se constatada falta, poderá, conforme a gravidade desta, ser 
advertida ou ter suspensos os seus vestibulares.  
O fato de não terem sido suspensos os vestibulares da Faculdade Olindense de Ciências 
Contábeis, que forneceu o diploma da conclusão do curso de Bacharel em Ciências 
Contábeis, faz presumir-se que o curso em questão não está irregular.  
Por outro lado, mesmo na hipótese de constatação de falta grave, capaz de ensejar a 
sanção máxima, que é o cancelamento da autorização, "O Conselho adotará ou sugerirá 
as medidas de validação ou convalidação dos estudos realizados, sua complementação e 
a transferência de alunos para instituições qualificadas." (resolução citada, art. 7º, § 2º).  
Vê-se que o sistema jurídico garante, em tese, a validade dos estudos. A validade formal 
dos estudos, mesmo que feitos em cursos cujo cancelamento o Poder Público 
determinou.  
É inadmissível, portanto, que, em face da omissão pura e simples do Estado, reste o 
aluno prejudicado, posto que desvalioso o papel que lhe foi fornecido.  
O Conselho Regional de Contabilidade é também Estado. É Poder Público, não obstante 
organizado em forma corporativa. Não se concebe, pois, esse pacto de omissão. O MEC, 
permitindo que se eternizem cursos autorizados, sem reconhecimento. O CRC, recusando  
o  registro  dos  diplomas e,  assim,  assegurando  a irresponsabilidade social do Estado, 
posto que, sem que se tenham completado as providências destinadas a viabilizar o 
atestado de capacidade profissional, o Estado não passou esse atestado.  
É desumano sugerir à apelante que acione a instituição que lhe deu o diploma, cobrando 
desta a responsabilidade. Responsável pela omissão é o Poder Público, que tem os 
instrumentos jurídicos para agir, e não age. E como o Conselho de Contabilidade também 
é Poder Público, não se pode admitir que invoque em seu favor sua própria omissão.  
Dir-se-á que o Conselho de  Contabilidade  não se pode responsabilizar pelas omissões 
do Conselho Federal de Educação. A assertiva seria procedente apenas na aparência. 
Seria um argumento falacioso. Tanto os dois Conselhos são Estado, como se destinam a 
exercitar a mesma função, vale dizer, controlar o aspecto formal da capacitação 
profissional. Um pode reclamar providências do outro, para que a função de ambos se 
complete, de sorte a servirem à sociedade, e assim a finalidade para a qual foram criados 
não reste frustrada.  
O Conselho Regional de Contabilidade tem o dever de adotar providências tendentes a 
evitar que pessoas não habilitadas exerçam as funções privativas dos contabilistas.  
Qual a atividade que se pode esperar venham a desenvolver aquelas pessoas que 
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concluem o curso superior de Contabilidade?  
Se o Conselho Regional de Contabilidade sabe da existência de curso superior de 
Contabilidade autorizado, mas não reconhecido, a expedir diplomas sem validade, tem o 
dever de evitar que tal curso continue funcionando, pois assim estará evitando a 
existência de pessoas exercendo a atividade profissional irregularmente.  
Quando o Conselho Federal de Educação e o Conselho Regional de Contabilidade, 
ambos se omitem, não é justo admitir que resultem prejudicados por exigências formais, 
que não lhes cabem, e que não dispõem de meios para suprir, sejam prejudicados. 
Os estudos feitos pela apelante serão um dia convalidados, ainda mesmo que resulte 
cancelada a autorização com a qual o curso que freqüentou está funcionando.  
É certo que admitir, desde logo, a plena validade do diploma corresponde a tornar tal 
convalidação desnecessária. Mas é certo, também, que negar tal validade equivale a 
negar todo e qualquer valor à autorização para funcionamento do curso, o que não é 
juridicamente admissível. A autorização produz, realmente, um efeito jurídico importante. 
Faz o Estado responsável pela verificação da regularidade do curso que autorizou. E isto 
deve ter uma conseqüência prática.  
Assim, não se pode determinar desde logo o registro definitivo do diploma da apelante. 
Mas não se deve a ela negar o direito ao registro provisório. 
Por tais considerações, reformo a sentença e concedo a segurança.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 12.996 - PE  

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO  
Apelante: FAZENDA NACIONAL  
Apelado: J. MENEZES MELO - POSTO CONCORDE  
Advogados: DRS. LUIZA MARIA DE ARAÚJO PESSOA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Devido processo legal.  
- A interdição de atividade lícita, embora admitida em situações excepcionais, como forma 
de punição, não pode ocorrer sem a observância do devido processo legal, no qual se 
incluem o contraditório e a ampla defesa.  
Apelação e remessa oficial improvidas.  
 
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, negar provimento à 
apelação e à remessa oficial, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.  
Recife, 26 de novembro de 1992 (data do julgamento).  
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator  
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO:  Assim o  MM. Juiz Federal relatou o caso:  
"J. Menezes Melo - Posto Concorde, qualificado na inicial, impetrou mandado de 
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segurança contra ato do Chefe do Escritório Regional do Departamento Nacional de 
Combustíveis, alegando que, em 19.03.91, recebeu o agente fiscal do DNC, o qual lavrou 
um auto de notificação, de interdição e de infração, em seu estabelecimento, mesmo após 
a apresentação, pela impetrante, dos Mapas de Controle do Movimento Diário - MCMD, 
relativos ao ano de 1990 até aquela data, demonstrando que já havia sido fiscalizada pelo 
mesmo órgão, no dia 06.12.90. Ponderou ser ilegal o ato praticado pela impetrada, que 
abusou de seu poder de polícia, violando o direito líquido e certo da impetrante. 
Requereu, por fim, a concessão de medida liminar para que seja sustada a interdição do 
Posto Concorde, até final decisão.  
Concedida a medida liminar.  
Em suas informações, a autoridade apontada como coatora aduziu a preliminar de 
carência de ação e, no mérito, alegou ter agido, na ocasião da autuação da impetrante, 
respaldada na lei. Pediu, ainda, pela não concessão da segurança.  
Em seu parecer, o MPF opinou pela concessão do mandamus."  
Com a sentença de fls. 61/63, a segurança foi concedida.  
Apelou a Fazenda Nacional (fls. 70).  
Contra-razões às fls. 72 
Os autos subiram e foram a mim distribuídos 
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O ilustre Juiz Federal José Manuel 
Zeferino Galvão de Melo, em exercício na 6ª Vara de Pernambuco, assim fundamentou a 
sentença em exame:  
"O item I e sua letra c da Portaria nº 13/91, de S. Exa. o Ministro de Estado da Infra-
Estrutura, de modo algum afasta a exigência do devido processo legal, com garantia do 
contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).  
O Poder de Polícia, em nome do qual diz a autoridade impetrada ter sido praticado o ato 
malsinado, não guarda sinonímia com a arbitrariedade, não se podendo, por ele, limitar as 
atividades lícitas das pessoas fora de casos estritamente estabelecidos em lei.  
Aliás, o Decreto nº 95.729, de 12.02.88, estabelece nítida gradação nas penalidades a 
serem aplicadas (art. 6º) em caso de desatendimento a normas sobre abastecimento de 
petróleo e seus derivados.  
No caso ora analisado, a fiscalização, sem qualquer referência a precedente infracional 
(que não se argúi nem se provou com as informações) por parte do impetrante, aplicou-
lhe, de imediato, sem garantia de prévia defesa, a penalidade exacerbada da interdição, 
valendo ressaltar que o impetrante lhe exibira (e tal, igualmente, não foi contrariado com 
as informações) o Boletim de Fiscalização Geral nº 48.220, emitido em fiscalização levada 
a efeito em 06.12.90, sem que obtivesse qualquer prazo razoável para exibição dos 
documentos a que se reportava o documento.  
O caráter extremo e excepcional de uma interdição abrupta - de resto a ressaltar a 
necessidade de garantir-se a defesa prévia em casos como o dos autos vertentes - pode 
ser bem avaliado pelo teor do § 2º ao art. 4º do próprio Decreto 95.729/88, verbis: `nos 
casos em que se evidenciar imediato perigo e grave lesão à ordem, à saúde ou à 
segurança de pessoas, obras, bens ou equipamentos ou às finanças públicas, a critério 
da autoridade superior, poderão os agentes autorizados proceder à interdição de 
estabelecimento, pelo tempo em que perdurarem os motivos que derem ensejo à 
medida".  
Bem se vê a natureza especialíssima dessas hipóteses, sendo relevante, também, a 
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necessidade da determinação da medida por autoridade superior aos agentes 
autorizados.  
Isto posto, com fundamento nos dispositivos legais retroenfocados, concedo a segurança 
para, confirmando a liminar deferida, afastar definitivamente, por ilegal e abusiva - como 
assim declaro -, a penalidade de interdição aplicada ao impetrante e objeto da Notificação 
nº 4023 que se vê às fls. 12 dos autos."  
A sentença não merece reparos.  
Com efeito, a interdição de qualquer atividade lícita, que somente em circunstâncias 
excepcionais se admite como penalidade, pressupõe o respeito aos direitos e garantias 
constitucionais.  
No caso, restou evidenciada a forma arbitrária pela qual o "Posto" da impetrante foi 
interditado. Não foi assegurada à impetrante oportunidade de defesa.  
Diz o funcionário responsável pela interdição que: 
"No momento da ação fiscalizadora, o PR não possuía para apresentação os Mapas de 
Controle do Movimento Diário - MCMD, relativos ao período de janeiro de 1990 até a 
presente data, o que constitui infringência ao art. 6º, item XII, da Portaria Minfra nº 670 de 
31/maio/90." (fls.11).  
A violência é evidente.  
Nego provimento à apelação e à remessa.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 14.719 - PE  

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: ALVINA ALEIXO FIGUEIREDO E OUTROS  
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Lit. Passiva: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP 
Advogados: DRS. PAULO AFONSO DE FIGUEIREDO E OUTROS (APTES.),  

MAYARD DE FRANÇA S. ALBUQUERQUE E OUTROS (APDA.) E  
DIOVAL SPENCER HOLANDA BARROS E OUTROS (LIT. PASSIVA) 

 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Programa de crédito  educativo.  Exigência  de  pagamento de 
diferenças de parcelas atrasadas do semestre anterior. Alteração unilateral gravosa. 
Cláusula contratual abusiva. Nulidade. 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 
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O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurgem-se os apelantes contra sentença que 
lhes denegou segurança na qual postulavam a exclusão da obrigação de pagamento de 
valores de mensalidades referentes ao segundo semestre de 1991, quando da celebração 
de novo contrato de crédito educativo com a Caixa Econômica Federal.  
Alegam, em resumo, que houve quebra do vínculo contratual pela CEF.  
Os recorridos apresentaram contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os 
autos, tocando-me a distribuição. Dispensei nova ouvida do Ministério Público, em razão 
do disposto no art. 17 da Lei 1533/51.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A hipótese em discussão é de 
aditamento ao contrato de crédito educativo celebrado entre a Caixa Econômica Federal e 
os alunos beneficiários, com interveniência da UNICAP, entidade mantenedora da 
instituição de ensino superior, e não de celebração de novo contrato, como afirmado na 
sentença.  
A CEF não poderia modificar unilateralmente o pacto para impor aos alunos  co-
contratantes o  encargo do  pagamento de diferenças de prestações do semestre anterior 
não cobertas quando do repasse de verbas do Programa de Crédito Educativo.  
Há um contrato em andamento, e os co-contratantes cumpriram as obrigações que lhes 
cabiam, quais sejam, a freqüência e aproveitamento nos cursos em que estavam 
inscritos.  
Não se trata de imposição à UNICAP de aceitá-los como beneficiários do ensino gratuito, 
porque disso não se cuida. O certo é que existe o financiamento dos custos das 
anuidades escolares dos apelantes, ao qual está obrigada a empresa incumbida pela 
União Federal de gerir o Programa de Crédito Educativo.  
As condições desse financiamento não podem ser alteradas unilateralmente, em prejuízo 
da parte aderente.  
Nesse sentido, decidiu esta Turma, na REO 13.720-PE: 
"Administrativo. Crédito educativo. Vinculação ao pacto original. Aditamento que deve 
respeitar as condições gerais estabelecidas, especialmente aquelas que protegem o 
estudante beneficiário do Programa. Remessa improvida".  
No voto que, então, proferi, acentuei:  
"A sentença cingiu-se a deferir a segurança para que o aditamento a ser celebrado entre 
a Caixa Econômica Federal, os estudantes e a instituição de ensino observe o item IV do 
contrato, que prevê a existência dos períodos de utilização do crédito, de carência e de 
amortização.  
Como se trata de condição geral, que protege o beneficiário do Programa, não está 
sujeita a supressão nem a modificação que seja a este prejudicial".  
A situação é idêntica. Qualquer alteração das regras do contrato de financiamento que 
desequilibre as partes, impondo ônus excessivo ao aderente a condições gerais, é 
abusiva e considera-se nula (Código de Defesa do Consumidor, art. 51).  
O princípio que norteia o Programa de Crédito Educativo é o de que o aluno carente 
recebe o financiamento dos custos do curso universitário e, após a diplomação, quando 
terá habilitação profissional, irá ressarcir o financiador. A modificação do contrato para 
impor custos sem a observância do período de carência e da forma de amortização 
originariamente prevista é extremamente gravosa.  
Por essas razões, dou provimento ao apelo para conceder a segurança, garantindo aos 
impetrantes a celebração do aditamento contratual sem o pagamento das diferenças 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

atrasadas, que deve ficar a cargo da Caixa Econômica Federal, na qualidade de 
financiadora do crédito educativo.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 17.188 - CE  

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A 
Apelados: FIAÇÃO JANGADEIRO S/A E OUTRO 
Advogados: DRS. JOSÉ ELIZALDO DE LIMA E OUTROS (APTE.) E  

PEDRO VADSON RODRIGUES E OUTROS (APDOS.)  
 
EMENTA 

Tributário. Taxa cobrada pela CACEX para emissão de guia de importação. Art. 1º, Lei nº 
7.690/88. Inconstitucionalidade. Preliminar de impropriedade da via eleita e de 
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.  
I - É perfeitamente admissível a impetração do "writ" contra os efeitos concretos e 
imediatos da lei, como acontece com a Lei nº 7.690/88, art. 1º.  
II - O Banco do Brasil tem legitimidade passiva "ad causam", porquanto é o órgão 
executor dos serviços relacionados com a CACEX.  
III - A taxa cobrada pela CACEX para emissão de guia de importação prevista na Lei nº 
7.690/88, art. 1º, tem base de cálculo própria do imposto de importação - o valor da  
mercadoria -, violando o art. 145, § 2º, da CF.  
IV - Inconstitucionalidade declarada pelo Pleno deste egrégio Tribunal, em sessão de 
05.06.91, no julgamento da AMS nº 2333-CE.  
- Preliminares rejeitadas.  
- Apelação e remessa oficial improvidas.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas.  
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, 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, 02 de fevereiro de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: O Banco do Brasil S/A interpôs apelação contra 
sentença concessiva de segurança, que assegurou ao impetrante o direito de não 
recolher as "taxas" cobradas pela CACEX para emissão dos documentos de importação.  
O apelante defende, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam e o 
incabimento do mandado de segurança contra lei em tese. No mérito, reafirma que o 
emolumento instituído pela Lei nº 7690/88 não pode ser considerado taxa.  
Contra-razões apresentadas.  
Duplo grau obrigatório.  
É o relatório.  
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VOTO-PRELIMINAR I 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): Não há como prosperar a preliminar de 
ilegitimidade passiva argüida pelo Banco do Brasil S/A.  
O argumento apresentado pelo apelante de que a emissão de guias de 
importação/exportação é da competência do Departamento de Comércio Exterior do 
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento procede. Porém, o órgão executor dos 
serviços referentes à CACEX é o Banco do Brasil, conforme se observa do Decreto nº 
34.893/54, art. 1º, § 1º, a saber: 
"Art. 1º - A Carteira do Comércio Exterior, abreviadamente chamada CACEX, instituída 
pela Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, em substituição à Carteira de Exportação 
e Importação do Banco do Brasil S/A,  é subordinada ao Ministério da Fazenda, como 
Agência do Governo    Federal  para  execução   dos serviços e operações previstas na 
referida  lei.  
§ 1º - O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda contratará com o Banco do Brasil 
S/A a execução dos serviços a cargo da CACEX, sem prejuízo da estrutura jurídica 
administrativa desta."  
Tal circunstância - órgão executor - torna o Banco do Brasil parte legítima para integrar a 
presente relação processual.  
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.  
É como voto.  
 
VOTO-PRELIMINAR II  

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): A preliminar de impropriedade da via 
mandamental para atacar lei em tese não merece ser acolhida, visto que a 
inconstitucionalidade de lei pode ser declarada incidenter tantum em qualquer grau de 
jurisdição, e admite-se a impetração do writ contra os efeitos concretos e imediatos do 
diploma legal.  
No caso sub examine o impetrante pode vir a ser obrigado a recolher a taxa cobrada pela 
CACEX 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. (Grifo nosso). Somente as leis e decretos de efeitos concretos tornam-se 
passíveis de mandado de segurança, desde a sua publicação, por equivalentes a atos 
administrativos nos seus resultados imediatos". (in "Mandado de Segurança e Ação 
Popular", 9ª Edição).  
Isto posto, rejeito a preliminar.  
É como voto.  
 
