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Revista 13 - julho/setembro 1993 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.777-RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Agravante: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 17ª REGIÃO - 

CRECI/RN 
Agravado: FRANCISCO FERNANDES NETO 
Advogado: DR. ISRAEL VIEIRA DA SILVA (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Administrativo. Competência. Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis. 
- O Conselho Regional de Corretores de Imóveis, órgão instituído pela Lei nº 6.530/78 
para a fiscalização do exercício da profissão de Corretor, reúne todos os requisitos que 
caracterizam uma autarquia federal, uma vez que, criado por lei federal para executar, de 
forma descentralizada, atividade típica da Administração Federal, em face do art. 22, XVI, 
da Constituição, é a própria lei instituidora quem lhe confere esses requisitos de 
personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e patrimonial, vínculo à 
Administração Direta Federal para efeito de supervisão e a obrigação de submeter suas 
contas ao Tribunal de Contas da União. 
- Estando, pois, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis revestido das 
características de autarquia federal, assim definida no art. 5º, I, do Decreto-Lei 200/67, a 
competência para o processo e julgamento das ações em que ele seja parte é da Justiça 
Federal.  
- Agravo de instrumento provido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do  Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 16 de junho de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO  - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA  - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de agravo de instrumento contra 
despacho prolatado pelo MM. Juiz Federal no exercício da 2ª Vara do Rio Grande do 
Norte, que declarou a incompetência absoluta daquele juízo, determinando a remessa dos 
mesmos à Justiça Comum Estadual, por terem os mesmos, como parte exeqüente, o 
Conselho Regional de Corretores de Imóveis. 
Compreende aquele juízo que os Conselhos Profissionais Federais, malgrado 
consagrados no Direito Comparado como pessoas jurídicas de Direito Público, não se 
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inserem no conceito de autarquia federal. São federais tais conselhos, no sentido apenas 
de se integrarem por órgãos existentes na Federação, mas não no sentido de serem 
integrantes da Administração Pública Federal Indireta. 
Argumenta o Conselho agravante ser autarquia federal, podendo promover a execução 
fiscal de sua dívida ativa no regime especial da Lei 6.830/80, uma vez que foi criado por 
lei federal (Lei 6.530 e Dec. 81.871), tem personalidade jurídica de direito público, 
vinculado ao Ministério do Trabalho, possui patrimônio e receita própria e executa a 
atividade de fiscalização do exercício profissional típicos da Administração Pública. Diz, 
ainda, que sofre controle e fiscalização do Tribunal de Contas da União sobre a prestação 
de contas de sua receita e patrimônio. 
Deferida a formação do agravo, foram juntadas aos autos as peças indicadas. 
Intimado para oferecer resposta, o agravado não se pronunciou. 
Mantida a decisão pelo despacho de fls. 22.             
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A matéria já foi apreciada por este 
egrégio Tribunal, com voto do eminente Juiz Orlando Rebouças, do seguinte teor: 
"O presente agravo é contra longo e bem fundamentado despacho da lavra do ilustre Juiz 
Federal Agapito Machado, da 4ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, no exercício da 2ª 
Vara-RN, que declarou sua incompetência absoluta para processar e julgar ação em que 
é parte o agravante - Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI). 
Sua excelência declina da competência por entender que, em face das disposições 
constitucionais advindas da Carta Magna de 1988, não só o Conselho Regional, ora 
agravante, como as demais entidades encarregadas da fiscalização do exercício de 
profissões liberais, não são autarquias federais, pelo que não é a Justiça Federal 
competente para conhecer de ações em que tais entidades sejam parte. 
No que pese a rica fundamentação do r. despacho agravado, as suas conclusões não me 
convencem. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais criados pela Lei nº 6.530/78 e 
regulamentados pelo Decreto 81.871/78 para o disciplinamento e fiscalização do exercício 
da profissão de Corretor de Imóveis são, nos termos do art. 5º do diploma legal instituidor, 
"dotados de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e 
patrimonial". 
Ora, o inciso I, do art. 5º, do Decreto-Lei nº 200/67, define a autarquia como sendo: 
"O serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita 
próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requerem, para 
seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada". 
Vê-se, pois, que o Conselho, ora agravante, é uma autarquia criada por lei federal, no 
caso a Lei nº 6.530/78, de 16.05.78, sendo dotado de personalidade jurídica de direito 
público e de autonomia administrativa e patrimonial, consoante o disposto no art. 5º deste 
diploma legal. Reúne, portanto, todas as caraterísticas de autarquia, tal como se encontra 
tal entidade de direito público definida no art. 5º, inciso I, do Decreto-Lei nº 200/67. 
O inciso XIX, do art. 37, da Constituição Federal, reza que "somente por lei específica 
poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou 
fundação pública." 
Por sua vez, o art. 22, inciso XVI, da mesma Constituição, atribui competência privativa da 
União para legislar sobre "condições para o exercício de profissões." 
As profissões, inclusive a de Corretor de Imóveis, são regulamentadas por leis federais. 
Cabe, por conseguinte, à União fixar as condições para o exercício das mesmas, que 
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ficam, assim, submetidas à fiscalização federal. E como não pode a Administração Direta 
da União executar diretamente esse serviço, que constitui atividade típica da 
Administração Pública, descentraliza essa atividade cometendo-a a entidades de direito 
público, criadas e organizadas por leis federais, dotadas de personalidade jurídica e 
autonomia, revestidas, portanto, de todas as características de autarquias federais. 