VOTO-MÉRITO  

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator):  A matéria em exame já se encontra 
pacificada nesta egrégia Corte, que, ao julgar a AMS nº 2333-CE, em sessão plenária de 
05.06.91, Relator o Exmo. Sr. Juiz Lázaro Guimarães, declarou a inconstitucionalidade do 
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art. 1º, da Lei nº 7.690/88, em acórdão cuja ementa se destaca:  
"Constitucional. Taxa cobrada pela CACEX para emissão de guia ou licença para 
importação. Natureza tributária da exigência. Valor da mercadoria como base de cálculo. 
Afronta à proibição contida no art. 145, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Declaração 
de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 7.690/88."  
De fato, a referida exação tem base de cálculo própria do imposto de importação, violando 
o disposto no art. 145, § 2º, da Constituição Federal.  
Daí ser flagrante a sua inconstitucionalidade.  
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 19.756 - PE 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: FAZENDA NACIONAL  
Apelada: EMPRESA SÃO PAULO LTDA.  
Advogados: DRS. CARLA RIO LIMA MORAES DE MELO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Lucro não distribuído. Incidência. Lei nº 7713/88. 
- O lucro líquido, enquanto não distribuído, não gera renda para o sócio, inocorrendo, 
assim, o fato gerador do Imposto de Renda.  
Remessa oficial e apelação improvidas.  
Decisão unânime.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
19756 - PE, em que são partes as acima mencionadas.  
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial, bem como 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 fevereiro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator  
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Trata-se de remessa oficial e de apelação 
manifestada contra sentença que concedeu a segurança impetrada por Empresa São 
Paulo Ltda. contra ato iminente do Delegado da Receita Federal em Recife-PE, visando a 
eximir-se do pagamento do imposto de renda na fonte sobre lucro líquido previsto no art. 
35 da Lei 7713/88.  
Alega a União, em suas razões de apelo, que o lucro líquido anualmente apurado pela 
pessoa jurídica ou é distribuído, total ou parcialmente, aos sócios, ou permanece em 
poder da sociedade. Assim, pago ou creditado, gera disponibilidade econômica. Há, 
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portanto, renda tributável.  
Sustenta, ademais, que os Tribunais têm se posicionado no sentido de que é 
constitucional o imposto de renda sobre lucros não distribuídos, preconizado pela citada 
Lei.  
Houve contra-razões, pela manutenção da sentença.  
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): A matéria tratada nos presentes autos 
ainda gera alguma polêmica, sendo a jurisprudência vacilante em  relação ao assunto.  
Entendo mais acertado, contudo, o entendimento esposado pelo MM. Juiz a quo, no 
sentido de que, antes da distribuição, o lucro não gera renda para os sócios.  
A simples apuração do lucro não faz com que ocorra o fato gerador do imposto de renda, 
pelo que a empresa não está obrigada a descontar o imposto na fonte.  
Suponha-se, por exemplo, a hipótese de que os sócios não recebam o lucro, revertendo 
este para outros fins, tal como o aumento de capital. Não se pode afirmar que os sócios 
auferiram renda, capaz de dar ensejo à incidência do referido imposto.  
Da sentença recorrida, destaco o seguinte trecho:  
"2. A redação do citado art. 35 leva à conclusão que o legislador entendeu que os sócios 
ou acionistas das empresas são titulares individuais do lucro líquido antes da distribuição 
deste, isto é, a partir do momento da sua apuração.  
3. O Jurista e Professor da Faculdade de Direito da USP, Dr. LUIZ GASTÃO PAES DE 
BARROS LEÃES, ensina que antes da distribuição do lucro líquido o sócio ou acionista 
tem mera expectativa de direito. 
4. A simples apuração do lucro líquido não gera renda para os sócios ou acionistas. Isso 
só ocorre após a deliberação assemblear que autoriza a distribuição daquele lucro a 
estes. Enquanto essa distribuição não for autorizada, não terão os sócios ou acionistas 
disponibilidade econômica ou jurídica sobre a parcela do lucro líquido. E, na ausência de 
tal disponibilidade, não ocorre o fato gerador do imposto sobre renda (art. 43 do Código 
Tributário Nacional).  
5. A Segunda Turma do e. TRF/5ª R., analisando MS idêntico a este, em v. decisão 
relatada pelo culto MM. Juiz Dr. José Augusto Delgado, adotou entendimento contrário ao 
acima esposado, verbis:  
"4 - O lucro, uma vez apurado, encontra-se na esfera da disponibilidade jurídica dos 
sócios, que lhe definirão o destino, portanto, a tributação neste instante não ofende a 
regra do art. 43 do Código Tributário Nacional." (in DJ de 12.04.91, pág. 7.271).  
No entanto, data maxima venia, antes da deliberação assemblear, o lucro líquido 
encontra-se na esfera da disponibilidade da pessoa jurídica e só adentra a dos sócios 
acionistas após aquela deliberação, sendo que, muitas vezes, aquela deliberação dá 
destino diverso ao referido lucro líquido, ou seja, não o distribui aos sócios ou acionistas."  
Sem outras considerações, nego provimento à remessa oficial e ao apelo.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 20.749 - PE  

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT  
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
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Apelada: JOSEFA CORREIA LIMA  
Advogados: DRS. ELIZABETH APARECIDA MOTINAGA SATO E OUTROS (APTE.) E  

LAURA DUBOURCQ DE BARROS (APDA.)  
 
EMENTA 

Constitucional. Obtenção de certidão em Repartição Pública para salvaguarda de direitos 
e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Direito consagrado pela Carta 
Magna, independente de pagamento de taxas. Art. 5º, XXXIV, "b", da CF.  
Remessa oficial e apelo improvidos.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
20749 - PE, em que são partes as acima mencionadas.  
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial e à apelação, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 18 de fevereiro de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício  
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Josefa Correia Lima, identificada nos autos, 
impetrou mandado de segurança contra ato do Chefe da Seção de Aposentadorias e 
Pensões da Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em 
Pernambuco, que indeferiu requerimento por ela formulado, na condição de pensionista, 
no sentido de que lhe fosse fornecido demonstrativo da remuneração que seu marido 
perceberia se na atividade estivesse.  
Prestadas as informações, fls. 17/22, o MM. Juiz  a quo concedeu a segurança, 
submetendo o seu decisum ao duplo grau de jurisdição.  
Irresignado, o impetrado ofereceu recurso apelatório às fls. 32/35.  
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 MANOEL ERHARDT (Relator): Irreprochável se me apresenta a douta 
sentença do ilustre Magistrado a quo, vez que tem assento em dispositivo de nossa 
Magna Carta, art. 5º, XXXIV, b, o qual consagra o direito de obtenção de certidões em 
repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse 
pessoal, independente do pagamento de taxas.  
Respaldado em normas internas, determinadoras de condições, mediante as quais 
poderiam ser fornecidas informações pela repartição, o apelante justifica o seu ato 
praticado em detrimento do interesse da apelada.  
Ora, não existe justificativa para o desrespeito a um comando constitucional, muito menos 
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a imposição de condições advindas de normas internas, impotentes frente a um preceito 
constitucional.  
Mais ilegal ainda se torna o ato da autoridade impetrada quando reitera, em suas razões 
de apelo, a exigência quanto ao motivo que levou a impetrante a requerer o demonstrativo 
da remuneração que o seu marido perceberia se estivesse em atividade. Assim como 
bem frisou o MM. Juiz a quo, somente a qualidade da impetrada de pensionista torna 
implícitas várias razões para a mesma formular tal pedido de seu interesse, que poderia, 
muito bem, ser o de obter o demonstrativo, apenas para guardá-lo em casa e usá-lo numa 
eventualidade qualquer.  
Saliente-se, ainda, que o Texto Constitucional fala, expressamente, na possibilidade de 
requerer certidão para esclarecimento de situações de interesse pessoal, não cabendo ao 
servidor público perquirir e avaliar este interesse.  
Isto posto, nego provimento à remessa oficial e ao apelo para manter a sentença recorrida 
por seus próprios fundamentos. 
É como voto.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.958 - PB  

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: HÉLIO HOLANDA DE MEDEIROS  
Apelada: FAZENDA NACIONAL  
Advogados: DRS. NIZI MARINHEIRO E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Administrativo. Mandado de Segurança. Lei 8112/90. Aposentados. 
Irredutibilidade de proventos.  
O limite previsto no art. 37, inciso XI, da CF/88, não se aplica aos proventos da 
inatividade.  
Inteligência do seu regulamento - Lei 8.448, de 21.07.92.  
A Lei nº 8.112, de 11.12.90, não prevê  qualquer teto para os proventos de aposentadoria.  
Em suma, o direito aos proventos integrais é garantia assegurada ao servidor 
aposentado. É direito conquistado após anos de dedicação ao serviço público. 
Concessão do pedido para assegurar a integridade dos proventos.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc.  
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, dar 
provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento.  
Recife, 11 de março de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente  
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator  
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Hélio Holanda de Medeiros impetrou, perante a 3ª 
Vara Federal da Paraíba, mandado de segurança contra ato do Sr. Delegado de 
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Administração da Delegacia do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento 
pleiteando a não incidência do teto de retribuição pecuniária fixado pela Lei 8.112/90 
sobre seus proventos de aposentadoria.  
Alega o impetrante que o art. 37, XI, da Constituição Federal, e o art. 42 da Lei 8.112/90 
fazem referência à remuneração de servidores públicos, não o atingindo pelo fato do 
mesmo ser inativo e perceber proventos.  
Notificada, a autoridade impetrada prestou informações - fls. 34. 
O MPF, em seu parecer, opinou pela denegação da segurança - fls. 37/41.  
O MM. Juiz Federal denegou o writ.  
Inconformado, apela o impetrante, reiterando todos os termos da inicial. Pugna pela 
reforma do decisum. 
Não houve resposta ao recurso.  
Contados e preparados, subiram os autos, vindo-me por distribuição.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de processo em que se discute a 
aplicação do limite previsto no art. 37, inciso XI, da CF/88, aos proventos da inatividade.  
Refleti sobre o tema e cheguei à conclusão de que o dispositivo a que me referi não trata 
de servidores aposentados, verbis:  
"Art. 37 (...) 
XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor 
remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos 
respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer 
título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de  Estado e Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo 
Prefeito; "  
A vedação constitucional, segundo entendo, se dirige apenas à remuneração percebida 
pelos servidores em atividade. Sempre que o constituinte quis estender vantagens ou 
impor restrições aos aposentados o fez expressamente.  Em diversos  dispositivos da 
Constituição há referência a "proventos do servidor" (art. 40, § 5º) ou "proventos da 
aposentadoria" (art. 40, § 4º).  
Sem que o art. 37, XI, refira-se a "proventos", entendo que o teto nele previsto é aplicável 
somente aos funcionários da ativa.  
O argumento que impressiona é o de que o art. 17 do ADCT teria determinado a imediata 
redução dos vencimentos e dos proventos de aposentadoria  que  estivessem  acima  dos  
limites constitucionais, inclusive sem a possibilidade de amparo do servidor no direito 
adquirido.  
Sustenta-se, inclusive, que o art. 17 do ADCT seria vazio se aos servidores aposentados 
não se aplicasse o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.  
Procederia o argumento se a norma transitória fizesse referência à redução das 
aposentadorias de valor superior ao teto previsto no art. 37, XI.  
Mas não o faz. Com a devida venia, pretende-se dar ao art. 17 do ADCT uma extensão 
que ele não tem. O que ele determina é que:  
"Art. 17. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os 
proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a 
Constituição, serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se 
admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a 
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qualquer título."  
O que existe é determinação de redução da remuneração e dos proventos da 
aposentadoria percebidos em desacordo com a Constituição.  
Não afirmou o dispositivo que o desacordo seria com o teto previsto no art. 37, XI, do 
corpo permanente.  
Não seria inócuo o art. 17, pois o desacordo pode ser com qualquer norma inserta na 
Constituição, desde que relativa ou aplicável à aposentadoria.  
Por exemplo, verificando-se que os proventos estão sendo pagos integralmente, quando 
há vedação constitucional (aposentadoria compulsória com tempo de serviço insuficiente; 
aposentadoria em atividade que não seja de efetivo magistério e não conte o professor 
com tempo para aposentadoria integral etc.), deve haver a imediata redução, sem a 
possibilidade de argüição de direito adquirido.  
Ou seja, não se pode atribuir à norma transitória extensão que ela não possui, sobretudo 
para se aplicar, por analogia inadmissível, vedação não prevista no texto do Constituição.  
Em resumo, os limites a que se refere o art. 17 do ADCT são os previstos na CF/88 para 
a aposentadoria. Não os limites de remuneração dos servidores em atividade, que não 
podem ser estendidos aos inativos.  
Se as limitações do art. 37, XI, fossem extensivas aos funcionários aposentados, teria o 
seu texto feito expressa referência, como o fez o próprio art. 17 do ADCT, que distinguiu 
expressamente "os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais" dos 
"proventos de aposentadoria".  
Por fim, é de se observar que o art. 37, XI, remeteu a regulamentação do teto de 
remuneração à lei ordinária.  
Tanto que o ato impetrado somente foi praticado após a edição do Regime Jurídico Único.  
Nos contracheques dos impetrantes, pode-se observar a discriminação do motivo do 
desconto: "EXCEDENTE LEI 8112". 
Ora, a Lei nº 8.112, de 11.12.90, não prevê qualquer teto para os proventos de 
aposentadoria.  
Aquele diploma regula em dispositivos distintos a situação jurídica dos servidores em 
atividade da dos servidores aposentados.  
O mestre da interpretação, Carlos Maximiliano, citando DUPIN, ensina que:  
"Influi, para a interpretação e aplicabilidade, o lugar em que um trecho está colocado (...). 
Muitas disposições, observa Dupin, se as generalizassem, conduziriam ao erro os que se 
deixassem surpreender, visto deverem ser restringidas à rubrica sob a qual estão 
colocadas; (...). O sentido e as palavras da lei devem afeiçoar-se ao título sob o qual se 
acham colocados; ampliem-se ou restrinjam-se conforme o assunto a que estão 
subordinados (...)." 
("Hermenêutica e Aplicação do Direito", 11ª edição, pág. 267)  
Está inserido no capítulo "Do vencimento e da Remuneração" (logicamente aplicável aos 
funcionários da ativa) o art. 42, que dispõe: 
"Art. 42. Nenhum  servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, 
importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a 
qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por 
membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal."  
Na parte destinada à aposentadoria (Título VI, Capítulo II, Seção I), não existe qualquer 
norma que proíba que os proventos sejam superiores aos vencimentos dos  Ministros de 
Estado, dos Ministros do STF ou dos membros do Congresso Nacional.  
No contrário, ao disciplinar o modo de cálculo do benefício, determina o art. 189, verbis:  
"Art. 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no § 
3º, do art. 41, e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade."  
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E o dispositivo a que faz referência assegura exatamente a irredutibilidade dos 
vencimentos:  
"Art. 41 (...) 
§ 3º O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é 
irredutível."  
Ou seja, os proventos da aposentadoria são irredutíveis.  
Acrescente-se que a Lei nº 8.448, de 21.07.92, recentemente editada, destinou-se 
especificamente a regulamentar os arts. 37, inciso XI, e 39, § 1º, da CF, conforme 
evidencia sua epígrafe.  
Em momento algum, determinou fosse o limite máximo de remuneração aplicado também 
aos proventos dos aposentados. Trata apenas da "remuneração mensal de servidor da 
administração pública direta, autárquica e fundacional, de qualquer dos poderes da 
União." (Lei nº 8.448/92, art. 1º).  
Em suma, o direito aos proventos integrais é garantia assegurada ao servidor 
aposentado. É direito conquistado após anos de dedicação ao serviço público.  
É direito que somente poderia ser reduzido se houvesse previsão expressa na 
Constituição.  
Não é aceitável o argumento de que, se os aposentados gozam de todas as vantagens 
dos ativos, deveriam ser submetidos aos mesmos deveres e limitações.  
Os direitos podem ser aplicados por analogia: os deveres, as limitações, ônus e 
penalidades não!. É princípio de Justiça, prestigiado por todas as legislações 
democráticas.  
Com o devido respeito, permito-me divergir do entendimento que pretende aplicar, por 
analogia in pejus, limitação de proventos não prevista no texto constitucional.  
Isto posto, dou provimento à apelação para conceder a segurança.  
Reembolso das custas antecipadas.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 22.021 - PE  

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: POSTO DE SERVIÇOS CONFIANÇA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Representação de pessoa jurídica. Desnecessidade de juntada de prova 
da qualidade do diretor, salvo quando ordenado pelo juiz,  diante  de  dúvida  levantada 
no  curso do processo. Autenticação de documentos não impugnados. Irregularidade que 
não autoriza a extinção do processo. Apelo provido.  
 