No caso específico do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, ora agravante, tanto 
ele como os demais Conselhos Regionais e o Conselho Federal foram criados por lei 
federal, ou seja, a Lei nº 6.530/78, para o disciplinamento e fiscalização do exercício da 
profissão de Corretor de Imóveis, regulada nos arts. 325 e 351 da C.L.T.. Trata-se de 
órgãos dotados de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa 
e patrimonial, conforme reza a própria Lei em seu art. 5º. 
Como se não bastasse, tem-se que o Decreto nº 74.000, de 1º de maio de 1974, baixado 
pelo Poder Executivo Federal em cumprimento ao disposto no art. 4º, § 1º, do Decreto-Lei 
200/67, estabeleceu a vinculação das entidades federais descentralizadas aos 
respectivos Ministérios em cuja área de competência estão enquadradas. Assim, 
conforme o disposto no art. 1º, inciso II, nº 20, o Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais de Corretores de Imóveis ficaram vinculados ao Ministério do Trabalho, para os 
fins da supervisão administrativa federal de que tratam os arts. 19 e 26 do referido 
Decreto-Lei 200. 
Por todos esses fundamentos, entendo que o Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis, ora agravante, assim como os demais órgãos instituídos por leis federais para a 
fiscalização do exercício profissional, reúne todos os requisitos que caracterizam uma 
autarquia federal, uma vez que, criado por lei federal para executar, de forma 
descentralizada, atividade típica da Administração Federal, é a própria lei instituidora que 
lhe confere esses requisitos de "personalidade jurídica de direito público, autonomia 
administrativa e patrimonial" e, ainda, de vínculo à Administração Direta Federal para o 
fim de supervisão, bem como da obrigação de submeter suas contas ao Tribunal de 
Contas da União. 
A meu ver, a Constituição Federal de 1988 em nada alterou esta situação, mas reafirmou-
a em seus arts. 22, inciso XVI, e 37, inciso XIX, sobre os quais já discorri". 
Face ao exposto, dou provimento ao agravo para reformar o despacho recorrido e julgar 
competente a Justiça Federal para processar e julgar a ação em que o mesmo despacho 
foi lançado. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.088-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Agravada: COMERCIAL SANTA ROSA LTDA. 
Advogados: DRS. MAYARD DE FRANÇA SABOYA ALBUQUERQUE E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Valor da causa (Ação Consignatória). 
1. O valor da causa, na ação consignatória, é a importância que se pretende consignar. 
2. Agravo improvido.  
 
ACÓRDÃO 
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Vistos e relatados este autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 20 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA:  A CEF - Caixa Econômica Federal, nos autos 
da Impugnação ao Valor da Causa 90.0004459-6, referente à Ação de Consignação em 
Pagamento 90.0004458-8 proposta por Comercial Santa Rosa Ltda., agravou de 
instrumento do despacho do MM. Juiz que manteve o valor atribuído à causa pela autora, 
objetivando a sua reforma. 
Argúi que a ora agravada, louvando-se da anistia constitucional prevista no art. 47, I, § 1º, 
do ADCT, atribuiu um valor simbólico de NCz$ 130,00 à causa onde objetiva eximir-se da 
correção monetária de dívida contratualmente pactuada. Entende que valor simbólico não 
tem qualquer efeito para atribuição de valor da causa, onde o interesse patrimonial em 
jogo é patente. Em tal sentido, transcreve jurisprudência. Esclarece que, à época da 
impugnação, o valor da dívida contratual ascendia a NCz$ 3.583,53, devendo, portanto, 
ser este o valor a ser atribuído à ação de consignação ou o quantum do saldo devedor do 
contrato ajustado, ou seja, CR$ 2.236.565,46. 
O despacho agravado encontra-se, por cópia, às fls. 12 dos autos. 
Decorridos in albis os prazos para traslado e contraminuta. 
Mantido o despacho agravado. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): A Caixa Econômica Federal objetiva 
rever decisão que manteve o valor atribuído à causa, por entender a agravante que aos 
valores tomados por empréstimo e abrangidos pela anistia, de que trata o art. 47 do 
ADCT, seriam de se acrescer correção monetária, comissão de permanência, juros de 
mora e multa contratual, o que somaria um valor de NCz$ 3.585,53 (três mil, quinhentos e 
oitenta e cinco cruzados novos e cinqüenta e três centavos). 
À ação de consignação em pagamento o autor deu o valor de Cz$ 130.000,00 (cento e 
trinta mil cruzados) - valor da dívida - sem qualquer acréscimo, vez que questiona naquela 
a anistia de que trata o art. 47 do ADCT. 
O autor propôs ação consignatória daquilo que  entende devido, e deu à causa o valor a 
ele correspondente. A decisão do MM. Juiz em manter o valor dado à causa encontra 
respaldo na jurisprudência.  O valor da causa na ação de consignação em pagamento 
corresponde "à quantia que o autor entende devida" (RTFR 138/33; TFR 5ª Turma - AG 
59.837 - Rel. Min. José Delgado, J 13.3.89; negaram provimento, VU. - DJU 26.6.89, 
p.11.158, 2ª col. em.), isto é, a importância que ele consigna (RJTESP 107/322 - art. 260 
do CPC, nota 2 de Theotonio Negrão - 22ª Edição).  
Por tais razões, nego provimento ao agravo. 
É o meu voto.  
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.165-RN 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Agravante: FRANCISCA MIRZA FONSECA ALBUQUERQUE 
Agravado: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN 
Advogados: DRS. SIMONE MEDEIROS JALIL E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Cautelar. Valor da causa. 