ACÓRDÃO  

 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente.  
Custas, como de lei.  
Recife, 16 de março de 1993 (data do julgamento).  
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JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator  
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
indeferiu inicial, em mandado de segurança, por falta de autenticação de documentos 
exigidos por despacho judicial para comprovação da qualidade do representante da 
pessoa jurídica impetrante.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O diretor da sociedade comercial ou 
da sociedade civil tem tal condição indicada em documento necessariamente inscrito na 
Junta Comercial ou no Registro Civil da Pessoa Jurídica, por isso que não se lhe há de 
exigir, em princípio, a comprovação de tal qualidade, mas tão-somente a firma 
reconhecida na procuração outorgada ao advogado. Esta é a interpretação corrente das 
regras dos arts.12, VI, e 38, CPC, conforme anotação de Theotonio Negrão, na sua 
festejada coletânea da legislação processual civil.  
Esta é a orientação desta Turma, indicada em precedentes dos quais destaco acórdãos 
assim ementados, ambos por mim relatados: 
"Processual Civil e Administrativo. I - Representação de pessoa jurídica. Desnecessidade 
de exibição de prova da qualidade do representante, salvo a existência de dúvida 
levantada no curso do processo. II - Intervenção do Ministério Público decorrente da 
exigência legal e efetivada. Irrelevância da falta de requerimento de intimação. III - Guia 
de exportação fornecida pela CACEX. Atraso comprovado na movimentação da 
mercadoria no Porto de Recife. Inexigibilidade de reajuste do preço para prorrogação do 
prazo indicado no documento. Apelo e remessa improvidos".  
(Apelação em Mandado de Segurança nº 1.282-PE) 
"Processual Civil. Execução fiscal. Embargos de terceiro. Credor hipotecário.  
I - Representação de pessoa jurídica. Desnecessidade de juntada de prova da qualidade 
do diretor, salvo quando ordenado pelo juiz, diante de dúvida levantada no curso do 
processo.  
II - O credor hipotecário deve ser intimado do leilão, também na execução fiscal. Regra do 
art. 698, CPC, que não colide com a do art. 29 da Lei 6.830/80.  
III - A não sujeição da Fazenda Pública a concurso de preferência é compatível com a 
abertura de oportunidade ao credor hipotecário de defender os seus interesses, na 
execução fiscal em que será arrematado o imóvel hipotecado.  
IV - Apelo e remessa improvidos".  
(Apelação Cível 9.538-PE) 
Acresce que, no caso, a impetrante, atendendo ao despacho judicial, exibira documentos 
que comprovam a  qualidade  do seu representante. Mesmo assim, o feito foi declarado 
extinto, por falta de autenticação da cópia do instrumento de alteração da sociedade.  
Cuida-se de mera irregularidade que poderia ser suprida, caso houvesse impugnação da 
parte contrária. Eis, a propósito, o que decidiu esta Turma, em situação semelhante:  
"Previdenciário. Extinção do processo com o indeferimento da inicial. Ausência de 
autenticação de documento xerocopiados. Inexistência de impugnação da parte contrária. 
Impossibilidade do exame de mérito pelo Tribunal. 
- Autenticação de documentos que instruam o processo só devem ser realizados quando 
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a parte contrária assim o exigir.  
- Inexiste, na espécie, impugnação nesse sentido, por parte da autarquia-apelada. Sendo, 
portanto, de extremo rigor a decisão que extingue o processo sob esse fundamento.  
- Sentença anulada."  
(Apelação Cível 0511602-5/92 - Pernambuco, Rel. Juiz Barros Dias, julg. 25.02.92, DJ em 
16.04.92, pág. 09765)  
Por essas razões, dou provimento ao apelo para anular a sentença, a fim de que seja o 
mandado de segurança devidamente processado.  
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0082 - PE  

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Parte Autora: AMORIM PRIMO S/A  
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL  
Suscitante: JUÍZO FEDERAL DA 9ª VARA - PE 
Suscitado: JUÍZO FEDERAL DA 10ª VARA - PE  
Advogados: DRS. JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Conexão. Litispendência. Inocorrência. Redistribuição. Não cabimento.  
- Havendo sido demonstrado que uma das ações já foi julgada, não há que se falar em 
conexão ou litispendência.  
- Se o Juiz suscitante não é o competente para apreciar a causa, tem-se de concluir pela 
competência do juízo suscitado, não se devendo cogitar de redistribuição.  
- Conflito conhecido.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, conhecer do conflito, 
na forma 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 HUGO MACHADO - Relator  
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Amorim Primo S.A. ingressou com ação ordinária 
contra a União Federal, e, na inicial, afirmou que existia outro processo, na 9ª Vara de 
Pernambuco, do qual participava como litisconsorte ativo, visando o mesmo fim. Pediu, 
desse modo, a distribuição do processo à 9ª Vara, por estar prevento aquele juízo.  
Os autos foram distribuídos originariamente à 10ª Vara da Seção Judiciária de 
Pernambuco, onde o MM. Juiz ordenou a redistribuição do feito à 9ª Vara, face aos 
argumentos da autora (fls. 32).  
O MM. Juiz que estava no exercício da 9ª Vara, todavia, entendeu que inexistia, no caso, 
conexão, posto que a ação que teria originado a conexão já fora julgada antes da 
propositura da ação de que ora se cuida. Assim, suscitou o presente conflito negativo de 
competência. 
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Solicitadas as informações, estas foram prestadas às fls. 31/32.  
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 60/61.  
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O caso ora em exame foi bem enfrentado 
pelo Ministério Público, que assim opinou: 
"O nó górdio da questão trazida aos autos se prende à existência de conexão ou 
litispendência quando uma das ações já foi julgada, como é o caso dos autos.  
Segundo a doutrina e jurisprudência, conexão só pode existir entre ações pendentes e 
contemporâneas, pois a conexidade deriva da necessidade de se obstar que se profiram, 
nas demandas propostas, decisões contraditórias.  
Em grande número, são os acórdãos: 
`A competência por conexão só se verifica quando as duas causas ainda pendem de 
julgamento  de juízes diferentes. Não ocorre se uma das demandas já foi julgada 
(RJTJGB 7/108)' 
`A conexidade de causas, para efeito de prorrogar a competência, prevenindo-a, só se 
justifica quando o julgamento de uma delas importa em repercussão no julgamento da 
outra, face à simultaneidade dos processos (TJSP, RT 272/329)' 
Logo, não é caso de conexão.  
Quanto à litispendência, se uma já foi julgada, também não ocorre." (fls. 61).  
Realmente, os institutos processuais da conexão e da litispendência existem para que 
não haja o conflito de decisões judiciais sobre a mesma demanda.  
No presente caso, havendo sido demonstrado que uma das ações já foi julgada, não há 
que se falar em conexão ou litispendência. 
"Não há conexão quando uma das causas está finda" (TJSP, AI 3.605-0, j. 4.10.84, rel. 
Des. Evaristo dos Santos, RT 591/64). "O Código de Processo Civil não prevê a conexão 
de causa finda com outra recém-proposta como fonte alteradora das regras de 
competência" (TJSP, AI 62.417-1, j. 10.10.85, rel. Des. Garrigós Vinhaes, RT 604/45).  
A propósito do tema, o Tribunal Federal de Recursos assim decidiu:  
"Competência - Conexão ou litispendência - Inexistência.  
A existência de vínculo comum entre duas ações, uma das quais já decidida por sentença 
transitada em julgado, não desloca para o juízo desta última a competência para a ação 
posteriormente proposta. Conflito procedente.  
(TFR, CC 5769--RJ, Rel. Ministro Flaquer Scartezzini, DJ 28.06.84).  
Diversamente do que afirma o Ministério Público, penso que não se deve cogitar de 
redistribuição. O feito já havia sido distribuído à 10ª Vara da Seção Judiciária de 
Pernambuco. Se aqui restou demonstrado que o juízo da 9ª Vara da referida Seção, que 
suscitou o conflito, não é competente para apreciar a causa, tem-se de concluir pela 
competência do juízo suscitado, no caso, o da 10ª Vara.  
Conheço do conflito e declaro competente o juízo da 10ª Vara, o suscitado.  
É como voto. 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AC Nº 11.473 - PE  

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA  
Apelante: BANCO CENTRAL DO BRASIL  
Apelado: GABRIEL WANDERLEY PRAZERES 
Advogados: DRS. JOÃO ALVES SOARES E OUTROS (APTE.) E  
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ANTÔNIO PEDRO DE A. BARRETO CAMPELLO E OUTROS (APDO.)  
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Honorários advocatícios. Redução. 
Fazenda Pública. 
- Inegável a omissão do acórdão embargado quanto à diminuição dos honorários 
advocatícios.  
- A simplicidade da causa e o pouco esforço despendido em causa que exibe por 
sucumbente a Fazenda Pública recomendam se estipule a verba honorária em "quantum" 
menor que o determinado pelo ilustre sentenciante.  
- Embargos providos.  
 
ACÓRDÃO  

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas.  
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento aos embargos, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado.  
Custas, como de lei. 
Recife, 04 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente  
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator  
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Banco Central do Brasil opôs embargos de 
declaração contra venerando acórdão lavrado por esta Turma, que, por unanimidade, 
negou provimento à apelação e à remessa oficial da sentença.  
Eis os termos do aresto embargado:  
"Constitucional e Financeiro. Bloqueio de ativos financeiros. MP 168 convertida na Lei nº 
8.024/90. Inconstitucionalidade dos dispositivos legais pertinentes.  
O Plenário do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao julgar a Argüição de 
Inconstitucionalidade na AMS nº 2.379-PE, decidiu, por unanimidade, declarar 
inconstitucionais o artigo 6º, em sua parte final, e o § 1º da Lei nº 8.024, de 12.04.90, 
pelos quais foi determinado o bloqueio dos ativos financeiros existentes em nome de 
pessoas físicas e jurídicas do País.  
- Com efeito, tal medida constituiu-se em autêntico empréstimo compulsório disfarçado, 
cuja instituição não observou a exigência de lei complementar, nem o princípio da 
anterioridade, exigidos pelo art. 148 da Constituição Federal. E como se não bastasse, 
ofendeu as garantias constitucionais, segundo as quais a lei não prejudicará o ato jurídico 
perfeito, e ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. (C.F., art. 57, 
XXXVI e LIV).  
- Preliminares rejeitadas.  
- Apelação e remessa oficial desprovidas."  
Alegou-se a omissão de ponto sobre o qual essa colenda Turma deveria se pronunciar, 
consistindo a lacuna em não se manifestar sobre a pretendida redução da verba 
honorária, fixada na sentença, mas atacada no recurso.  
Pediu o reexame da questão e a apreciação do ponto omitido para reduzir os honorários 
advocatícios fixados na sentença.  
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Relatei.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: O Banco Central do Brasil procura demonstrar 
a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando ausência de manifestação sobre a 
redução, pedida nas razões de apelação, dos honorários advocatícios, pela sentença 
estabelecida em percentual excessivo.  
Eis o dispositivo do decisum recorrido:  
 
". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . Condeno, ainda, o Banco Central do Brasil a ressarcir as custas processuais 
antecipadas pelo autor, bem como condeno ao pagamento dos honorários advocatícios 
que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa."  
Inegável a omissão do acórdão embargado quanto à diminuição dos honorários 
advocatícios.  
De fato, a simplicidade da causa e o pouco esforço despendido pelos ilustres patronos do 
apelado, exibindo-se por sucumbente a Fazenda Pública, recomendam se estipule a 
verba honorária em quantum inferior ao determinado pelo ilustre sentenciante.  
Em casos semelhantes, esta e. 1ª Turma já consolidou a orientação de fazê-la descer a 
5% (cinco por cento) do valor da condenação, porém nunca abaixo de dois salários 
mínimos.  
Merece, no aspecto, suprir-se a apontada omissão.  
Dou, pois, provimento aos embargos, efetivando a redução dos honorários de advogado 
na maneira antes indicada.  
Assim voto.  
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AMS Nº 4.650 - PE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Embargante: ÁGUAS BELAS PECUÁRIA COMERCIALIZAÇÃO E MECANIZAÇÃO 

AGRÍCOLA LTDA. 
Embargado: V. ACÓRDÃO DE FLS. 114 
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTROS (EMBTE.) 
 
EMENTA 

Embargos de Declaração. Existência de contradição e omissão. Acolhimento.  
01- Existindo contradição contra o acórdão e a certidão de julgamento, deve-se dar 
acolhimento aos embargos para eliminar aquela.  
02- Igualmente, constatada a omissão, deve a remessa ser suprimida.  
03- Embargos providos. 
 
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 aos embargos, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado.  
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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: Águas Belas Pecuária Comercialização e 
Mecanização Agrícola Ltda. opôs embargos de declaração ao acórdão de fls. 114, da 
lavra do eminente Juiz Barros Dias, convocado, na ocasião, para me substituir, cuja 
ementa foi assim redigida:  
"Processual Civil. Mandado de Segurança. Exame do mérito sem a superação das 
preliminares levantadas pela autoridade impetrada e pelo  Ministério  Público Federal. 
Nulidade da sentença.  
1. O exame do mérito de uma contenda regula a rejeição das preliminares levantadas no 
processo, não se identificando  qualquer  pronunciamento  judicial  a  esse respeito.  
2. Não deve ser acolhida a tese de que pode ter havido rejeição implícita das 
preliminares, haja vista ser de ordem pública o interesse de que se reveste a regularidade 
processual.  
3. Em homenagem ao representante do Parquet, cônscio de sua função de fiscal da lei, e 
à autoridade impetrada, deve ser pronunciada nova sentença, agora abordando todos os 
pontos suscitados ao longo do feito.  
4. Nulidade do feito."  
Sustentaram, em síntese, que houve  contradição  entre o venerando acórdão ao julgar a 
nulidade da sentença e a certidão da Turma, que assim determinou:  
"A Turma, por maioria de votos, desacolheu a preliminar de nulidade da sentença. 
Vencido o Exmo. Sr. Juiz Barros Dias, à unanimidade, desacolheu as preliminares de 
inadequação da ação mandamental e ilegitimidade ativa do litisconsórcio, e, no mérito, 
negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator".  
Tendo em vista o exposto,  alegaram  as  embargantes a existência de duas decisões que 
não se coadunam, sendo impossível, portanto, saber se a decisão foi favorável ou não às 
recorrentes, haja vista faltarem peças importantes para o deslinde da questão, quais 
sejam, documentos que comprovem o julgamento do mérito do recurso, ou seja, se houve 
ou não julgamento do mérito.  
Por fim, requereram a modificação dos pontos contraditórios e omissos encontrados no 
bojo do referido acórdão.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Os presentes embargos foram interpostos 
ao argumento da existência de omissão decorrente da falta de documentos importantes 
para a comprovação do mérito do recurso voluntário, ou seja, se o mesmo foi ou não 
julgado, e de contradição entre decisões no corpo do processo.  
Sendo o pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração a existência de 
dúvida, obscuridade ou contradição no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que 
deva pronunciar-se o Tribunal (art. 535, I e II, CPC), acolho-os, integralmente, a fim de 
esclarecer a contradição existente entre as peças presentes nos autos, como também 
para suprir a omissão proveniente da ausência de documento importante para o deslinde 
da questão.  
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Acatando o pedido das embargantes, a jurisprudência tem firmado o seguinte 
posicionamento:  
"Cabem embargos de declaração para corrigir divergência entre o acórdão e as notas 
taquigráficas (STF-RT-500/245 e JTA 32/154), ou entre a ementa do voto do relator e o 
que ficou consignado no acórdão (STJ-3ª Turma, resp. 2.067-SP-EDCL, rel. p.o ac. Min. 
Cláudio Santos, j. 28.06.90, receberam os embargos, V.U, D.J.U 27.08.90, p. 8321, 1ª col. 
em). Se não tiverem sido opostos tais embargos, a divergência entre a ementa do 
acórdão e o enunciado dos votos resolve-se pela prevalência destes (RTJ 110/382).  
Compulsando os autos, observa-se, de fato, que existiu omissão e contradição do 
acórdão embargado. O eminente Juiz Relator inicialmente julgou pela nulidade da 
sentença, sem exame do mérito, no entanto, nesse ponto, foi vencido; em seguida, 
passou a analisar as preliminares de inadequação da ação mandamental e de 
ilegitimidade ativa ad causam, julgando pela rejeição de cada uma, no que foi seguido 
pelos demais juízes. Ultrapassadas tais preliminares, passou ao exame do mérito, 
concluindo-se, por unanimidade, pelo não provimento da apelação.  
Acontece que, nos autos, somente se encontra a fundamentação do primeiro voto do 
Relator, que julgou pela nulidade da sentença e foi voto vencido. Neles não constam a 
fundamentação do voto preliminar nem do voto mérito, ocorrendo, nesse caso, omissão. 
Além disso, a ementa constante dos autos, fls. 114, somente se refere ao voto vencido, 
não fazendo referência ao voto que rejeitou as preliminares e nem ao voto que negou 
provimento ao recurso, gerando, em conseqüência, contradição com as notas 
taquigráficas.  
Assim sendo, constando realmente a existência de omissão e contradição no julgado ora 
hostilizado, admito os presentes embargos. Passo, em seguida, a suprir a omissão e a 
eliminar a contradição existente no voto do Relator.  
Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, suscitada pela 
autoridade indigitada como coatora, não tem procedência, face ao que dispõe o art. 35 da 
Lei nº 7713/88, que assim preceitua:  
"Art. 35. O sócio-quotista, acionista ou titular da empresa individual ficará sujeito ao 
imposto de renda na fonte, à alíquota de oito por cento, calculado com base no lucro 
líquido apurado pela pessoa jurídica na data do encerramento do período-base." 
Ao antecipar o momento da incidência do imposto para antes da distribuição do lucro 
líquido aos sócios, a Lei nº 7713/88 estabeleceu como base de cálculo o lucro apurado 
pelas pessoas jurídicas na data do encerramento do exercício-base. Não há dúvida, 
portanto, quanto à legitimidade ativa das pessoas jurídicas para integrar a demanda. 
Assim, rejeito esta preliminar.  
Relativamente à segunda preliminar, não se trata de discussão de lei em tese, mas dos 
efeitos jurídicos que advêm do referido diploma local. A matéria questionada é a 
ilegalidade da cobrança do tributo nos critérios estabelecidos pela Lei 7713/88, trazendo 
repercussões concretas no imposto a ser recolhido pelas impetrantes. Isto posto, também 
não merece acolhida.  
Quanto ao mérito, matéria já foi apreciada por esta Corte, na AMS 2683-CE, em que foi 
Relator o MM. Juiz José Delgado, tendo sido decidida, à unanimidade, da forma que 
adiante se lê: 
"Tributário. Imposto de Renda. Lucro não distribuído. Incidência. Lei 7713/88. 
Constitucionalidade.  
3. A Lei 7713/88, apenas modificando o momento da incidência do imposto de renda 
sobre o lucro de depois para antes de sua destinação pelos sócios, não provocou 
alteração substancial na regra do tema, não afetou a base de cálculo e o fato gerador do 
tributo.  
4. O lucro, uma vez apurado, encontra-se na esfera da disponibilidade jurídica dos sócios, 
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que lhe definirão o destino, portanto, a tributação neste instante não ofende à regra do 
art.43  do Código Tributário Nacional. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 
O art. 43 do Código Tributário Nacional estabelece que o imposto sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza.  
A apelação está embasada no pressuposto de que, por ocasião da apuração do lucro 
líquido pela empresa, não tendo havido distribuição dos lucros, não há crédito disponível 
para os sócios, inexistindo fato gerador do imposto de renda. Além disso, afirma que os 
sócios não podem livremente dispor de tais lucros, pois a distribuição vai depender da 
vontade da pessoa jurídica, que muitas vezes é contrária à vontade de seus integrantes. 
Dessa forma, não existiria nem mesmo a possibilidade de crédito a ensejar a incidência 
do tributo.  
Entendo que não existe razão à apelante.  
Acatando o posicionamento da 2ª Turma desta Corte,  ao acolher voto proferido pelo Juiz 
José Delgado na AMS já referida anteriormente, tenho que: 
"Ora, quando elaborado o balanço anual da empresa, verifica-se a existência de lucro, 
este entra na esfera de disponibilidade jurídica dos sócios, que decidirão qual será o 
destino dos recursos superavitários. A alteração operada pela Lei nº 7713/88 na 
sistemática de incidência do imposto de renda sobre o lucro das empresas não implicou 
em mudança substancial na regra que rege tal tributo. Apenas passou a fazê-lo incidir 
antes da destinação dos lucros e não depois, como era anteriormente.  
A Lei nº 7713/88, não instituindo obrigação principal, mas disciplinando uma obrigação 
acessória, prescinde de uma obrigação por quorum especial. Como está caracterizado 
nos autos, o lucro apurado e disponível é objeto de tributação na fonte. Se, depois, for 
distribuído aos sócios, não mais incidirá o imposto de renda.  
Não se alterou os pontos mais relevantes do tributo, quais sejam, o seu fato gerador e a 
sua base de cálculo. Esta modificação, sim, só se poderia operar por via de lei 
complementar. Não houve, por outro lado, o intento de penalizar o contribuinte, uma vez 
que a alíquota estabelecida  foi  de  apenas  8  (oito)  por   cento, consideravelmente 
inferior às alíquotas estabelecidas para outras espécies de renda".  
Pelo o exposto, dou provimento aos embargos, suprindo a omissão e contradição 
encontradas na decisão impugnada.  
É como voto.  
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AMS Nº 5.291 - PE  