I   - No processo cautelar deve ser atribuído à causa valor que, não necessariamente 
coincidente com o valor da causa principal, corresponda ao valor do benefício patrimonial 
a que visa o requerente. 
II  - Precedentes (AG 1.066-AL, publ. no DJU de 22.02.91). 
III - Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 09 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de agravo de instrumento que interpõe 
Francisca Mirza Fonseca Albuquerque contra decisão do MM. Juiz Federal da 2ª Vara da 
Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, nos autos de ação cautelar, julgou 
procedente incidente de impugnação ao valor da causa. 
Entendeu o MM. Juiz a quo que se a autora pretendia um valor certo e determinado, 
mesmo em ação cautelar, não se poderia deixar de atribuir à causa o valor 
correspondente àquele benefício. 
A agravante, inconformada, alega que, em se tratando de mera cautela, o valor da causa 
não deveria ser equivalente ao valor da condenação buscada na demanda principal. Em 
prol do seu entendimento, cita acórdão do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo e pede, assim, a reforma da decisão para o fim de manter o valor originariamente 
atribuído à causa. 
Não foi oferecida resposta. 
Mantido o despacho atacado, subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção 
Judiciária do Rio Grande do Norte, Dr. Francisco Barros Dias, ao julgar procedente o 
incidente de impugnação ao valor da causa apresentado pelo Banco Central do Brasil, 
assim se pronunciou: 
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"Na realidade, existem alguns julgados entendendo a desnecessidade de valor da causa 
no processo cautelar, ou que não corresponda esse quantum ao do processo principal. 
Nada obstante, esse pensamento não deve prevalecer quando se busca um benefício 
patrimonial determinado ou determinável. É o que ocorre na hipótese. O autor pretende 
valor certo e determinado, não podendo deixar de atribuir à causa o valor correspondente 
a esse benefício. 
A dispensa do valor da causa ou do mesmo ser inferior ao da ação principal deve ser 
aceita quando se tratar de hipótese em que o benefício pretendido é indeterminável ou 
inavaliável à primeira vista. 
A necessidade de valor da causa e que este corresponda ao patrimônio visado, mesmo 
no processo cautelar, já se encontra assente na jurisprudência pátria, como se dessume 
dos julgados referidos pelo eminente processualista Theotonio Negrão, em seu Código de 
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, RT, 21ª edição, pág. 170, notas 5,6 e 7, 
do art. 259. 
Assim, julgo procedente o pedido, para fixar o valor da causa em Cr$ 454.578,71 
(quatrocentos e cinqüenta e quatro mil quinhentos e setenta e oito cruzeiros e setenta e 
um centavos)." 
A agravante traz à colação precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 
que se entendeu que, na medida cautelar, o valor atribuído à causa deveria ser inferior ao 
correspondente à ação principal. 
A melhor doutrina não compartilha, entretanto, desse entendimento. 
Humberto Theodoro Júnior, no seu Processo Cautelar (9ª edição, Edição Universitária de 
Direito), a respeito do valor da causa em ação cautelar, assim se manifesta: 
"Esse valor, como lembra Lopes da Costa, deve corresponder tanto quanto possível ao 
valor da causa principal, de maneira que no arresto será o valor da dívida; no seqüestro, 
nos depósitos, na busca e apreensão, no arrolamento de bens, etc., será o valor dos 
bens; na caução, o valor da garantia; nos alimentos provisionais, o valor anual das 
prestações, e assim por diante." (pág. 123) 
Dessa forma, se o objetivo da agravante é, no processo principal, perceber uma diferença 
que importa em mais de quatrocentos mil cruzeiros, não poderia atribuir à cautelar o valor 
insignificante de Cr$ 45.457,87 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e sete 
cruzeiros e oitenta e sete centavos). 
Nego, pois, provimento ao agravo, mantendo o respeitável despacho a quo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.276-CE 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Agravante: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN 
Agravada: DE FRANCISCO CALÇADOS LTDA. 
Advogados: DRS. ÁLVARO MELO FILHO (AGRTE.) E  

MANOEL GOMES FILHO E OUTROS (AGRDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Decisão judicial. Inexistência de fundamentação. Nulidade. 
01. A Constituição Federal, no art. 93, inc. IX, determina expressamente que as decisões 
do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. 
02.  No caso em apreciação, o magistrado singular concedeu liminar pleiteada em ação 
cautelar, sem expor qualquer argumento referente à presença do "fumus boni juris" e 
"periculum in mora" necessários ao seu deferimento. Tal fato inquina de nulidade a 
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decisão, em virtude da ausência de fundamentação, conforme exige a Lei Maior. 
03. Agravo provido para anular a sentença.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e das notas taquigráficas anexas, que passam a integrar este julgado. 
Custas, na forma da lei. 
Recife, 16 de fevereiro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS:  O Banco Central do Brasil interpõe o presente agravo 
de instrumento contra decisão judicial que, nos autos de ação cautelar, deferiu  liminar 
determinando a não  aplicação  de penalidades administrativas à agravada, por ter esta 
praticado atos privativos e típicos de instituição financeira, violando a  Lei nº 4.595/64. 
Alega, em síntese, a autarquia-agravante que a decisão ora impugnada está eivada de 
nulidade por não  se encontrar devidamente fundamentada, conforme exige a 
Constituição Federal, art. 93, inc. IX, e o Código de Processo Civil, art. 165. Aduz, ainda, 
que não estão configurados o fumus boni juris e o periculum in mora necessários à 
concessão da medida liminar. 