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA  
Embargante: FAZENDA NACIONAL  
Embargada: DISTRIBUIDORA GUARARAPES DE BEBIDAS LTDA.  
Advogados: DRS. ANA VIRGÍNIA RIO LIMA CARNEIRO E OUTROS (Embda.)  
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos de Declaração. Contradição. Fundamento e parte dispositiva.  
- O dispositivo do acórdão embargado deveria corretamente referir haver sido dado 
parcial provimento à apelação para assegurar à impetrante o direito de reconhecer a 
contribuição nos moldes em que encontrada em 05.10.88, quando se promulgou a atual 
Lei Suprema.  
- Procedência dos embargos para declarar concluir o acórdão pela concessão de parcial 
provimento à apelação.  
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ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas.  
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento aos embargos, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 04 de novembro de 1992 (data do julgamento).  
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: A Fazenda Nacional (União Federal) embarga 
de declaração do v. acórdão desta Primeira Turma, alegando ocorrer contradição entre o 
voto condutor e sua parte dispositiva.  
O acórdão atacado tem a seguinte ementa:  
"Tributário. Contribuição para o FINSOCIAL. Alteração da base de cálculo e das alíquotas. 
Leis 7.738 e 7.789/89. Inconstitucionalidade dos dispositivos pertinentes.  
- O Plenário do egrégio TRF da 5ª Região, julgando a Argüição de Inconstitucionalidade 
na AMS nº 2240-PE, decidiu, à unanimidade, serem inconstitucionais o art. 28 da Lei nº 
7.738/89, o art. 7º da Lei nº 7.787/89 e outros da legislação pertinente posteriores à 
promulgação da Constituição de 1988, que promoveram alterações das alíquotas e base 
de cálculo da contribuição para o FINSOCIAL. É que, tendo esta sido recepcionada como 
imposto instituído pela União dentro de sua competência residual, não podia sofrer 
alterações em sua alíquota, base de cálculo ou fato gerador sem observância do disposto 
no art. 154, I, da Carta Magna (AC nº 6.807-CE).  
- Apelação provida."  
A embargante aduz que ao "dar provimento à apelação para conceder a segurança 
pleiteada significou eximir totalmente a impetrante do pagamento do FINSOCIAL, 
exatamente o que foi pedido na exordial. Mas não foi esse o entendimento do Pleno do 
egrégio Tribunal na AMS nº 2.240-PE".  
Pede o provimento dos embargos para ser declarada a contradição apontada no sentido 
de dar parcial provimento à apelação.  
Relatei.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O dispositivo do acórdão embargado 
deveria corretamente referir haver sido dado parcial provimento à apelação para 
assegurar à impetrante o direito de recolher a contribuição nos moldes em que 
encontrada em 05.10.88, quando se promulgou a atual Lei Suprema.  
Dar, porém, provimento à apelação, como se registrou, significou entender-se 
inteiramente inconstitucional a exação, contrariando-se a ementa do aresto, à sua vez 
fundada na compreensão do colendo Tribunal Pleno, quando decidiu a AI na AMS nº 
2.240-PE, de que foi Relator o eminente Juiz Lázaro Guimarães.  
Admito, assim, a procedência dos embargos para declarar concluir o acórdão pela 
concessão de parcial provimento à apelação, para a contribuição ser cobrada segundo a 
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sistemática flagrada na data de promulgação da atual Constituição Federal.  
Assim voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0245 - RN  

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO  
Impetrantes: DRS. BÓRIS TRINDADE E OUTROS  
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - RN  
Pacientes: RICHARD OSKAR BRANDNER E MANFRED MOSER (RÉUS PRESOS) E 

DIRK MICHAEL THEODOR 
 
EMENTA 

Constitucional e Processual Penal. Habeas Corpus.  
- Inexiste constrangimento ilegal na determinação, feita pela sentença condenatória, de 
cumprimento da pena em regime fechado, desde que persistentes os motivos  que  
determinam decreto de prisão preventiva. 
- Ordem denegada.  
 
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, denegar a ordem, na 
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado.  
Recife, 16 de setembro de 1992 (data do julgamento).  
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator  
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Em seu bem lançado parecer de fls. 82/86, o 
Ministério Público Federal, representado pela ilustre Procuradora da República 
ARMANDA SOARES FIGUEIRÊDO, assim relata o caso: 
"Os Béis Bóris Trindade, Valério Djalma Cavalcanti Marinho e Caio Graco Pereira de 
Paulo impetraram ordem de habeas corpus repressivo em favor de Richard Oskar 
Brandner, Manfred Moser e Dirk Michael Theodor, pretendendo assegurar aos pacientes 
a prerrogativa de acompanharem em liberdade o julgamento de recurso de apelação que 
regularmente interpuseram. Apontaram o MM. Juiz Federal da 3ª Vara Federal-RN como 
sendo a autoridade coatora. Disseram que a prolação do julgado que condenou os 
pacientes às penas de 01 (hum) ano de detenção e 01 (hum) e 06 (seis) meses de 
detenção, respectivamente, traz em seu bojo equívocos ilegais, com reflexos em seus 
direitos de ir e vir. Alegaram que o MM. Julgador impôs pena de detenção a serem 
cumpridas em regime incompatível com o regramento legal a respeito, qual seja, o regime 
fechado, além de não fundamentar essa determinação, em dissonância com o texto 
Magno (Art. 93, IX). Alegaram, ainda, que essa falta de tecnicismo não pode ser 
justificada com a indicação da regra excepcionadora, prevista no final do art. 33 do 
Código Penal Brasileiro, vez que a aplicabilidade da mesma pressupõe situação de 
anterior cumprimento de pena, e cabal fundamentação das razões de sua utilização, 
inexistentes in casu. Argumentaram que, observando tais enganos, os pacientes já na 
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petição recursal solicitaram a modificação do regime de cumprimento da pena e a 
concessão de liberdade provisória, ambos os pleitos não atendidos e sem 
fundamentação. Salientaram que a presente impetração visa à mudança do regime 
imposto, baseado não em exame de prova ou de mérito, e sim em face da inobservância 
de lei. Destacaram entendimento pretoriano em apoio à tese defendida. Em relação à 
negativa da pretensão de serem os pacientes provisoriamente postos em liberdade, 
disseram que inexistem as condições autorizadoras da persistência da restrição de 
liberdade. A conduta que originou o processo-crime, no qual foram os pacientes 
condenados, não está elencada como sendo perturbadora da ordem pública. Há sentença 
prolatada, sendo, por isso, desnecessário tecer considerações acerca de possível 
conveniência da instrução. Inexistem reais indícios de que sendo os pacientes postos em 
liberdade venham a evadir-se, frustrando assim a aplicabilidade da sanção imposta. 
Nesse último aspecto, lembraram que a ilegalidade do confisco dos bens que sofreram, 
aliado ao alto valor dos mesmos e à dificuldade natural de se comunicarem (não falam o 
idioma pátrio), indicam o fortíssimo interesse e a necessidade de aguardarem o resultado 
do pedido de reexame do julgado que apresentaram. Citando  dispositivos  legais  (art.5º, 
LXVI, da Constituição Federal, e art.  323, I, do  Código   de Processo Penal), reafirmaram 
o direito de os pacientes de serem postos provisoriamente em liberdade, para fins de 
aguardarem a decisão da superior instância. Pediram, ao final, a expedição do 
competente alvará de soltura e juntaram documentos (fls. 10/38).  
Prestando as informações de praxe (fls. 42/50), disse a autoridade apontada como 
coatora que o regime de cumprimento da pena então imposta não influi na negativa de 
concessão de liberdade provisória, e sim na execução da sanção, vez que a determina. 
Afirmou que, caso não haja observância dos parâmetros legais na sua escolha, não há 
obstáculos em submeter o julgado ao crivo da segunda instância; que inexiste dispositivo 
legal que impeça o exercício da prerrogativa de apelar em liberdade, em razão de ter  a 
sentença recorrível determinado o cumprimento da pena em regime fechado; e essa 
determinação deveu-se ao resguardo da ordem pública, pois a ação penal foi originada da 
prisão em flagrante dos pacientes, posteriormente ratificada pelo decreto de prisão 
preventiva, mantido pela r. sentença; a preservação dessa garantia - o resguardo da 
ordem pública - está justificada pelos maus antecedentes dos pacientes Richard Oskar 
Brandner e Dirk Michael Theodor, que foram processados criminalmente em seus países 
de origem e ao se adentrarem no território nacional juntamente com o outro paciente 
adquiriram armas e tóxicos; quanto à necessidade de aplicação da lei penal, afirma que 
seu entendimento emanou do fato de os pacientes haverem ingressado quase 
clandestinamente no Brasil, indicando a fortíssima possibilidade de, caso sejam 
libertados, tentarão evadir-se; que não houve contraste da manutenção de custódia 
preventiva com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o predominante 
entendimento pretoriano considera válida a menção da anterior fundamentação do 
decreto como razão de a sentença mantê-lo, destacando acórdão unânime da 5ª Turma 
do STJ nesse sentido; que não se aplica à hipótese o art. 594 do CPC. Juntou 
documentos (fls. 51/80)." 
Opina, a final, o Ministério Público pela denegação da ordem. 
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O pedido tem como fundamento essencial 
o fato de a pena ser de detenção e de haver o Dr. Juiz Federal determinado o 
cumprimento em regime fechado. Ora, se se tratasse de réu solto, eu até admito que o 
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argumento pudesse ser aceito, porquanto alguém que estava solto iria passar ao 
cumprimento de uma pena prisional de regime fechado, considerada pelo impetrante 
absolutamente ilegal. Entretanto, como bem destacou a Procuradoria da República, os 
réus se encontram presos, porque presos foram em flagrante, e esta situação foi ratificada 
por um decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado e contra o qual não 
houve sequer questionamento. Portanto, a questão, ainda admitindo que efetivamente 
tenha havido equívoco do Dr. Juiz quanto ao regime prisional - isso não está sendo 
apreciado -, este equívoco poderá ser reparado no julgamento da apelação e não significa 
um prejuízo para os réus, porque a prisão - repito - não decorreu da sentença, mas de um 
decreto de prisão preventiva, que se considera conveniente manter em virtude das 
circunstâncias devidamente descritas no parecer que acabei de ler.  
De modo que o meu voto é denegando a ordem.  
 

HABEAS CORPUS Nº 0248 - CE  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Impetrante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - CE  
Paciente: JOSÉ OLAVO PEIXOTO DE ALENCAR  
Advogados: DRS. SAMUEL ALBUQUERQUE RODRIGUES E OUTROS (IMPTE.)  
 
EMENTA 

Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Trancamento da Ação Penal. Crime de 
desobediência.  
Não comete crime de desobediência (art. 330 do CP) aquele que não cumpre a ordem por 
impossibilidade material de o fazer.  
Ausente a vontade livre e consciente de desobedecer à ordem recebida, não há que se 
falar no crime previsto no art. 330 do Código Penal, que só é punível na forma dolosa.  
Concedida a ordem, por maioria, para determinar o trancamento da ação penal.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 248 - CE, em que são 
partes as acima mencionadas.  
Acorda o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, conceder a 
ordem, para determinar o trancamento da ação penal, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 22 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator  
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
impetra habeas corpus em favor de seu Diretor Estadual no Ceará, José Olavo Peixoto de 
Alencar, visando ao trancamento de processo criminal promovido pela Justiça  Pública 
Federal naquele Estado.  
Afirma que o paciente fora denunciado pela prática do crime de desobediência (art. 330 
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do Cód. Penal), de acordo com os seguintes fatos: nos autos de ação civil pública 
proposta pelo MPF contra o INSS, concedeu o MM. Juiz a quo a liminar, determinando ao 
ora paciente que efetuasse o pagamento dos 147,06% aos aposentados e pensionistas 
no Ceará.  
Ocorre que o paciente recebera ordem expressa do Ministro da Previdência e do 
Presidente do INSS determinando expressamente que não efetuasse o pagamento, 
mesmo porque o INSS - CE não dispunha de recursos financeiros ou poderes 
administrativos para tal. 
Ante o desatendimento da decisão judicial, foi o ora paciente denunciado pelo crime 
acima mencionado. Havendo sido recebida a denúncia, pretende o impetrante a obtenção 
de ordem para o trancamento da ação penal, por entender inexistir crime, mesmo em 
tese. 
Prestadas as informações, ofereceu o Ministério Público o parecer de fls., opinando pela 
concessão da ordem.  
Ponho o feito em mesa para julgamento.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A ilustre Representante do Ministério 
Público opinou pela concessão da ordem, ao argumento básico de que funcionário 
público, no exercício de suas funções típicas, não pode cometer o crime de 
desobediência. Afirma que o delito previsto no art. 330 do CP somente pode ser praticado 
por pessoas estranhas à Administração Pública.  
Embora tal entendimento não seja pacificamente aceito pela jurisprudência, conforme se 
verifica das notas colacionadas por Celso Delmanto (in Código Penal Comentado, Ed. 
Renovar, pág. 554), entendendo que a ordem deve ser concedida pelo simples fato de 
que o paciente descumprira a decisão judicial, por circunstância alheia a sua vontade.  
Com efeito, o crime de desobediência somente é admitido na forma dolosa, que, no caso, 
seria a vontade livre e consciente de desobedecer à ordem recebida.  
O pagamento dos 147,06% aos beneficiários dependeria de repasse de recursos à 
Diretoria.  
É por demais sabido que a Diretoria Estadual do INSS não possui autonomia financeira 
para efetuar pagamentos, dependendo de repasse de verbas.  
Assim, estando impossibilitado, materialmente, de cumprir a liminar, estaria afastado o 
dolo e, conseqüentemente, a existência do delito.  
O recebimento da denúncia consubstancia-se, sem dúvida, num constrangimento ao 
direito de locomoção do paciente.  
Diante do exposto, concedo a ordem, para determinar o trancamento da ação penal. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0259 - PB 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Impetrante: DR. AYLTON DA SILVA BARROS  
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - PB  
Paciente: CLOVES ALVES  
 
EMENTA 
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Processual Penal. Habeas Corpus. Liminar em ação civil pública determinando o 
pagamento de diferenças de reajuste de benefícios previdenciários. Caráter de completa 
satisfação. Ilegalidade do ato judicial. Descaracterização do delito de prevaricação. 
Ordem deferida, com extensão aos co-réus.  
 