Devidamente formado o recurso, a agravada apresentou contraminuta, argüindo, em 
essência, ser desnecessária a motivação das  
decisões concessivas de liminares. Diz que somente as sentenças devem conter 
fundamentação. 
Em juízo de retratação, o eminente juiz monocrático manteve o decisum agravado, pelos 
seus próprios fundamentos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): A motivação das decisões judiciais é hoje 
uma garantia consagrada pela Constituição Federal, cuja finalidade maior é a de se evitar 
a arbitrariedade e parcialidade do magistrado. 
Num Estado Democrático de Direito, como é o nosso, todo e qualquer ato praticado por 
membros do Poder Público deve ser justificado, a fim de que todos os cidadãos tomem 
conhecimento dos motivos que os levaram à realização daquele ato e possam, também, 
certificar-se de que o mesmo não se encontra maculado por vícios que deixem dúvida 
quanto à sua moralidade e legalidade. 
E a essa garantia não deve o  magistrado  se eximir de aplicá-la. Todo e qualquer ato por 
ele praticado deve conter fundamentação, para deixar evidente às partes a sua total 
imparcialidade e isenção.  A Constituição Federal, art. 93, inc. IX, assim estabelece: 
"Art. 93. (omissis) 
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
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fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se  o interesse 
publico o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes;" 
Como bem ensina o eminente Juiz José Augusto Delgado (in Alguns Aspectos 
Controvertidos no Processo de Conhecimento, Revista dos Tribunais, Vol. 664, ano 80), 
"O dispositivo constitucional potencializou a garantia de ser motivada qualquer decisão 
judicial. Permite, assim, que se pratique ato revestido de justiça, sem qualquer 
característica de ato de imposição de vontade autoritária. Pressupõe o sistema jurídico 
em ação que o poder do juiz emana do povo e em seu nome o exerce, pelo que está 
obrigado a convencer, quando decide, não somente as partes, como também a opinião 
pública. Com razão, portanto, Lopes da Costa quando afirma que o preceito da motivação 
da sentença é de ordem pública, por colocar a administração da Justiça a coberto de 
suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e  a parcialidade." 
A decisão judicial desprovida de fundamentação enseja sua nulidade, por contrariar 
flagrantemente a ordem jurídica constitucional. 
Nesse sentido, transcrevo a seguir ementa da decisão proferida pelo ilustre Juiz 
Eustáquio Silveira, membro do egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que 
apreciou situação análoga: 
"Processual Civil. Medida Cautelar. Liminar. Decisão desfundamentada. Nulidade. 
1. A Constituição da República (art. 93, IX) exige que todas as decisões do Poder 
Judiciário sejam fundamentadas, sob pena de nulidade, exatamente para evitar a 
arbitrariedade judicial. 
2. Decisão que, em processo cautelar, defere a liminar "nos termos do pedido", sem 
qualquer motivação, é nula de pleno direito. 
3. Para deferimento cautelar, inaudita altera parte, o juiz deve fundamentar a sua decisão, 
especificamente, com relação aos motivos que o levaram ao convencimento de que, se 
citado, o réu poderia tornar a medida ineficaz. A par disso, deve demonstrar a existência 
dos requisitos genéricos autorizativos da providência cautelar, quais sejam, o fumus boni 
juris e o periculum in mora. 
4. Segurança concedida".    (MS nº 92.01.01532-1/DF, julgado em 01.12.92). 
A  decisão do juiz que concede ou indefere  liminar, seja em sede de ação cautelar ou de  
mandado de segurança, tem que examinar se estão presentes o fumus boni juris e o 
periculum in mora, consoante exige a lei. 
O juiz deve, pois, ater-se à averiguação desses dois requisitos, devendo justificar sua 
decisão apontando as suas presenças ou ausências na situação que lhe foi colocada para 
apreciar. 
In casu, ao apreciar pedido de concessão de liminar em ação cautelar, o ilustre 
magistrado singular prolatou a seguinte decisão (fls. 74): 
"Os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, tal como deduzidos na inicial, satisfazem, a 
meu juízo, os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora.   Assim, concedo a 
liminar." 
Vê-se, assim, que inexiste qualquer fundamentação ou razão de decidir no despacho 
acima   simples menção aos fatos e fundamentos jurídicos excogitados na peça vestibular 
não consiste em motivação para conceder a liminar. Motivar ou fundamentar a decisão é 
um processo de raciocínio lógico que o Juiz não pode  eximir-se de realizá-lo e nem de 
expô-lo, devendo convencer os interessados, ou pelo menos tentar.   
Ante essas considerações, dou provimento ao agravo para anular a decisão impugnada. 
É como voto.   
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.386-CE 
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Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Agravante: CEARÁ MOTOR S/A 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Advogados: DRS. MARCELO RODRIGUES PINTO E OUTROS (AGRTE.) E  

JULIETA TEIXEIRA LIMA E OUTROS (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Depósito em garantia do juízo. Integralidade. Liberação.- O depósito de 
que trata o art. 151, II, do CTN, pode ser feito independentemente de autorização judicial. 
Independe, assim, da propositura de ação cautelar. De qualquer modo, só suspende a 
exigibilidade do crédito tributário quando integral, vale dizer, da quantia correspondente 
ao que o credor pretende receber, sendo inadmissível qualquer disputa a respeito de seu 
valor. O despacho em cuja fundamentação o Juiz reporta-se aos fundamentos de 
sentença, cuja cópia junta, não é nulo porque não é desprovido de fundamentação.- O 
depósito de que trata o art. 151, II, do CTN, é uma faculdade que a lei oferece ao 
contribuinte. Assim, pode ser levantado, a qualquer tempo, desde que inexista sentença 
considerando improcedente a pretensão de não pagar o tributo e determinando, em 
conseqüência, a conversão do depósito em renda do titular do crédito em questão. 
- Agravo parcialmente provido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar parcial 
provimento ao agravo, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 15 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Insurge-se a agravante contra despacho que, em 
ação cautelar, determinou a complementação do valor do depósito feito em garantia do 
juízo. 
Com as contra-razões de fls. 12/13, os autos subiram e neste Tribunal foram a mim 
distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A agravante promoveu ação cautelar 
contra o INSS. Pretendia a suspensão de providências destinadas à inscrição de crédito 
relativo a contribuições previdenciárias como dívida ativa, ou, se formalizada já tal 
inscrição, a suspensão da exigibilidade do crédito em questão. Pediu, ainda, o 
fornecimento de certidões. 
O MM. Juiz deferiu liminar, atendendo apenas ao primeiro pedido. Disse que o fazia em 
face do depósito feito pela autora.(fls. 21). 
Em face da contestação, o Juiz determinou que o contador informasse sobre a 
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insuficiência do depósito (fls. 26), vindo, então, a informação de fls. 27, afirmativa da 
insuficiência alegada pelo contestante. Foi, então, aberto prazo para a sua 
complementação (fls. 33). Daí o presente agravo, contra a exigência dessa 
complementação. 
O depósito de que trata o art. 151, II, do CTN, pode ser feito independentemente de 
autorização judicial. Independe, assim, da propositura de ação cautelar. De qualquer 
modo, só suspende a exigibilidade do crédito tributário quando integral, vale dizer, da 
quantia correspondente ao que o credor pretende receber, sendo inadmissível qualquer 
disputa a respeito de seu valor. 
Aliás, se o depósito fosse apenas da quantia que o contribuinte reputa devida, não seria 
ele uma garantia do juízo, mas uma consignação em pagamento. Depósito em garantia 
do juízo há de corresponder ao crédito pretendido, devida ou indevidamente, pelo credor. 
Quanto a este aspecto, portanto, é incensurável o despacho, da lavra do eminente Juiz 
José Maria de Oliveira Lucena, então no exercício da 3ª Vara Federal no Ceará, que 
determinou a complementação do depósito. 
Vejamos a questão da alegada nulidade, por falta de fundamentação. 
O despacho de fls. 33 diz: "Assinalo à autora prazo de 05 (cinco) dias para efetivação do 
depósito complementar (fls. 48). Intime-se por mandado. Em 05.05.92." 
É, na verdade, um despacho carente de fundamentação. 
Ocorre que, no processamento do agravo, o juiz tem oportunidade para reformular seu 
despacho, no denominado juízo de retratação. E a ilustre Juíza Federal, Dra. Germana de 
Oliveria Moraes, hoje titular da 3ª Vara no Ceará, ao fazê-lo, disse que adotava como 
fundamentos "aqueles expendidos na sentença do Processo Cautelar, cuja cópia ora 
anexo ..." Ficou, assim, sanada a falta de fundamentação alegada pelo agravante. 
Por outro lado, em nada aproveitaria ao agravante o anulamento do despacho, em face 
da sentença que lhe sobreveio, dando pela improcedência da ação cautelar. 
A referida sentença não determinou a devolução da quantia depositada, mas também não 
determinou sua conversão em renda. 
O depósito de que trata o art. 151, II, do CTN, é uma faculdade que a lei oferece ao 
contribuinte. Assim, pode ser levantado, a qualquer tempo, desde que inexista sentença 
considerando improcedente a pretensão de não pagar o tributo e determinando, em 
conseqüência, a conversão do depósito em renda do titular do crédito em questão. 
Assim, dou provimento, em parte, ao agravo, apenas para determinar a liberação da 
quantia em depósito, em favor da autora, ressalvando que tal liberação estará prejudicada 
pela ocorrência de sentença de mérito determinando a conversão do depósito em renda. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.450-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravantes: ANTÔNIO LAUREANO DA SILVA E OUTROS 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. JUAREZ CORREIA BARBOSA E OUTROS (AGRTES.) E  

ANA LÍDIA DO COUTO COHEN E OUTROS (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Justiça gratuita. Proprietários de imóvel. Denegação do pedido de 
assistência. Alegação de insuficiência de rendimentos para custear a realização de 
perícia. Evidência da condição econômica que permite aos autores pagar as custas do 
processo. Agravo improvido. 
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ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 18 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Os agravantes impugnam decisão que denegou 
pedido de assistência judiciária. Alegam, em resumo, que, apesar de possuirem imóvel 
com 200 hectares de área, dele não podem retirar o suficiente para pagar as despesas 
com honorários do perito.  
Formado o instrumento, com contra-razões, foi mantido o despacho, vindo os autos. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Os agravantes postularam assistência 
judiciária em ação de manutenção de posse ajuizada contra o INCRA, após o 
arbitramento dos honorários do perito, para impedir o cumprimento da obrigação de 
suportar tal despesa. 
São proprietários de uma área de cerca de 200 hectares e discutem a desapropriação de 
imóvel vizinho, para fins de reforma agrária.  
Ora, é impossível que os titulares de gleba de terra tão extensa venham a ser qualificados 
como necessitados, sem condições para pagar as custas do processo "sem prejuízo do 
sustento próprio ou da família",  como estabelece o parágrafo único do art. 1º da Lei 
1.060/50.  