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, 
conceder a ordem, estendendo-a aos demais co-réus, nos termos do voto do Relator, na 
forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente.  
Custas, como de lei.  
Recife, 02 de março 1993 (data do julgamento).  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente  
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: O impetrante postula ordem visando ao 
trancamento de ação penal contra si movida, e também contra Telmano Leite Japiassu e 
José Arnaldo Rossi, pelo Ministério Público Federal, por prevaricação, ante o não 
cumprimento de liminar, em ação civil pública, determinando o imediato pagamento do 
reajuste de 147% dos benefícios previdenciários, no Estado da Paraíba, a partir de 
setembro de 1991.  
Alega, em resumo, que a DATAPREV, empresa da qual é Superintendente Regional, não 
integrou aquela lide e que não recebeu qualquer ordem judicial que viesse a descumprir, 
tendo mandado preparar os carnês para efetivação do pagamento que fora ordenado aos 
co-réus.  
O MM. Juízo impetrado prestou informações, afirmando que os pacientes foram 
denunciados como incursos nas penas do art. 319, c/c 29, do Código Penal, e o processo 
se encontrava no prazo de resposta escrita, nos termos do art. 514 do Código de 
Processo Penal. 
A douta Procuradoria Regional Federal, em parecer da Dra. Eliane Recena, manifestou-se 
pela denegação da ordem.  
É o relatório 
Peço dia para julgamento.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): ..."Outra questão relevante é a de 
saber se os pacientes têm competência para cumprir a ordem de pagamento de reajuste 
de benefícios previdenciários. Como poderiam fazê-lo sem afrontar a regra do art. 100 da 
Constituição Federal?  
No mais, reporto-me ao voto que proferi no HC 181-PB: 
"A liminar (fls. 7) concedida na ação civil pública ordena o atendimento do pedido com 
motivação que remete a `princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, da 
cidadania, da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho', 
acrescentando que `a aposentadoria é a garantia da sobrevivência quando se exaure a 
força do trabalho'.  
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Não tem base em qualquer dispositivo legal que preveja o imediato pagamento de quantia 
em dinheiro por entidade pública, nem poderia ter, já que, na hipótese de causa em que 
se discute benefício previdenciário de valor até Cr$ 1.000.000,00 (posteriormente 
reajustado para Cr$ 2.470.000,00), a vantagem estabelecida na Lei 8.213/91, art. 128, diz 
respeito a demandas nas quais ocorreu o trânsito em julgado e a liquidação do débito, 
dispensando a observância do rito do art. 730, CPC, mas não a adequação ao devido 
processo legal.  
Note-se que esta é uma forma privilegiada de tratamento de crédito contra a Fazenda 
Pública, porquanto, nos demais casos, há sempre necessidade de expedir-se precatório, 
inclusive quando se trate de dívida.  
Ora, em primeiro lugar, não se cuida de dívida certificada em sentença trânsita em 
julgado, mas de simples medida liminar; em segundo, não há qualquer indicação de que a 
soma dos créditos dos diversos beneficiários seja inferior ao limite que dispensaria o 
precatório; e, por último, o não pagamento não autorizaria jamais a ordem de prisão, dada 
a garantia do art. 5º, LXVII, verbis: 
"não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário 
e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel".  
Será que se está diante de uma das duas hipóteses excepcionais de prisão civil por 
dívida?  
De modo algum, pois a expressão obrigação alimentar, contida no dispositivo 
constitucional, diz respeito ao direito oriundo dos arts. 396 a 405 do Código Civil, de 
natureza familiar.  
Trata-se de típica obrigação legal em sentido estrito, distinguindo-se das obrigações 
delituais e quase contratuais, daí a explicação dos MAZEAUD: 
`En cas d'obligation légale, stricto sensu, non seulement le débiteur n'a pas voulu devenir 
débiteur, mais il n'a accompli fait sur lequel puisse être fondée son obligation. Ainsi le 
débiteur d'une obligation alimentaire; c'est la loi seule qui, directment, crée l'obligation. Au 
contraire, en cas de délit ou de quasi-contrat, sans doute, la loi intervient dans la creation 
de l'obligation, mais indirectement; c'est du fait du debiteur (délit, réception d'un paiment 
indu, etc.) que nait directement l'obligation; c'est ce fait qui est le source de l'obligation.'* 
É claro que a dívida decorrente da obrigação do INPS de pagar benefícios previdenciários 
tem natureza alimentar, ou seja, visa permitir a subsistência dos segurados e seus 
dependentes, mas isso não significa que seja uma obrigação alimentar, no sentido estrito 
e que é o único alcançado pelo excepcional permissivo do art. 5º, LVII, CF. 
Aquela é também uma obrigação ex lege, decorrendo da situação prevista na 
Consolidação das Leis da Previdência Social e da habilitação do beneficiário, mas tem 
sede própria, que se não confunde com a obrigação alimentar. 
Tivesse a dívida civil de alimentos a extensão que fizesse admitir a prisão de toda pessoa 
ou o representante de entidade cujo débito tivesse caráter alimentar, como os 
vencimentos, salários, soldos, pensões, etc., ruiria a garantia que vem do antigo Direito 
anglo-- saxão e permite distinguir-se claramente a sanção penal da sanção civil. Uma 
cinge-se aos limites da persecução criminal do Estado e resolve-se com a privação da 
liberdade ou com a aplicação de outra medida punitiva; enquanto a outra resulta na 
execução forçada. Só há duas hipóteses de a sanção civil abrigar a prisão: a do 
depositário infiel que desatende a intimação para devolver a coisa; ou a do devedor de 
alimentos, na forma estabelecida nos arts. 732 a 735, CPC.  
Justamente por existir diferença entre obrigação alimentar e a dívida de natureza 
alimentar,   o Código de Processo Civil disciplina separadamente tais espécies, a primeira 
nos dispositivos referidos, e a segunda no art. 602 e seus parágrafos. 
* in "Lenços de Droit Civil" t.2e. Obligations, Paris, 1973 
Assim, quando se trate de indenização por ato ilícito que inclua prestação de alimentos, "o 
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juiz, quanto a esta parte, condenará o devedor a constituir um capital, cuja renda 
assegure o seu cabal cumprimento".  
Cuidando-se de entidade pública, é desnecessário esse procedimento, porque bastará a 
expedição do precatório. 
Vale lembrar, a propósito, a lição de GOMES CANOTILHO: 
`...a alteração do conteúdo da lei através da interpretação pode levar a uma usurpação de 
funções, transformando os juízes em legisladores activos. Se a interpretação conforme a 
constituição quiser continuar a ser interpretação, ela não pode ir além dos sentidos 
possíveis, resultantes do texto e do fim da lei. Por outras palavras, a interpretação 
conforme a Constituição deve respeitar o texto da norma interpretada e os fins 
perseguidos através do ato normativo sujeito a controle'.* 
Nesse sentido a orientação desta Turma, expressa, entre vários outros, em acórdãos da 
lavra do eminente Juiz Petrúcio Ferreira, assim ementados: 
'Habeas Corpus. Crime de desobediência.  
- Não constando, diversamente do que ocorre do texto do art. 362 do CPC, ressalva de 
cumulação com a sanção penal, não se cobra da parte, no processo civil, 
responsabilidade por crime de desobediência, quando a mesma, mesmo imotivada ou 
ilegalmente, recusar-se a efetuar a exibição que lhe foi determinada judicialmente, 
aplicando-se-lhe, na hipótese, tão-só - se o caso -, a pena processual civil de que cuida o 
art. 359 do CPC (terem-se como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da 
coisa, a parte pretendia provar).  
- Constitui-se, pois, em coação ilegal, ordem judicial que determine à parte exibir em juízo 
documento ou coisa, sob pena de prisão, pelo crime tipificado no art. 330 do Código Penal 
- desobediência.  
- Habeas corpus concedido, passando-se a favor do paciente o competente salvo-
conduto'.  
(Habeas Corpus nº 62 - RN, Relator: Juiz Petrúcio Ferreira, julgado em 07 de agosto de 
1990, à unanimidade) 
`Constitucional e Administrativo. Prisão civil (Decretos-Leis 1.060/69 e 1.104/70 e 
Constituição Federal, art. 5º, LXI e LXVII).  
1 - Admitida como exceção à regra maior, a prisão civil poderá ser decretada por uma 
prazo de até 90 dias contra o devedor inadimplente de prestações alimentícias e o 
depositário infiel (art. 5º, LVI e LXII, da C.F.).  
* in "Direito Constitucional", Coimbra, 1991, pág. 1.119 
2 - A prisão civil a ser decretada contra o depositário infiel poderá ter lugar no bojo: a) da 
ação de depósito; b) de uma ação onde, exigindo-se garantia do Juízo, identificou-se o 
responsável pela guarda e preservação do bem trazido ou dado em garantia do Juízo, 
como depositário infiel; c) Em um procedimento judicial específico onde a autoridade 
administrativa, em face de elementos conclusivos presentes, em regular processo 
administrativo, motivadamente, a requerer à autoridade judiciária (CF, art. 5º, LXVI);  
3 - Enquanto a prisão civil-administrativa se constitui em um meio intimidativo que visa à 
satisfação do crédito fazendário, a prisão civil visa não mais à satisfação do crédito 
fazendário (colimada pela própria ação judicial) e sim a entrega do bem dado ou trazido 
em garantia do Juízo.  
4 - Liquidado o débito fazendário ainda não ajuizado, embora inscrito na dívida ativa, 
sustenta-se a decretação da prisão civil-administrativa e se suspende o cumprimento do 
respectivo mandado, inadmitindo-se se renovem tais medidas judiciais em referência a 
débito cujo pagamento se colima em processo de execução fiscal.  
5 - Ordem de habeas corpus concedida'.  
(Habeas Corpus nº 104 - PE, Relator: Juiz Petrúcio Ferreira, julgado em 19 de março de 
1991, à unanimidade) 
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Evidencia-se, como visto, a ilegalidade da ordem de prisão e da ameaça de 
responsabilizar criminalmente o Diretor do INSS pelo não cumprimento  imediato  da  
determinação de  pagamento em dinheiro".  
A situação é semelhante, porque foi instaurada ação penal para apurar prevaricação, 
diante de ordem judicial nitidamente ilegal, por se tratar de liminar amplamente satisfativa.  
Defiro a ordem, com extensão aos co-réus Telmano Leite Japiassu e José Arnaldo Rossi, 
devendo comunicar-se, de imediato, à autoridade coatora, para trancamento da ação 
penal. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0263 - PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO  
Impetrantes: DRS. BÓRIS TRINDADE E OUTRO  
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - PE  
Paciente: JACOBO RAFAEL DEL RIO POLO  
 
EMENTA 

Processual Penal. Prova do crime. Indício da autoria. Réu estrangeiro sem residência fixa 
no País. Prisão preventiva. Legalidade.  
- Havendo prova do crime e forte indício de sua autoria, e sendo o réu estrangeiro, sem 
residência fixa no País, a decretação da prisão preventiva é revestida de legalidade.  
- Ordem de habeas corpus denegada.  
 
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, denegar a ordem, na 
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado.  
Recife, 04 de fevereiro de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de pedido de habeas corpus impetrado 
em favor de Jacobo Rafael Del Rio Polo, que se encontra recolhido no Presídio Aníbal 
Bruno, em virtude da decretação de sua custódia preventiva, para, segundo a autoridade 
impetrada, garantir a execução da lei penal, por ser o paciente estrangeiro.  
Alegam os impetrantes que a custódia é ilegal, por não ter fundamentação, não haver 
necessidade da mesma, e, além do mais, por ser o crime afiançável. Afirma ainda não ter 
sido preso o paciente em flagrante delito, e que o fato de ser o mesmo estrangeiro não 
implica em sua prisão, por ter o mesmo endereço certo, embora em Cartagena.  
A autoridade impetrada, ao prestar as devidas informações, esclareceu que a prisão 
preventiva deu-se em atendimento a solicitação do Delegado de Polícia Federal, para a 
aplicação da lei penal, por não ter o paciente residência fixa neste País. Aduziu que já foi 
oferecida a denúncia, por crime de lesão corporal grave, por ter o paciente ferido o seu 
colega de tripulação, com uma faca tipo peixeira, após discussão a bordo do navio "EL 
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PIONEIRO", de bandeira colombiana, no mar territorial brasileiro. Assevera ainda a 
autoridade impetrada que já foram ouvidas as testemunhas de acusação, face as mesmas 
serem tripulantes do navio, e necessitavam seguir viagem, estando o processo em fase 
de interrogatório, com data já designada para o dia 27 de janeiro próximo passado.  
O Ministério Público lançou parecer às fls. 50/52, opinando pela denegação da ordem.  
É o relatório.  
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O despacho cuja legalidade se questiona 
é o seguinte: 
"Presentes os pressupostos da lei. Trata-se de delito cuja autoria, por fortes indícios, é de 
estrangeiro, sem residência fixa no País. A prisão preventiva impõe-se, dessarte, para 
garantia da execução da lei penal brasileira. Por tais motivos, decreto a prisão preventiva 
do cidadão JACOBO RAFAEL DEL RIO POLO, de nacionalidade colombiana, que deve 
ficar recolhido no Presídio Aníbal Bruno, à disposição da Justiça Federal, durante a 
instrução criminal. Expeça-se o competente mandado. Após o mesmo, à distribuição." (fls. 
27v).  
A custódia preventiva, sabe-se, pode ser decretada  como garantia da ordem pública, por 
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Essa a 
inteligência do art.312 do CPPB.  
Em qualquer desses casos autorizadores da prisão preventiva, há que haver prova de 
existência do crime e indícios suficientes da autoria.  
No presente caso, a prova do crime é patente, pois o mesmo deu-se a bordo de 
embarcação, presenciado por dois tripulantes, após banal discussão entre o paciente e a 
vítima, que inclusive se encontra hospitalizada nesta cidade. O Capitão do navio tomou as 
providências no sentido de encaminhar o caso à autoridade policial, conduzindo o 
paciente, juntamente com o 2º Oficial e as duas testemunhas que presenciaram o fato 
criminoso, tudo de acordo com o que consta no depoimento de fls. 09/11.  
Igualmente, os indícios da autoria são suficientes, pois o próprio paciente confessou ter 
praticado o delito, tendo sido ratificada a história através das duas testemunhas.  
O despacho atacado, portanto, está revestido de plena legalidade. A custódia preventiva 
foi fundamentada, com base na garantia da execução da lei penal, pois o paciente é 
estrangeiro, sem residência fixa no País. A fiança não pode ser concedida, pois reza o art. 
324, inciso IV, do CPPB, que tal benefício não é cabível quando presentes os motivos que 
autorizam a decretação da prisão preventiva.  
A ilustre Procuradora da República, Dra. Armanda Soares Figueirêdo, em seu lúcido 
parecer, bem sintetizou a questão, ao afirmar: 
"2. Os motivos elencados na inicial, como justificadores da concessão deste writ, não me 
parecem convincentes. Malgrado seja sucinta, a r. decisão de custódia preventiva contém 
adequada fundamentação (v.f. 27v, e 32v), na qual se verifica a sua necessidade; nas 
condições em que o crime se deu, no interior de um navio, logo após as comemorações 
da passagem do Ano Novo, embora não tenha sido formalmente lavrado um flagrante, o 
fato foi amplamente testemunhado; não é a hipótese do art. 323, IV, do CPPB, a única a 
permitir a custódia preventiva, antes da certeza da culpa, principalmente no presente 
caso, dadas a forma do evento delituoso e o local de sua ocorrência; o paciente somente 
livrar-se-ia, com arrimo no parágrafo único, do art. 310, CPPB, acaso a hipótese 
desautorizasse a prisão preventiva.  
2.1. Nada nos autos leva à conclusão de que o paciente esteja sofrendo discriminação em 
razão de ser estrangeiro. Não se pode confundir essa circunstância com a necessidade 
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de aplicação da lei penal. A autoria e a materialidade do crime estão bem comprovadas; o 
crime em apuração é punido com reclusão de 01 (um) a 05(cinco) anos, de sorte que 
atendidos se encontram os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, 
não se vislumbrando qualquer coação ilegal." (fls. 51/52). 
Por todos esses motivos, não vislumbrando ilegalidade na decretação de prisão 
preventiva, ora atacada, voto no sentido de denegar a ordem de habeas corpus.  
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0277 - PB 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA  
Impetrante: DR. ODILON DE LIMA FERNANDES  
Impetrado: JUÍZO DA 4ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE JOÃO PESSOA 

- PB 
Paciente: JAZIEL HUMBERTO DE SOUZA 
 
EMENTA 

Processual Penal. Habeas Corpus. Não atendimento de determinação judicial por uma 
das partes processuais. Crime de desobediência.  
1. Cominando-se a uma das partes do processo, pelo não cumprimento de uma ordem 
judicial, uma pena processual - não falar nos autos (art. 601 do CPC)- e não havendo 
cumulação entre esta sanção processual e a sanção penal, não há como falar-se, na 
hipótese, na perfeição do crime de desobediência.  
2. Identificada no ato judicial atacado coação ilegal  - cumprimento do mandado citatório 
sob pena de prisão - concede-se a ordem para confirmar-se a liminar já deferida e por 
força da qual se expediu o competente salvo-conduto.  
 
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, deferir a ordem, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas  
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 20 de abril de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator  
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Odilon de Lima Fernandes impetra ação de 
pedido de ordem de habeas corpus preventivo a favor de Jaziel Humberto de Souza, 
afirmando encontrar-se o paciente, que é gerente do BANERJ em João Pessoa, sob 
ameaça de prisão, em face da MM. Juíza Presidente da 4ª Junta de Conciliação e 
Julgamento da cidade de João Pessoa ter expedido mandado de citação na Reclamatória 
nº 2560/91, nos seguintes termos:  
"Cite-se o reclamado a fim de que seja incorporado o percentual de 84,32% sobre os 
salários do reclamante, até o limite de 3 salários mínimos, conforme o v. acórdão 
exeqüendo, constando, por outro lado, expressamente, do documento de fls. 10, no caso 
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um formulário da 4ª Junta de Conciliação e Julgamento de João Pessoa, destinado a dar 
conhecimento de um despacho judicial, exarado na referida reclamatória, a seguinte 
observação: "indefiro a petição retro. Cumpra-se o mandado de fls. 78 sob pena de 
proibição de falar nos autos (art. 601 do CPC) e prisão por descumprimento a 
determinação judicial. Em 11.03.93 - Juiz do Trabalho Ubiratan Moreira Delgado. "Deferi a 
liminar, determinando se expedisse a favor do paciente o competente salvo-conduto".  
Não tendo a Procuradoria Regional Federal emitido seu parecer, peço o pronunciamento 
de sua representante de ora. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): De quando da concessão da liminar, 
textualmente assim me posicionei: 
"RH. Inadmitindo a Constituição Federal prisão civil por dívida, salvo quanto à do 
responsável pelo inadimplemento voluntário e irrecusável de prestação alimentícia ou do 
depositário infiel, é de perguntar-se se a hipótese é de prisão penal. A jurisprudência e a 
doutrina têm caminhado no sentido de evitar cumulem-se sanções penais e processuais a 
não ser que assim, expressamente, disponha a lei. No caso presente, impetra-se este 
pedido de ordem de habeas corpus preventivo sob receio de prisão a ser sofrida pelo 
paciente, se se escusar ao cumprimento de determinação judicial expedida em autos de 
processo de execução trabalhista que se encontram sob a presidência do Exmo. Juiz do 
Trabalho - Ubiratan Moreira Delgado, 4ª J.C.J de João Pessoa-PB. Na verdade, verifica-
se do documento de fls. 10 constar, expressamente, do seu corpo que o mandado 
expedido nos autos de Proc. 2560/91 há de ser cumprido, sob pena de proibição do 
executado falar nos autos, segundo o comando ínsito no art. 601, do CPC, e mais prisão 
por descumprimento à determinação judicial. A doutrina pátria, optando pelo direito do 
exeqüente em caso de não satisfação da obrigação de fazer, haver-se junto ao 
executado, em perdas e danos, extirpou de nossa legislação a possibilidade de cominar-
se ao devedor de tal obrigação pena restritiva de liberdade, albergando, assim, o instituto 
francês Astreintes. Ademais, esta Corte já se posicionou no sentido de que advindo da 
própria parte descumprimento de uma ordem judicial e aplicando-se-lhe uma pena de 
natureza processual, como no caso ocorre, nos termos do art. 601 do CPC, atendendo 
que quem resista à ordem seja parte nos autos, não se identifica, em tal recusa, a 
perfeição do tipo penal de que cuida o art. 330 do CPB, e que autorizaria, desde que se 
trata de flagrante, a prisão do desobediente. Não cuidando a hipótese de crime de 
desobediência, e não havendo, inclusive, nem sequer como em caso de desobediência, 
identificar-se no paciente o poder de representação do executado, concedo a liminar para 
determinar se expeça a seu favor o devido salvo-conduto."  
Adotando como razões de  decidir as  presentes  em tal despacho, concedo a ordem, 
confirmando assim a liminar. 
É o meu voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8.182 - SE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Impetrante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF  
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - SE  
Lit. Passivo: JOSÉ WILSON BARRETO LOUREIRO 
Advogados: DRS. SÔNIA RODRIGUES SOARES CALDAS E OUTROS (IMPTE.)  
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EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Liminar que determina a inscrição de candidato 
estranho ao quadro de empresa pública, em concurso interno de progressão funcional. 
Ainda que se admita a exigência de concurso público para admissão de empregados 
pelas entidades da administração indireta sujeitas ao regime de Direito Privado, não se 
poderia forçar a participação de candidato num certame que estaria viciado pela forma 
restrita de recrutamento. Segurança deferida.  
 
ACÓRDÃO  

 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas.  
Decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, conceder a 
segurança, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que 
integram o presente.  
Custas, como de lei.  
Recife, 03 de março de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente  
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator  
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A CEF - Caixa Econômica Federal impetra 
mandado de segurança contra ato do MM. Juiz Federal da 1ª Vara  - SE, visando a 
atribuir efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto ante liminar que  determinara 
a inscrição de José Wilson Barreto Loureiro em concurso interno para ascensão ao cargo 
de advogado da empresa e a  realização das respectivas provas. 
Deferi a liminar, sendo notificado o MM. Juízo impetrado, que prestou informações, 
limitando-se a confirmar a concessão da medida, e citado o litisconsorte passivo 
necessário, que apresentou resposta, sustentando o descabimento do writ, a invasão de 
competência do Presidente deste Tribunal e a validade do ato impugnado.  
A douta Procuradoria Regional Federal manifestou-se pela concessão da  segurança,  
porquanto as normas  constitucionais referentes à admissão de servidores mediante 
concurso público não alcançam as empresas públicas, submetidas ao Direito Privado.  
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A CEF - Caixa Econômica Federal é 
uma empresa pública, submetida ao regime de Direito Privado. Os seus estatutos adotam 
o recrutamento de pessoal mediante concurso público, ou progressão funcional.  
No caso sob exame, abriu-se processo interno de seleção para progressão funcional ao 
cargo de advogado. O ilustre Juiz impetrado, concedeu liminar em mandado de 
segurança para que o litisconsorte, que não é empregado da CEF, se inscrevesse e 
realizasse provas na mencionada seleção, quando lhe falta o requisito de integrar os 
quadros da empresa. 
Não se irá discutir, aqui, a incidência ou não da regra do art. 37, II, da Constituição 
Federal, às empresas públicas, porque, mesmo que a resposta fosse positiva, a 
conseqüência não seria a inscrição do litisconsorte no concurso interno, mas a anulação 
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deste, porque estaria viciado pela forma adotada no edital.  
Em outras palavras, se a tese em que se apóia o ato impugnado é aquela ajustada ao 
sistema constitucional vigente1, o único resultado seria a invalidade da seleção e não a 
inscrição do candidato externo, pois persistiria o defeito da não universalidade da 
clientela.  
De todo modo, entendo que se não estende às entidades da administração indireta 
regidas pelo Direito Privado o comando do art. 37, II, CF, cujo âmbito se esgota na forma 
de recrutamento para cargo ou emprego público. Tanto é assim que há necessidade de 
um dispositivo específico - o inciso XVII daquele mesmo artigo - para estabelecer a 
proibição de acúmulo de funções às empresas públicas, sociedades de economia mista e 
fundações mantidas pelo Poder Público.  
Assinale-se, ainda, que o art. 39, CF, ao prever a instituição do regime jurídico único, 
reporta-se aos servidores da administração pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas. 
Esta é a melhor interpretação acolhida pelo legislador ordinário (Lei 8.112/90, art. 243).  
É verdade que o eminente professor José Afonso da Silva afirma, de passagem, no seu 
Curso de Direito Constitucional, estarem também os empregados das sociedades de 
economia mista e empresas públicas alcançados pela norma do art. 39, CF. Ocorre que a 
leitura desse dispositivo demonstra, sem dúvida, a limitação que o seu texto estabelece, 
verbis: 
"A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua 
competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da 
administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas".  
Mas, repito, mesmo acolhida a interpretação diretamente fundada na regra do art. 37, II, 
persiste a ilegalidade do ato impugnado, porque ordena a inscrição de um candidato à 
seleção interna que poderia ser invalidada, mas não convertida judicialmente em 
concurso público. É que o elemento essencial dessa forma de recrutamento é a sua 
destinação a todos quantos se achem habilitados para os cargos a serem preenchidos, e 
não apenas a quem acorre ao Judiciário. 
Por essas razões, defiro a segurança.  
1 A propósito, note-se que o tema é polêmico no âmbito da administração direta, 
parecendo consolidar-se a posição segundo a qual não seria admissível a ascensão 
funcional dos servidores públicos.  
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8.218 - PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 9ª VARA - PE  
Advogados: DRS. MATIAS DE OLIVEIRA LOPES E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Ato judicial. Suspensão do Mandado de Segurança para 
julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento interposto. 
- Indefere-se mandado de segurança contra ato judicial em que se pede a suspensão da 
ação mandamental até a subida do agravo interposto contra o ato impugnado, para que 
sejam julgados conjuntamente. O pedido não se ajusta ao rito célere do "mandamus". 
Além disso, a competência para o julgamento do agravo é de uma das Turmas, enquanto 
o "writ" deve ser julgado pelo Plenário da Corte.  
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- Ademais, a admissibilidade do "mandamus" contra ato judicial é sempre excepcional, 
nas hipóteses em que se trata de emprestar efeito suspensivo a recurso ou de decisão 
manifestamente ilegal ou abusiva, de caráter teratológico. 
- Ordem denegada. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
denegar a ordem, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 03 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente  
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: White Martins Gases Industriais do Nordeste S.A. 
impetra mandado de segurança contra ato do MM. Juiz Federal da 9ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco que denegou a liminar, a fim de que a impetrante pudesse 
efetuar sua Declaração do Imposto de Renda do ano-base de 1991, exercício de 1992, 
com a inclusão do saldo credor da correção monetária resultante da diferença entre o 
BTNF e o IPC, em 1990, no cálculo do lucro da exploração, cumulativamente, sem a 
observância do art. 39, do Decreto 332/91, quando do cálculo de seu lucro real.  
Pede a concessão da liminar para que sejam efetuados os recolhimentos do imposto de 
renda nos dias 29 de maio e 30 de junho de 1992 em consonância com a declaração 
entregue no último dia 14, a qual não contemplou os procedimentos inconstitucionais dos 
artigos 33 e 39 do Decreto 332/91, e, conseqüentemente, seja suspensa a exigibilidade 
do crédito tributário decorrente da implementação dos procedimentos acima referidos, na 
forma do art. 151 do Código Tributário Nacional até final julgamento do presente writ. 
A liminar foi indeferida às fls. 60/61 e a autoridade impetrada prestou informações às fls. 
63/76. 
O Ministério Público Federal, oficiando no feito, opinou pelo não conhecimento do 
mandamus. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A presente impetração volta-se contra 
decisão liminar proferida pela autoridade judicial, ora impetrada, nos seguintes termos: 
"A Lei 1533/51, em seu art. 7º, inc. II, condiciona concessão da medida liminar quando 
`for relevante o fundamento do ato impugnado e puder resultar a ineficácia da medida, 
caso seja deferida. 
Vejo relevância na espécie, mas sequer vislumbro possibilidade de ineficácia da medida, 
se concedido o writ apenas no final. Ademais,  conceder a medida,  sem garantia outra, 
significa dar um caráter satisfativo à mesma, o que, com certeza, não está conforme mens 
legis. 
Por tudo isso, denego a liminar. 
Requisite a secretaria informações à autoridade coatora.' 
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Deneguei a liminar que objetivava respaldo judicial para o procedimento adotado pela 
impetrante em recolhimentos de parcelas do imposto de renda já efetuados, sem 
observância dos artigos 33 e 39 do Decreto 332/91, irrogados de inconstitucionalidade, 
além da imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Destaco do despacho 
em referência a seguinte passagem:  
"É preciso lembrar que, embora o uso de mandado de segurança contra o ato judicial 
venha-se tornando cada dia mais freqüente, trata-se de medida excepcional. 
Não cabe aqui examinar a pertinência da medida ajuizada em primeiro grau, o que se fará 
oportunamente pela autoridade judicial e pela Turma a que vier a ser distribuído o recurso 
a ser interposto. Todavia, posso assinalar que ali não se descreve qualquer ato concreto 
da autoridade apontada como coatora, o Sr. Delegado da Receita Federal, o que torna 
duvidosa a utilização da via eleita, que se volta, indisfarçavelmente , contra lei em tese, 
em flagrante colisão com o enunciado da Súmula nº 266 do eg. Supremo Tribunal 
Federal.  
Demais disso, embora a inobservância de normas regulamentares possa vir a acarretar a 
autuação fiscal, a inscrição da dívida ativa só adviria ao final do procedimento fiscal. Até 
lá, fica aberta à contribuinte, ora impetrante, a possibilidade de defesa no âmbito 
administrativo-fiscal, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do 
CTN)." 
Com as  informações,  a ilustre autoridade  impetrada encaminhou cópia da sentença 
denegatória do mandamus ali ajuizado, em que se refutam os argumentos aqui deduzidos  
quanto à inconstitucionalidade dos dispositivos supra-referidos. 
Examinando os pedidos deduzidos na inicial, verifico que estão sem objeto os já 
indeferidos com o despacho liminar, bem como o requerimento para que fosse oficiado à 
autoridade judiciária impetrada para oferecimento de informações.  
Resta examinar a última postulação, no sentido de que "seja suspenso o presente feito 
até a subida do agravo interposto contra a decisão apontada como ato impugnado, a fim 
de que ambos sejam julgados conjuntamente". 
O pedido, com a devida reverência, não pode ser acolhido. A natureza da ação 
mandamental, de rito célere, rejeita o pretendido julgamento conjunto, que também deve 
ser afastado em razão da competência do órgão julgador: este Plenário, quanto à 
presente ação, e uma das Turmas, em relação ao agravo de instrumento. 
Ademais, cabe recordar que a admissibilidade do mandamus contra ato judicial é sempre 
excepcional, nas hipóteses em que se trata de emprestar efeito suspensivo a recurso ou 
de decisão manifestamente ilegal ou abusiva, de caráter teratológico. 
No caso, deve-se examinar a segunda hipótese, já que a impetração volta-se diretamente 
contra o ato judicial. Como já se viu, trata-se de decisão que se acha embasada em 
sólidos argumentos jurídicos. Jamais poderia ser arrolada entre as decisões 
manifestamente ilegais ou abusivas. 
Por todo o exposto, voto pela denegação da ordem. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 10.290 - PB  

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

CREA/PB 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - PB  
Lit. Passivo: JOSÉ HÉLIO DE LUCENA 
Advogados: DRS. JURANDIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS (IMPTE.) E  

JOSÉ HÉLIO DE LUCENA E OUTRO (LIT. PASSIVO) 
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EMENTA 

Processual Civil. Mandado de segurança contra ato de despedida de empregado do 
CREA, entidade não sujeita a legislação sobre pessoal da União e suas autarquias 
(Decreto-Lei 968, art. 1º). Sentença cujo imediato cumprimento pode acarretar lesão de 
difícil reparação. Segurança deferida, em parte, para atribuir efeito suspensivo à 
apelação.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, conceder em parte a 
segurança, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que 
integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 25 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: O Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia impetra mandado de segurança contra ato do MM. Juiz Federal 
da 2ª Vara-PB que deferiu segurança para anular rescisão de contrato de trabalho do 
advogado José Hélio de Lucena. Alega, em resumo, incompetência do impetrado, sua 
suspeição, declarada em ações penais de que o litisconsorte passivo é parte, e a validade 
do ato de despedida, reconhecida por sentença proferida pela Justiça do Trabalho, 
porquanto os empregados das entidades controladoras do exercício profissional estão 
sujeitos à legislação trabalhista, e não ao regime jurídico único dos servidores da União e 
suas autarquias. Pede a atribuição de efeito suspensivo à apelação, até o seu julgamento, 
e a anulação do ato judicial. 
Deferida a liminar, a autoridade impetrada prestou informações, juntando peças dos autos 
do mandado de segurança. O litisconsorte passivo ofereceu resposta, sustentando a sua 
qualidade de servidor autárquico, a competência do Juízo Federal e a validade da 
sentença atacada.  
A douta Procuradoria Regional Federal, em parecer da ilustre Procuradora Dalva de 
Almeida, manifestou-se pela concessão da segurança. 
O litisconsorte apresentou novos documentos, daí a abertura de vista ao impetrante, que 
os impugnou. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Há várias razões para atribuir-se 
eficácia suspensiva à apelação interposta ante sentença proferida em mandado de 
segurança de cunho nitidamente trabalhista. Em primeiro lugar, o Dec.-Lei 968, art. 1º, 
retira expressamente da abrangência da legislação de pessoal aplicável às autarquias 
federais as entidades de controle profissional, que não recebem subvenções ou verbas da 
União. Assim, a competência para dirimir conflitos trabalhistas entre o CREA e seus 
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empregados é, induvidosamente, da Justiça do Trabalho. 
Há, ainda, no ato impugnado evidente colisão com sentença trabalhista trânsita em 
julgado, que acolheu pedido de consignação em pagamento das parcelas de rescisão 
contratual do litisconsorte passivo.  
Como o mandado de segurança não é substitutivo do recurso, não se irá aprofundar o 
exame de mérito, que compete à Turma julgadora da apelação.  
Por essas razões, e nesses termos, defiro, em parte, a segurança, para atribuir efeito 
suspensivo ao recurso interposto. 
 

RECURSO CRIMINAL Nº 0050 - CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA 
Recorrido: CARLOS HEINRICH FILHO 
Advogado: DR. MARCELO VINÍCIUS GOUVEIA MARTINS (RECDO.) 
 