Fosse tão fácil obter a assistência judiciária, bastando a simples alegação, desprovida do 
mínimo respaldo probatório e em contrariedade ao senso comum, estaria instituída a 
generalidade da gratuidade de justiça, que pode ser um ideal, mas não se tornou ainda 
uma norma jurídica.  
Por essas razões, nego provimento ao agravo.  
 

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0056-PE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Agravantes: RUBEM DARIO BEK E ERNESTO DAVID BEK 
Agravada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogada: DRA. HYDIA VIRGÍNIA C. DE LANDIM FARIAS (AGRTES.) 
 
EMENTA 

Direito Penal e Processo Penal. Agravo em Execução Penal. Estrangeiro em situação 
irregular. Progressão de regime fechado para o semi-aberto. Impossibilidade. 
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01. O estrangeiro em situação irregular no país deve ser imediatamente deportado (Lei nº 
6.815/80, art. 56). Se ele é condenado, não deve ter progressão do regime fechado para o 
semi-aberto, uma vez que o cumprimento da pena nesse último regime frustraria a 
deportação ou a expulsão, ante a oportunidade maior de evasão. 
02. Já tendo o outro agravante sido expulso do país, perdeu este recurso o seu objeto em 
relação àquele. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
julgar prejudicado o recurso em relação ao acusado Rubem Dario Bek e negar provimento 
ao recurso quanto ao outro recorrente, Ernesto David Bek, nos termos do voto do Relator, 
na forma do relatório e notas taquigráficas anexas, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente, em exercício. 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Ernesto David Bek e Rubem Dario Bek interpuseram 
agravo contra decisão judicial que indeferiu pedido de progressão de regime carcerário. O 
ilustre Juiz monocrático, prolator do decisum recorrido, entendeu, em síntese, que o 
estrangeiro em situação irregular no país não deve ser beneficiado com a progressão do 
regime fechado para o semi-aberto. 
Nas razões recursais, alegam, em essência, os agravantes que inexiste na Lei nº 
7.210/84 ( Lei de Execução Penal ), art. 112, qualquer restrição a estrangeiros em 
situação irregular no país ou com decreto expulsório devidamente publicado. Dizem que 
preenchem todos os requisitos necessários à progressão do regime fechado para o semi-
aberto. Aduzem, por fim, que a periculosidade expressamente reconhecida na sentença 
ordinatória não constitui justificativa para o indeferimento do pedido de progressão. 
Traslado das peças documentais do processo principal às fls. 08 e segs. 
Apresentando contraminuta ao agravo, o Ministério Público ratifica as teses demonstradas 
na decisão recorrida, transcrevendo excertos da mesma (fls. 71). 
Em Juízo de retratação, o eminente Magistrado singular manteve a decisão agravada, por 
seus próprios fundamentos. 
A Procuradoria Regional Federal manifestou-se, opinando pelo provimento do recurso (fls. 
87 e segs.). 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Inobstante ter entendido que a Lei nº 
8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) não retroagiu para prejudicar os réus, já que em seu 
art. 2º, § 1º, determina que a pena deve ser integralmente cumprida, resolveu o Juiz 
singular indeferir o pedido de progressão de regime, sob o fundamento de serem os 
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recorrentes estrangeiros em situação irregular. 
Quanto à aplicação ou não da Lei 8.072/90 às condutas praticadas pelos réus, não há o 
que discutir, visto que aquelas foram realizadas antes da vigência da Lei mencionada, não 
sofrendo qualquer incidência dela. A Lei Penal nova não retroage para prejudicar o réu. 
No pertinente ao fato de os recorrentes serem estrangeiros em situação irregular, deve-se 
analisar mais cuidadosamente a fundamentação do Juiz a quo acerca da questão, que 
passo a transcrever em parte (fls. 60/64): 
" Forçoso é concluir que o estrangeiro expulso não pode gozar de qualquer forma de 
liberdade, pois, a partir da publicação do Decreto expulsório no Diário Oficial da União, 
deve ser banido do território nacional, salvo se pedir reconsideração do mesmo, no prazo 
de dez dias, o que, porém, não se aplica se a medida política for ordenada por causa de 
tráfico ilícito de entorpecente, a teor do art. 72, c/c o art. 71, ambos da Lei nº 6.815/80. Se 
foi condenado, cumpre a pena e no dia de sua liberação é entregue ao Departamento da 
Polícia Federal para ser efetivada a expulsão ( art. 108, do Decreto nº 86.715, de 
10.12.81, o qual regulamenta a Lei nº 6.815/80). Do contrário, haveria uma burla a uma 
decisão de caráter político, na qual o Judiciário não pode se imiscuir, dado o seu caráter 
discricionário. 
Julio Fabrini Mirabete, em sua obra "Execução Penal", Atlas, 5ª edição, 1992, pág. 331, 
assim se manifesta no caso de livramento condicional a estrangeiro expulso: 
" O fato de ser o sentenciado estrangeiro, por si só, não constitui obstáculo a que, 
preenchendo os requisitos legais, faça jus ao livramento condicional. Mesmo a 
instauração de simples inquérito com vistas à expulsão do estrangeiro não obsta a 
apreciação de seu pedido do benefício. Desde que, contudo, tenha sido decretada a 
expulsão ou esteja o interessado preso em conseqüência de processo administrativo, 
para ser expulso do País, não cabe o livramento. Isto porque a sentença penal brasileira 
não pode ser executada no estrangeiro e constituiria verdadeiro paradoxo que, por ser 
considerado nocivo ao País, tivesse, por essa razão, sua expulsão decretada e, por via do 
livramento condicional, circulasse livremente no território nacional. Lembre-se ainda que o 
Dec. nº 4.865/42 proíbe a concessão da suspensão condicional da pena aos estrangeiros 
que se encontrem no País em caráter temporário. Com maior razão não se lhe há de 
conceder o livramento. O interesse social é expulsá-lo depois de cumprida a pena, não 
havendo como liberá-lo antes para que reingresse na comunidade onde se fez 
indesejável." 