EMENTA 

Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Despacho que rejeitou a denúncia. 
Inocorrência das circunstâncias previstas nos incisos do art. 43 do Código de Processo 
Penal. Fatos que, na verdade, configuram, em tese, a ocorrência de crime, somente 
desvendável através da instrução probatória. Recurso ao qual se dá provimento. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de 
votos, dar 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, 15 de dezembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: A Procuradora da República no Estado do Ceará, 
Dra. Rita de Cássia Vasconcelos Barros, inconformada com o despacho do MM. Juiz 
Federal da 7ª Vara, no mesmo Estado, que não recebeu a denúncia por ela oferecida 
contra Carlos Heinrich Filho, interpôs o presente recurso em sentido estrito, com 
fundamento no artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal. 
A eminente Procuradora havia oferecido denúncia contra os acusados Carlos Heinrich 
Filho, Louis Rossier, Joaquim Lopes Gomes e Marino Martins Gonçalez pela prática do 
crime previsto no art. 334 do Código Penal, que cuida da importação ou exportação de 
mercadoria proibida. 
No caso, tratava-se de exportação de extrato e folhas da planta medicinal jaborandi, de 
importação suspensa ou proibida. 
O recurso foi processado através de instrumento com base no artigo 587 e parágrafo 
único do Código de Processo Penal. 
O recorrido apresentou contra-razões pugnando pela manutenção do despacho que não 
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recebeu a denúncia. 
O MM. Juiz manteve a decisão recorrida determinando a subida dos autos. 
A mim distribuídos os autos, determinei que fosse dada vista ao representante do 
Ministério Público Federal, que oficia nesta egrégia Turma. 
A eminente Procuradora da República, Dra. Eliane de Albuquerque Oliveira Recena, 
ofereceu parecer opinando no sentido do recebimento da denúncia. 
É o relatório. 
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A eminente Procuradora da República, Dra. 
Rita de Cássia Vasconcelos Barros, na denúncia que ofereceu contra os acusados Carlos 
Heinrich Filho, Louis Rossier, Joaquim Lopes Gomes e Marino Martins Gonçalez, assim 
narrou os fatos atribuídos aos denunciados: 
"Em 11.08.89, o Auditor Fiscal de Tributos Federais lotado no Controle Aduaneiro 
localizado no Cais do Porto do Mucuripe recebeu para desembaraço guias de exportação 
e nota fiscal em nome da empresa PANEXPORT Comércio Exportadora e Importadora, 
para exportação de 589 fardos, de 85 quilos cada, de folhas de caroba e de 70 tambores, 
de 180 quilos cada, contendo extrato mole de picão, para a Itália. 
O servidor em apreço, no cumprimento de seu mister, diligenciando junto ao 
Departamento da Delegacia de Agricultura sediada no Cais do Porto, para a classificação 
dos produtos mencionados e expedição do certificado fitossanitário, constatou não ter o 
órgão condições de proceder à classificação, sendo, então, enviadas amostras dos 
produtos ao laboratório da Universidade Federal do Ceará, onde ficou constatado (fls. 
12/13) que as folhas de caroba eram folhas de jaborandi e o extrato mole de picão era 
extrato de jaborandi, famosa planta brasileira donde se extrai a pilocarpina para o 
tratamento de glaucoma, de ampla aplicação nas linhas de cosméticos e perfumes, com 
exportação suspensa pelos Comunicados CACEX nºs 182 e 193 de 27.10.87 e 20.06.88, 
respectivamente, cujos documentos desatendiam, também, a Lei 5.025/66 e demais 
legislação correlata, sendo expedido o termo de retenção da mercadoria.  
No decorrer das diligências investigatórias, ficou comprovado o envolvimento de quatro 
empresas na exportação irregular. 
Para exportação fraudulenta, objeto da delação, um pool de empresas se conluíram para 
o desiderato almejado. 
A FITOBRAS - Indústria e Comércio de Produtos Fitoquímico Farmacêuticos Ltda., 
sediada em Anápolis-GO, vendeu folhas de jaborandi à PROLAB - Aromatique Indústria e 
Comércio e Representações Ltda., localizada no Rio Grande do Norte, para serem 
processadas em laboratório clandestino  (ver Portaria nº 53, de 05.03.89), este com sede 
na Fazenda Pium no Município Nisia Floresta-RN, no ramo de produção de essências 
para perfumaria, com o fim de exportar o produto e o subproduto (extrato), burlando a 
proibição da CACEX.  
Como sustentáculo da operação ilícita, a Empresa LINNPART, com sede no Rio de 
Janeiro, desenvolvendo as atividades de comércio e participação, possuindo, também, o 
Instituto Bioquímico, este licenciado pelos órgãos competentes para processar a análise e 
produção do extrato de joborandi, embora ainda não o tenha feito até a época dos fatos, 
remeteu esse encargo à PROLAB. 
A LINNPART intermediava também as vendas de jaborandi para o exterior, havendo 
notícia nos autos de outra exportação para Rotterdã em junho/89, embarcada do Porto de 
Recife-PE e interceptada pela INTERPOL (fls. 36); operação idêntica ao fato objeto 
destes autos (fls. 136 e 141), no total de 602 volumes contendo 51.500 quilos de folhas de 
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jaborandi, dadas como folhas de caroba. 
A PANEXPORT - Comércio, Exportação e Importação Ltda., com sede em São Paulo, foi 
indicada pela LINNPART para promover as exportações irregulares, pagando parte do 
frete do jaborandi do Rio Grande do Norte para o Porto do Mucuripe, tanto desta vez 
como da vez anterior (junho/89). Sendo que desta vez valeu-se da empresa Organização 
Paula Rocha Ltda., através do sócio Francisco Roberto Damasceno Rocha, mediante 
indicação da GARAVELO de Natal, que detinha procuração da PANEXPORT. (fls. 05 a 
07)." 
Com referência ao acusado Carlos Heinrich Filho, excluído da denúncia pelo MM. Juiz 
monocrático, a ele assim se referiu a signatária da denúncia:  
"Carlos Heinrich, sócio da FITOBRAS, vendeu as folhas de jaborandi legítimas, conforme 
os laudos da UFC e Polícia Federal (fls. 12/13 e 41), à PROLAB, tudo indicando que sabia 
que o vegetal destinava-se à extração de xarope, para em seguida ser exportado, 
atentando contra à normatização proibitiva, pois conhecedor do mercado de vegetal e 
conluído com os demais acusados, já que fora indicado pela LINNPARTE." (fls. 07). 
O acusado Carlos Heinrich Filho esclareceu nas declarações que prestou à autoridade 
policial que, na verdade, vendera folhas de jaborandi à empresa PROLAB, por diversas 
vezes, não se recordando da quantidade, mas que as notas fiscais poderiam ser obtidas 
na empresa, em Anápolis, Goiás, com os seus sócios atuais. Adiantou, ainda, que as 
folhas de jaborandi vendidas à empresa PROLAB não eram do jaborandi verdadeiro, mas 
do falso (fls. 21 a 22). 
Por sua vez, no interrogatório prestado perante o MM. Juiz Federal da Seção Judiciária do 
Ceará, Dr. Francisco das Chagas Fernandes, esclareceu que era proprietário da empresa 
FITOBRAS, sediada em Anápolis, Goiás, especializada em plantas medicinais. 
No decorrer do seu interrogatório, o então denunciado, que é biologista e pesquisador, 
demonstrou um grande conhecimento sobre plantas medicinais, inclusive sobre a planta 
jaborandi, esclarecendo, ainda, que era possível ao leigo confundir caroba com jaborandi, 
em razão da sua semelhança física. No caso da venda feita à empresa PROLAB, no Rio 
Grande do Norte, o pedido fora feito da planta caroba, tendo sido atendido na forma 
solicitada. 
Como se observa do interrogatório prestado pelo então denunciado, Carlos Heinrich Filho, 
demonstrou este um conhecimento especializado de plantas medicinais, inclusive da 
espécie vegetal jaborandi, da qual é extraída a substância pilocarpina, que serve para o 
tratamento da enfermidade glaucoma. Adiantou, ainda, que o mesmo vegetal fora 
descoberto pelo médico pernambucano Dr. Coutinho, que, inclusive, havia levado essa 
planta para a Europa. 
Tenho, portanto, que, sendo o então denunciado um conhecedor da flora medicinal, 
biologista e pesquisador que é, e, ainda, sendo comerciante de uma variedade imensa 
dessas plantas, entre as quais a denominada jaborandi, não se pode afastar a hipótese 
de que o mesmo, ao vender espécie vegetal com o nome de caroba, não poderia ignorar 
que se tratava realmente do vegetal jaborandi, de exportação proibida ou suspensa. 
Desta forma, dou provimento ao recurso em sentido estrito para que seja recebida a 
denúncia também com relação ao mencionado Carlos Heinrich Filho. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 2.468 - PB 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Parte Autora: MARIA HERBENITA LIMA CRUZ 
Parte Ré: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE 
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Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA - PE 
Advogados: DRS. EVANILDO COELHO DE ARAÚJO FILHO E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Administrativo. Mandado de Segurança. Universidade. Mudança de regime curricular. 
Crédito para seriado. Resolução nº 166/89. Alunos antigos. Opção. Direito. 
- O art. 14, da Resolução nº 166/89, facultou aos alunos antigos optarem pelo regime de 
crédito. 
- A requerente mantinha vínculo com a universidade desde 1987, no curso de Engenharia 
Florestal. O fato de ter galgado aprovação no vestibular e ser obrigada a desvincular-se 
do curso anterior, por força de normas regimentais, não lhe pode retirar a qualidade de 
aluna antiga. 
- Direito líquido e certo demonstrado. 
- Remessa oficial desprovida. 
 
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 remessa, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Maria Herbênia Lima Cruz impetrou mandado 
de segurança contra ato, dito arbitrário, do Sr. Coordenar do Curso de Agronomia da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
A impetrante, aluna do Curso de Engenharia Florestal, desde março de 1987, prestou 
concurso vestibular, no final de 1988, para Agronomia, segunda entrada, logrando 
aprovação. Efetuou a pré-matrícula em janeiro de 1989. As matrículas para o segundo 
semestre de 1989 não se efetuaram por causa de greve ocorrida no período, ficando 
transferidas para o mês de fevereiro de 1990. 
Aconteceu nesse ínterim a edição da Resolução 166 (CEPE), de 29.11.89, a modificar o 
regime curricular de créditos para o seriado. 
Assistir-lhe-ia, então, o direito adquirido de permanecer no regime de créditos. O seriado 
a lesaria tanto no aspecto do desenvolvimento acadêmico quanto financeiramente. 
Postulou medida liminar, outorgada, a se consolidar em sentença. 
O impetrado sustentou a legalidade do ato. A autora desligara-se do curso de Engenharia 
Florestal para matricular-se no de Agronomia, tornando-se, pois, aluna nova, sem direito 
ao regime de créditos, conforme o art. 14, caput, daquela Res. 166/89, do CEPE. 
Opinou o MPF, à fls. 33/36, pela concessão da segurança, para o fim de assegurar à 
impetrante, em definitivo, a matrícula no Curso de Agronomia, no sistema de créditos. 
Sentença concessiva da segurança às fls. 38/40. 
Subiram os autos em reexame obrigatório. 
Relatei. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O art. 14, da Resolução nº 166, de 29 
de novembro de 1989, determinava o seguinte: 
"Art. 14. Os alunos que ingressaram na UFRPE, a partir da presente data, devido ao 
exame vestibular, como portador (sic) de diploma ou por motivo de transferência, seguirão 
o sistema seriado semestral. 
Parágrafo único.  Os atuais alunos da  Universidade Federal Rural de Pernambuco 
poderão optar pelo referido sistema, desde que autorizados pelo CDD dos respectivos 
cursos." 
A autoridade impetrada, nas informações, alega ter-se a aluna desligado da Universidade 
para matricular-se no Curso de Agronomia. 
Eis a quaestio juris. Teria a impetrante direito ao sistema de crédito, por opção, facultada 
aos atuais alunos da UFRPE, a teor do parágrafo único do art. 14, susotranscrito? 
A requerente mantinha vínculo com a Universidade desde 1987, no Curso de Engenharia 
Florestal. O fato de ter galgado aprovação no vestibular e ser obrigada a desvincular-se 
do curso anterior, por força de normas regimentais, não lhe pode retirar a qualidade de 
aluna antiga. 
Acrescente-se ainda o fato de se haver a suplicante exonerado de várias disciplinas 
comuns tanto ao Curso de Engenharia Florestal quanto ao de Agronomia, que neste 
aproveitaria, em continuando submetida ao regime de créditos. 
A mudança de regime guerreada sem dúvida alguma prejudicaria a impetrante no 
desenvolvimento acadêmico e nas oportunidades de emprego, acarretando maior demora 
para a graduação. 
Decidiu, pois, com acerto o douto Magistrado de primeiro grau, merecendo confirmar-se-
lhe a sentença. 
Inclusive porque o tempo decorrido do provimento liminar até hoje recomenda a 
consolidação da situação fática por aquele ensejada. 
Com tais considerações, nego provimento à remessa para manter a sentença recorrida. 
Assim voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 11.186 - RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Parte Autora: SINDICATO DO COMÉRCIO VEREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
Parte Ré: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - RN 
Advogados: DRS. RICARDO GEORGE F. DE M. E MENEZES E OUTROS (PARTE A)  

E JOÃO HELDER DANTAS CAVALCANTI E OUTRO (PARTE R) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança Coletivo. Contribuições para o Conselho Regional de Farmácia. 
Inexistência de direito ou interesse coletivo. Incabimento. 
Impetração por sindicato visando a eximir as farmácias filiadas da contribuição para o 
CRF, exercício 1991. Alegação de inconstitucionalidade da Resolução nº 216/90, do 
Conselho Federal de Farmácia. 
Ausência dos pressupostos específicos do mandado de segurança coletivo. Defesa de 
soma de direitos individuais e não de direitos ou interesses coletivos. Incabimento da 
impetração coletiva de que trata o art. 5º, LXX, "b" , da CF. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Inviabilidade do conhecimento como mandado de segurança individual, atuando o  
sindicato  como substituto processual (CF, art. 5º, XXI e art. 8º, III). 
O sindicato só pode pleitear como substituto processual, direito alheio, nos termos da lei - 
art. 6º do CPC. Inexistência de lei autorizadora. 
Mesmo quando o sindicato pode agir como substituto, está compelido na formulação da 
inicial a apresentar as postulações concretas dos substituídos, seus nomes e 
qualificações (Wilson Campos Batalha - "Direito Processual das Coletividades", 1990, 
pág. 100). 
Petição inicial que não registra a qualificação das empresas substituídas pelo sindicato. 
Inépcia. 
Extinção do feito sem exame do mérito. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
extinguir o feito sem julgamento do mérito, por ser incabível o mandado de segurança 
coletivo, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente 
julgamento. 
Recife, 11 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: "Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos" do Estado do Rio Grande do Norte impetrou, perante a 2ª Vara Federal - 
RN, mandado de segurança coletivo contra ato, considerado ilegal e abusivo, do 
Presidente do Conselho Regional de Farmácia daquele Estado, que, ignorando a Lei nº 
6.994/82, aplicou a Resolução 216/90, do Conselho Federal de Farmácia, indexando o 
valor da anuidade de 1991 ao Bônus do Tesouro Nacional - BTN e não ao MVR - Maior 
Valor Referência, como previsto na legislação federal. 
Afirmou o impetrante que o Conselho Regional, além de não observar os limites máximos, 
previstos em lei, estabeleceu anuidade fixa equivalente a 324,41 BTNs, para o pagamento 
da parcela única, sem observar as gradações relacionadas às diversas classes de capital 
social, o que é assegurado não apenas pela lei de regência, mas também pela inquinada 
Resolução do Conselho Federal de Farmácia. 
Entende, portanto, que a alteração da sistemática da cobrança instituída pela Resolução 
em apreço, bem como a forma abusiva como foi aplicada pela autoridade impetrada, teria  
ferido os  princípios constitucionais da legalidade e da hierarquia das normas. 
Deferida a liminar assegurando o pagamento das anuidades diretamente à impetrada, nos 
termos da Lei nº 6.994/82, com juntada posterior dos comprovantes perante o juízo - fls. 
55. 
A autoridade coatora, atendendo ao r. despacho de fls. 55, prestou informações, 
sustentando, inicialmente, 8 (oito) preliminares, com base nas quais requereu a extinção 
do processo sem julgamento do mérito. 
No mérito, argumentou que a Lei nº 6.994/82 fora tacitamente revogada pela Lei nº 
7.799/89, que instituiu e inovou o sistema monetário fiscal de indexação, com a criação da 
BTNF. 
Com vista, o MPF, por seu digno representante, aduziu às fls. 220/232 substancioso 
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parecer onde opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela denegação da 
segurança, sob o argumento de que não houve quebra do princípio de hierarquia das 
normas, ante o fato de revogação da Lei nº 6.994/82 pelo disposto na Lei nº 7.799/89, 
criadora do BTNF, indexador de todas as contribuições e tributos federais. 
Indo os autos conclusos para sentença, o MM. Juiz Federal acostou-se ao parecer da 
Procuradoria da República, no pertinente às preliminares. No entanto, quanto ao mérito, 
concedeu a segurança - fls. 238/243, por entender que a Resolução nº 216/90 não 
encontra fundamento de validade em qualquer norma vigente. 
Acolhendo embargos de declaração, impostos pelo impetrante, esclareceu o MM. Juiz 
que nenhum dos indexadores mencionados na exordial se presta à correção da 
contribuição em tela, eis que tanto o BTN quanto o MVR foram extintos pela Lei nº 
8.177/91. 
Não houve recurso voluntário. 
Subiram os autos em virtude do duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Mesmo não havendo recurso voluntário, a 
remessa oficial, instituída em favor da pessoa jurídica de direito público, impõe a 
reapreciação das questões processuais levantadas. 
Não há como prosperar a preliminar de ilegitimidade ad causam passiva, fundamentada 
no fato de que os carnets teriam sido emitidos pelo Conselho Federal de Farmácia, contra 
quem deveria ter sido dirigida a impetração. 
Ora, os Conselhos Regionais gozam de autonomia, de modo que o ato concreto de 
cobrança de anuidades é praticado pelo órgão local. O convênio celebrado com o Banco 
do Brasil refere-se, tão-somente, à padronização do sistema de cobrança. Não transfere, 
contudo, a responsabilidade pela cobrança para o Conselho Federal. 
Quanto às argüições de falta de prova de que o outorgante do instrumento procuratório 
que instrui a inicial seja efetivamente o Presidente do Sindicato, e de falta de prova da 
existência legal da entidade, merece transcrição o bem elaborado parecer do eminente 
Procurador da República, Dr. Marcelo Dantas: 
"11. A alegação não se sustenta. Às fls. 26/37 repousam os estatutos sociais do 
impetrante, registrados no Cartório competente (fls. 37v.). Ali aparece o nome do 
outorgante da procuração como Presidente (fls. 37). 
Na ata da assembléia geral do impetrante, realizada para deliberar sobre a entrada na 
Justiça contra o impetrado (fls. 38/39), consta, em duas passagens, que o outorgante da 
mandato procuratório é o Presidente do órgão sindical. Basta. 
(...) 
21. A quinta preliminar: não existiria nos autos qualquer documento comprobatório do ato 
de constituição do impetrante,  como também seu registro no órgão competente. 
22. Data venia, a autoridade informante parece não ter examinado bem os autos. Como já 
ressaltado acima, às fls. 26/37 estão os estatutos do impetrante, registrados no Cartório 
próprio (fls. 37v). Não há mais o que discutir, neste ponto." 
(fls. 222/223 e 226) 
No que concerne à caducidade do direito de impetrar mandado de segurança, nenhuma 
corrigenda merece a sentença recorrida, eis que o writ foi requerido contra o ato positivo 
de cobrança das anuidades. Não há, pois, como prosperar o argumento de que o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias deveria contar-se da edição da Resolução nº 216, do Conselho 
Federal de Farmácia, por ser esta norma abstrata, não produzindo qualquer efeito 
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concreto. 
Discorrendo acerca dos atos gerais ou regulamentares, preleciona Hely Lopes Meirelles: 
"Somente quando os preceitos abstratos dos atos gerais são convertidos pela 
Administração em providências concretas e específicas de execução, é que se tornam 
impugnáveis por quem se sentir lesado pela atuação administrativa."  
(in "Direito Administrativo Brasileiro", 16ª edição, pág. 140). 
A preliminar de perda de objeto, em razão da extinção tanto do MVR quanto do BTN pela 
Medida Provisória nº 294, de 31.01.91, também foi convenientemente espancada. Vale,  
mais uma vez, a transcrição do lúcido parecer do MPF, verbis: 
"30. A extinção desses índices importou apenas a descontinuidade de sua aplicação para 
reajustamentos futuros dos parâmetros econômicos que deles dependiam, mas é inegável 
que aquelas obrigações cujos valores estavam expressos em quantidade de MVRs, 
BTNs, etc., embora não venham a sofrer novos reajustes, dependerão do último valor 
apurado, de cada um deles, para sua mensuração em moeda corrente." (fls. 228). 
Entretanto, requer maiores reflexões as alegações de que não há interesse geral da 
classe, a justificar o mandado de segurança coletivo e de irregularidade na convocação 
da Assembléia da categoria, o que implicaria em falta de autorização para a impetração. 
Com efeito, como acentuou a autoridade impetrada, existem no Estado do Rio Grande do 
Norte 1060 (um mil e sessenta) farmácias. À assembléia convocada para que fosse o 
sindicato autorizado a impetrar o presente mandamus acorreram apenas 20 (vinte) 
filiados. 
A petição inicial foi instruída com a relação dos afiliados do impetrante, totalizando 68 
(sessenta e oito) farmácias, com os respectivos endereços - fls. 40/43. 
Posteriormente, através da petição de fls. 57/60, o impetrante afirmou que "trata-se, é 
certo, de uma relação emitida pelo impetrante para dar notícia de seus filiados. Contudo, 
ela não teve nunca a pretensão de ser exaustiva, ou seja, de limitar os beneficiários do 
writ, mas de situar o digno julgador na apreciação do pedido". 
Juntou ao requerimento cópia do "Livro de Registro de Associados" - fls. 61/80. 
Embora inquestionavelmente  o pleito  deduzido  seja do interesse das farmácias, eis que, 
logrado êxito, recolheriam contribuição de menor valor, não consigo vislumbrar na espécie 
interesse coletivo. 
Na realidade, os sindicatos podem impetrar: 
a) mandado de segurança coletivo em defesa do direito de seus membros ou associados, 
se o direito defendido guardar algum vínculo com os fins próprios da entidade, 
independente de autorização (legitimação extraordinária autônoma) - CF, art. 5º, LXX, b. 
b) mandado de segurança individual, ainda que não haja vinculação de direitos entre o 
sindicato e os filiados, como substituto processual, desde que autorizado por lei. 
Na primeira hipótese, é necessário que o direito pleiteado seja coletivo. E, no meu 
entender, somente pode ser manejado o mandado de segurança coletivo com relação aos 
direitos que o mestre Barbosa Moreira denomina de "essencialmente coletivos", ou seja:  
"Do ponto de vista subjetivo, trata-se de litígios que concernem a um número 
indeterminado e, pelo menos para efeitos práticos, indeterminável de sujeitos: não um 
grupo definido e sim uma série que comporta extensão em princípio indefinida. Do ponto 
de vista objetivo, esses litígios a que eu chamei essencialmente coletivos distinguem-se 
porque o seu objetivo é indivisível. Não se trata de uma justaposição de litígios menores, 
que se reúnem para formar um litígio maior. Não. O seu objeto é por natureza indivisível." 
("Ações Coletivas na Constituição Federal de 1988", José Carlos Barbosa Moreira, in 
Revista de Processo, nº 61, p. 187/188). 
Enfim, o writ coletivo não se presta à defesa de direitos e interesses individuais, mesmo 
que de um grande grupo de pessoas. Haveria, neste caso, direitos individuais justapostos, 
e não direito coletivo. 
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Ou seja, a impetração coletiva não se presta à defesa, à soma de direitos individuais 
(Lúcia Valle Figueredo - "Perfil do Mandado de Segurança Coletivo" - RT, pág. 21). 
A respeito, irrefutável o escólio de Hely Lopes Meirelles: 
"Repetimos que, no nosso entender, o mandado de segurança coletivo só se presta a 
defender direito líquido e certo da categoria, não de um ou de outros membros da 
entidade representativa. 
No mandado de segurança coletivo postular-se-á direito de uma categoria ou classe, não 
de pessoas ou grupo, embora essas estejam filiadas a uma entidade constituída para 
agregar pessoas com o mesmo objetivo profissional ou social." 
(in Mandado de Segurança (...), 14ª edição, atualizada por Arnoldo Wald) 
Em se tratando de direitos tipicamente coletivos, em que não é possível identificar parcela 
de pretensões individuais, seria contraditório exigir-se que o impetrante declinasse com a 
inicial a qualificação dos beneficiários da segurança. 
É o que ocorre com o sempre citado exemplo de impetração pela OAB contra ato do 
Diretor do Foro que proibisse a retirada dos autos de cartório, por advogado. Beneficiados 
seriam todos os membros da classe, já que atingidos pelo ato impetrado. Não haveria 
como mensurar o quanto cada advogado fora atingido pelo ato arbitrário. 
No caso em julgamento, pelo contrário, são perfeitamente identificáveis os direitos 
supostamente atingidos pelo ato atacado. 
A própria petição inicial está acompanhada de carnets em que se expressa quanto cada 
farmácia deveria recolher. 
Desse modo, reputo inviável o mandado de segurança coletivo, já que se pretende 
resguardar interesses individuais de cada um dos filiados do sindicato impetrante. 
Resta verificar se é possível conhecer do pedido como mandado de segurança impetrado 
por sindicato,  como substituto processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/88. 
Na realidade, tem sido comum o ajuizamento de mandado de segurança, denominado de 
coletivo, quando, em essência, não passa de writ individual, impetrado por sindicato, em 
defesa de seus membros ou associados. Nesse caso, o sindicato pleiteia em nome 
próprio direito de terceiro. 
Como ensina Sérgio Ferraz: "Trata-se do tradicional writ, com a novidade restrita à 
legitimação ativa para deflagrá-lo por via da criação legal de hipótese de substituição 
processual". (Mandado de Segurança Individual e Coletivo - aspectos polêmicos, pág. 35). 
Se presentes os pressupostos legais e constitucionais (inclusive autorização expressa), 
nada impede seja conhecido o pedido, não obstante denominado equivocadamente de 
"coletivo". 
Um dos requisitos para a impetração pelo sindicato, como substituto processual, é que a 
petição inicial registre a qualificação completa dos substituídos pelo sindicato, com as 
suas postulações concretas (mês e valor da contribuição individualizada) - Wilson de 
Campos Batalha -  "Direito Processual das Coletividades" - 1990, pág. 100). 
Ora, como já registrei, o próprio impetrante afirmou expressamente que a relação 
acostada à inicial não representa todas as farmácias que pretende substituir. 
Entendo inepta a petição inicial que não relaciona todos os direitos e interesses que se 
propõe a defender. 
Por fim, tem-se sustentado que o art. 8º, III, da CF/88, teria ampliado o instituto da 
substituição processual. 
Dispõe o mencionado dispositivo que "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas". 
Trata-se de representação da categoria e não de seus membros. 
A substituição processual continuou a ser tratada na legislação ordinária, como disposto 
no art. 6º do CPC: 
"Ninguém poderá pleitear,  em  nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por 
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lei." 
No caso, não há lei conferindo a substituição. 
Em conclusão:  
a) não há na espécie direito coletivo, a ensejar a impetração de mandado de segurança 
coletivo, com base no art. 5º, LXX, b, da CF/88. 
b) não estão presentes os requisitos necessários à impetração individual pelo sindicato, 
como substituto processual dos membros ou filiados, art. 5º, XXI, e art. 8º, III, da CF/88. 
Isto posto, dou provimento  à remessa  para  extinguir o processo sem julgamento do 
mérito. 
É o meu voto, em preliminar. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 17.990 - RN 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Partes Autoras: ARMANDO DO CARMO SILVA E OUTROS 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - RN 
Advogado: DR. RICARDO DE MOURA SOBRAL (PARTE A) 
 