Cita o supra-referido autor, em abono deste entendimento, os acórdãos publicados em RT 
442/411, 518/442, 605/280, 630/377, RTJ 117/611 e RJTJESP 13/417. 
Creio que o mesmo se deve dizer da progressão de regime, pois implica em alguma 
forma de liberdade, por mínima que seja. 
Observe-se que o regime semi-aberto, ora pretendido, caracteriza-se pela possibilidade 
de trabalho fora do estabelecimento penal e também pela admissibilidade de freqüência 
do condenado a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou 
superior, de acordo com o disposto no art. 35, § 2º do Código Penal. Isto se efetiva 
através das saídas temporárias, "sem vigilância direta", a serem concedidas pelo Juiz das 
Execuções Penais, nas hipóteses previstas no art. 122 da Lei nº 7.210/84. Enquanto no 
regime fechado o apenado só pode sair da penitenciária em situações extremas e ainda 
assim mediante escolta ( art. 120 da Lei de Execuções Penais), no semi-aberto há 
verdadeiras saídas transitórias, sem o acompanhamento da escolta, o que implica em 
dizer que nessas retiradas da colônia agrícola ou industrial o apenado fica em liberdade. 
Daí porque doutrinadores como Mirabete denominam essas saídas temporárias de "sala 
de espera do livramento condicional" (ob.cit.,pág.304). 
No presente, os apenados requerem a progressão a fim de serem transferidos para a 
Penitenciária Agrícola de Itamaracá, onde, sem sombra de dúvidas, o rigor da pena é 
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mais ameno. Se isto for concedido, não se contentarão apenas em lá permanecer, mas, 
como é próprio do regime semi-aberto, em breve tempo irão começar a pedir as saídas 
temporárias de que trata o art. 122, da Lei nº 7.210/84, podendo a partir daí ficar por até 
sete dias, quatro vezes a cada ano, fora do estabelecimento penal, ou até por mais 
tempo, considerando-se que o § único, do art. 124, da mencionada lei, diz que para a 
frequência a curso supletivo profissionalizante, de instrução de segundo grau ou superior 
"o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes". 
Portanto, terão eles o tempo mais que suficiente para planejarem e executarem uma fuga, 
conclusão a que sou conduzido pelo fato de sua periculosidade expressamente 
reconhecida na sentença condenatória (fls. 20/21), tanto que ali se recomendou fossem 
os mesmos cumprir as penas em presídio mais seguro, de modo que assim fazendo 
certamente irão homiziar-se em algum dos recantos deste imenso País a fim de 
escaparem à Justiça e, principalmente, à expulsão e deportação. O Judiciário não pode 
ser uma "porta aberta" para esse tipo de benefício com intenção fraudulenta. 
Entendo, pois, que o estrangeiro expulso - e também o não expulso mas que está em 
situação irregular no País, eis que terá de ser deportado -, ao ter sido condenado 
criminalmente, não faz jus a suspensão condicional da pena, a livramento condicional, a 
regime carcerário semi-aberto, aberto, nem a progressão de regime. Deve começar e 
cumprir toda a pena em regime fechado. Ou seja: nenhuma forma de liberdade para que a 
comunidade nacional tenha a certeza de que não terá como escapar à expulsão ou à 
deportação após a extinção da pena. Pensar o contrário é o mesmo que subtraí-lo da 
medida política ou administrativa, é chancelar o juiz uma locomoção indevida de um 
ádvena indesejável no território nacional, o que é inadmissível. Além da evidente 
possibilidade de fuga do apenado, não propriamente para escapar à prisão e sim à futura 
execução da medida expulsória ou de deportação. 
Não se argumente com o disposto no art. 5º, caput, da Constituição da República, ao 
estabelecer a isonomia entre brasileiros e estrangeiros residentes no País para garantir a 
uns e a outros a inviolabilidade do direito à vida, "à liberdade", à igualdade, à segurança e 
à propriedade. Não se pode invocar isonomia para os desiguais. A situação de um 
estrangeiro que reside legalmente no País, com visto permanente, que entrou e nele 
permanece com obediência à legislação, é diferente daquela do alienígena que aqui 
ingressou ou permanece  
ilegalmente ou que foi expulso, porque nestes últimos casos nunca poderá legitimamente 
ser residente em nosso território. O que a Constituição contempla, em seu art. 5º, são os 
estrangeiros em situação regular. Estes têm os mesmos direitos, salvo os políticos e 
alguns outros por força de exclusão constitucional (arts. 14, § 2º, 178, §§ 2º e 3º, 222), 
dos brasileiros. Não, porém, os forasteiros em situação irregular ou ilegal, como é o caso 
dos requerentes, um deles já expulso e o outro, se não for expulso - eis que co-autor do 
mesmo crime -, a ser deportado por força do art. 57 da Lei nº 6.815/80. Evidentemente é 
induvidosa a constitucionalidade das restrições impostas na lei ordinária à entrada e 
estada do estrangeiro no País em razão de ter a mesma Carta Política cometido à lei 
ordinária federal a tarefa de dispor a esse respeito, segundo se lê nos arts. 5º, inciso XV, 
e 22, inciso XV. 