EMENTA 

Administrativo. Reposição salarial. Unidade Referencial de Preços - URP. Índice de Preço 
ao Consumidor - IPC. Ofensa a direito adquirido.  
01. A edição da Lei nº 7923/89, reconhecendo a reposição salarial de julho/87, autoriza a 
prestação do pagamento das diferenças decorrentes da sua não aplicação. 
02. A superveniência da Medida Provisória nº 32, convertida na Lei nº 7730, não pode 
implicar na subtração da variação da URP de fevereiro de 1989, já incorporada ao 
patrimônio dos servidores, importando a reposição em contrário em intolerável ofensa ao 
direito adquirido, protegido constitucionalmente. 
03. De igual modo, os servidores têm direito adquirido ao reajuste de 84,32% referente ao 
IPC concedido pela Lei nº 7830/89. 
04. Remessa oficial 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 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, 09 de fevereiro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Armando do Carmo da Silva e outros ajuizaram ação 
ordinária contra a União Federal postulando o pagamento das diferenças dos proventos 
nos seguintes percentuais: a) 26,06%, decorrente da perda causada pelo Decreto-Lei nº 
2.335/87 (Plano Bresser), a partir de julho de 1987 a outubro de 1989; b) 26,05%, atinente 
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às perdas pela suspensão do reajuste, a partir de fevereiro de 1989; c) e, por fim, 84,32%, 
referente ao IPC de março de 1990 e 5% do gatilho residual de fevereiro de 1990, a partir 
de abril de 1990. 
Alegam, em síntese, que os Decretos-Leis nºs 2.335/87, 2.425/88 e as Leis nºs 7.730/89 e 
8.030/90 ofendem o direito adquirido, que é tutelado pela Constituição Federal vigente. 
O ilustre Juiz monocrático julgou o pedido formulado na exordial acolhendo o argumento 
de inconstitucionalidade daqueles diplomas legais, por terem violado direito adquirido dos 
autores. 
A União Federal não apresentou apelação do decisum singular. 
Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição. 
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): A indexação dos salários com base na 
variação da Unidade Referencial de Preços atendeu à necessidade de se proteger o valor 
aquisitivo da moeda da crescente espiral inflacionária decorrente da inflação, ao menos 
se repondo o índice oficial de majoração de preços. Portanto, vinculou-se a variação 
salarial à oscilação da URP. 
A vontade da lei, ao estabelecer o gatilho salarial, foi instituir um mecanismo de proteção 
à deterioração do poder aquisitivo. Pouco importando o índice utilizado, o IPC, o BTN, a 
URP, a intenção foi exatamente afastar ou, ao menos, minimizar o efeito de devastação 
infligido pela inflação. Fere ao bom senso, portanto, olvidar da observância do mecanismo 
protetivo, atingindo direito adquirido à reposição salarial, na vigência da legislação 
anterior. 
Quanto à correção monetária e juros, não há como se negar a incidência deles sobre as 
diferenças. A motivação da atualização monetária é factual, havendo inflação, havendo 
perda do valor real da moeda. Cumpre proceder à  atualização.  A lei,  abstratamente 
considerada, não apresenta conformidade com os movimentos sociais, sempre mais 
dinâmicos e imprevisíveis. No que tange ao gatilho salarial de julho/1987, tenta 
demonstrar a União Federal que já houve a reposição da perda, como se depreende da 
análise da Lei nº 7.923/89, art. 1º. 
O reconhecimento por parte da Lei nº 7.923/89 da existência da perda salarial de 26,06% 
(vinte e seis, zero vírgula seis por cento) não obsta a pretensão deduzida em Juízo. Se a 
lei confirma que houve a deterioração, nada impede que a parte postule o pagamento das 
diferenças evidenciadas desde julho de 1987, decorrentes do não pagamento da variação 
da URP apurada em julho de 1987. Transcorrido o período aquisitivo previsto na lei, 
cumpre efetuar a correção do valor dos vencimentos no índice oficialmente verificado. 
Assim, em julho de 1987, deveria ter ocorrido reajuste dos vencimentos em 26,06%. Tal 
não foi feito. A legitimidade da pretensão foi reconhecida pela Lei nº 7.923/89. No entanto, 
as diferenças decorrentes da não aplicação da URP, até outubro de 1989, não foram 
pagas. Daí a pertinência do período.  
No que se refere à reposição salarial referente à URP de fevereiro/89, também assiste 
razão ao autor. Rezava a lei então vigente que a cada trimestre se computaria o índice de 
variação da URP, aplicando-se, em seguida, ao valor dos vencimentos. Assim, em março 
de 1989, deveria ser aplicado o percentual de perda relativo aos meses de dezembro de 
1988, janeiro e fevereiro de 1989. A supressão pura e simples da URP de fevereiro de 
1989 não pode subsistir. A superveniência da Medida Provisória nº 32/89, que estabelece 
congelamento geral de preços e salários, não tem o condão de apagar da história a 
inflação passada. Findo o trimestre aquisitivo, há de ocorrer, necessariamente, a 
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reposição salarial. 
E, por fim, no que pertine ao IPC, é pacífico o reconhecimento tanto deste Tribunal quanto 
do STJ de que foi de 84,32% no período entre 16/02 e 15/03, haja vista os precedentes 
referentes à matéria dos reajustes dos servidores públicos baseados no direito adquirido. 
Destaco acórdão do Min. Costa Leite, do STJ, referente à matéria:  
"Administrativo. Servidor público. Reajuste de vencimentos. Direito adquirido. 
A não aplicação aos vencimentos dos impetrantes, no mês de abril, do percentual de 
reajuste relativo ao IPC apurado entre 15 de fevereiro e 15 de março, como determinava a 
Lei nº 7830, de 28 de setembro de 1989, importou em ofensa a direito adquirido. Ao entrar 
em vigor a Medida Provisória nº 154, de 15 de março de 1990, convertida na Lei nº 8030, 
de 12 de abril de 1990, introduzindo nova sistemática para o reajuste de preços e salários 
em geral, já havia se incorporado ao patrimônio jurídico de abril, segundo o disposto 
naquele diploma legal... 
Segurança concedida." 
Min. Costa Leite - data do julgamento: 18.03.91. 
Ora, admitindo-se que a correção monetária é calculada e divulgada pelos órgãos oficiais 
mediante o Índice de Preços ao Consumidor - IPC e que é do conhecimento geral que o 
IPC de março/90 foi projetado em 84,32%, sem que houvesse qualquer notícia que viesse 
desabonar aquele índice, a não ser a Medida Provisória nº 154/90, que, in casu, não se 
aplica, em face de este ato normativo só ter vindo gerar seus efeitos quando de sua 
publicação, ou seja, em 16.03.90, não vislumbro a não incorporação dos 84,32% ao 
pagamento das quantias devidas pela Previdência Social. 
Diante do exposto, verifica-se que não se deve ignorar o princípio geral do direito, de 
suma importância, tanto que transcrito no próprio texto constitucional alçado à condição 
de garantia fundamental. É a proteção ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à 
coisa julgada. A segurança jurídica, que deve estar presente nas relações sociais, requer 
o respeito às situações jurídicas, fruto da consolidação pelo tempo, assumam estas 
quaisquer formas, como direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Não há 
obstáculo, portanto, à pretensão jurisdicional deduzida judicialmente pelo autor. 
Com estas considerações, nego provimento à remessa oficial. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 19.540 - CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA  
Parte Autora: MONASA - MORADA NOVA AGROPECUÁRIA S/A 
Parte Ré: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - 

CREA/CE 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - CE 
Advogados: DRS. JOSÉ ADOLFO BESSA DE QUEIROZ (PARTE A) E  

MÔNICA ROCHA VICTOR DE OLIVEIRA E OUTRO (PARTE R) 
 
EMENTA 

Administrativo. CREA. Registro profissional. Empresa agropecuária. Inexigência. 
Empresa agropecuária que não presta serviços profissionais de engenharia, arquitetura 
ou agronomia a terceiros. 
O fato de dispor de serviços de agronomia para fins de orientação de sua produção não a 
obrigaria ao registro, desde que se trata de atividade acessória, de âmbito interno, sem 
qualquer destinação para terceiros. 
A obrigatoriedade do registro, "in casu", é do profissional que prestar serviços à empresa 
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e não dela. 
Manutenção da sentença. 
Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à remessa, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 18 de fevereiro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: MONASA - Morada Nova Agropecuária S/A ajuizou, 
perante a 3ª Vara Federal do Ceará, ação de embargos à execução fiscal que lhe moveu 
o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/CE, visando à 
cobrança de multa pelo exercício irregular de atividade sujeita à sua fiscalização. 
Alegou a embargante, em síntese, que não estaria obrigada a registrar-se no CREA nem 
a contratar engenheiros, arquitetos ou agrônomos, já que não exerceria atividades 
privativas desses profissionais. 
Impugnando o feito, sustentou a autarquia embargada a legalidade dos autos de infração 
que deram origem ao executivo fiscal, vez que a embargante, na qualidade de empresa 
agropecuária, não poderia exercer as suas atividades sem a assistência de um agrônomo 
responsável e sem o competente registro no CREA, nos termos do art. 6º da Lei 5.194/66. 
A MM. Juíza sentenciante julgou procedentes os embargos, por entender que o 
susoreferido registro "somente é exigível de empresa que se organiza para prestação de 
serviços de Engenharia, Arquitetura ou Agronomia a terceiros, como exercício de 
atividade-fim, não sendo cabível exigir-se-á de empresa que apenas mantém 
departamento interno  ou  seção  para  execução  de  serviços  próprios" (fls. 36). 
As partes, regularmente intimadas, não interpuseram recurso voluntário. 
Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A r. sentença submetida ao reexame 
necessário por parte desta eg. Turma julgou procedente ação de embargos à execução 
fiscal, ao fundamento de que a embargante não estaria obrigada a inscrever-se no CREA, 
"à vista de suas finalidades estatutárias" (fls. 36). 
Considero correta a posição adotada pelo juízo remetente. 
Os Estatutos Sociais da embargante dispõem expressamente: 
"Art. 3º - A Sociedade tem por objeto a produção, industrialização e comercialização de 
produtos agropecuários, podendo, quando conveniente aos interesses sociais, incumbir-
se de atividades correlatas e acessórias." (fls. 11) 
Penso que se a empresa embargante não exerce atribuições profissionais de engenheiro, 
arquiteto ou agrônomo nem explora esses serviços para prestação a terceiros, não se 
deve sujeitar ao registro em causa. O fato de dispor de serviços de agronomia para fins 
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de orientação de sua produção, não a obrigaria ao registro, desde que se trata de 
atividade acessória, de âmbito interno, sem qualquer destinação para terceiros. 
A obrigatoriedade do registro, nesse caso, é do profissional que prestar serviços à 
embargante e não dela. 
Para finalizar, destaco julgado do eg. STJ, da lavra do eminente Ministro Flaquer 
Scartezzini, citado na r. sentença e que elucida, corretamente, a questão - fls. 36/37:  
"Não cabe exigência de registro da empresa no CREA quando a mesma não tem por 
atividade-fim a prestação de serviços de engenharia a terceiros, ainda que mantenha 
engenheiros em seu quadro funcional, em razão da indústria que explora.  
Inteligência do art. 60 da Lei 5.194/66.  
Remessa conhecida. 
Sentença confirmada. (REOF 110.042. Rel. Flaquer Scartezzini, RDA 166/100)". 
Com essas considerações, nego provimento à remessa. 
É como voto. 

 