Ademais, o problema não é de se considerar se o Decreto nº 4.865/42 foi ou não 
revogado pela Lei 6.815/80. O que há a se considerar é uma inconciliabilidade dos 
institutos da deportação e expulsão, previstos no Estatuto do Estrangeiro, com a 
concessão de algum tipo de liberdade, através dos benefícios previstos na Lei nº 
7.210/84. 
Os acórdãos anexados pela douta advogada às fls. 151 e 152 não servem para embasar 
a pretensão dos requerentes, eis que ali, como se pode ler das respectivas ementas, não 
se cogita de estrangeiro com estada ilegal no País ou com expulsão decretada. 
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Por outro lado, com referência ao apenado Barend Christian Van Vreden, sinto-me à 
vontade para dizer que foi outro Magistrado, o Dr. Roberto Wanderley Nogueira, como se 
pode ler às fls. 211 do Processo de Execução nº 09/88, quem lhe concedeu semelhante 
benefício. Da minha parte, não lhe teria sido deferida a progressão, pois, volto a dizer, 
não concedo a outorga de qualquer espécie de liberdade a alguém que não poderá 
continuar no seio da comunidade nacional. 
Não se invoque também o fato de ter a sentença exeqüenda, após a fixação do regime 
inicial de cumprimento das penas como fechado, usado da expressão "sujeito a 
progressão", porque além de ser a execução penal, ao contrário da civil, variável no 
tempo, não havendo coisa julgada contra a mesma, aquele respeitável decisum não 
estava considerando circunstâncias que surgiram depois de sua prolação, quais sejam a 
ilegalidade da estada e a expulsão." 
De fato, inexiste na lei qualquer impedimento à progressão de regime do estrangeiro 
preso. Todavia, no caso de estrangeiro em situação irregular, deve ele ser imediatamente 
deportado, conforme dispõe o art. 56, da Lei nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro). Se ele 
agrava mais ainda a sua situação, cometendo conduta tipificada atualmente como crime 
hediondo, deve ser expulso. O cumprimento da pena em regime semi-aberto frustrará a 
deportação ou a expulsão, em virtude de que haverá maior possibilidade de evasão do 
apenado. Ademais, estando em situação irregular, não pode ele exercer as atividades 
permitidas no regime semi-aberto. 
Desse modo, acosto-me ao posicionamento do Juiz monocrático. 
Registro, ainda, a decisão do egrégio TRF-3ª Região, que não concedeu progressão do 
regime fechado para o semi-aberto a estrangeiro em situação menos grave do que as dos 
recorrentes: 
Direito Penal e Processual. Agravo em Execução Penal. Progressão do regime fechado 
para o semi-aberto. Inaplicabilidade . Art. 580 do CPP, em relação a decisão que 
beneficia co-réu condenado na mesma ação penal. Irretroatividade da Lei nº 8.072/90 
para sentenciado por crime praticado antes da sua vigência. Necessidade de 
demonstração do requisito subjetivo para a obtenção da progressão. A situação de 
estrangeiro, ingressado como turista, desautoriza a concessão do regime de semi-
liberdade. Agravo improvido. 
I - Não se tratando de decisão proferida em sede de recurso, a decisão que concede a 
progressão para regime semi-aberto a co-réu, condenado na mesma ação penal, não 
aproveita a outro partícipe do concurso de agentes, por abranger ademais a análise de 
condições pessoais (art. 580 do CPP). 
II - Os dispositivos da Lei nº 8.072/90, atinentes à execução de pena resultante da prática 
de crimes hediondos e outros ali referidos, sendo mais severos, não podem retroagir para 
alcançar sentenciado por crime anterior a sua vigência. 
III - Além do requisito objetivo para a transferência para regime menos rigoroso, 
necessário é o exame do requisito subjetivo atinente ao mérito do preso, apurável através 
do parecer da Comissão Técnica de Classificação e do Exame Criminológico (Art.112 e 
seu parágrafo único, da LEP). 
IV - Sentenciado estrangeiro, que ingressou no país com visto de turista, não pode obter o 
benefício do regime semi-aberto ou aberto por impossibilidade legal de exercer trabalho 
remunerado no Brasil. (art.97 do Estatuto do Estrangeiro). Orientação jurisprudencial." 
(AGECR Nº 033733, Ano 90, UF-SP, Publicado em DOE de  02.09.91, pg. 001007. 
Relator Juiz Sinval Antunes de Souza). 
De ressaltar-se que o recorrente Rubem Dario Bek foi expulso do país, já tendo 
embarcado para o país, em cumprimento ao decreto de expulsão. Por conseguinte, o 
presente recurso fica prejudicado em relação àquele réu. 
Ante essas considerações, julgo prejudicado o presente agravo quanto ao recorrente 
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Rubem Dario Bek e nego provimento ao recurso, quanto ao outro agravante. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.635-CE 

Relator  : O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante : DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS 
Apelada  : ENAGRO - ENGENHARIA AGRONÔMICA LTDA. 
Advogados: DRS. WILNA MARTINS VIANA E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ RICARDO ORIA FERNANDES (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Compra de bens pela Administração Pública. Atraso no pagamento. 
Correção monetária. 
- O atraso, por parte da Administração Pública, no pagamento do preço de bens 
adquiridos regularmente a particulares, mediante licitação, enseja a incidência da 
correção monetária. 
- 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 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 11 de fevereiro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O ilustre Juiz Federal, Napoleão Nunes Maia Filho, 
assim relatou o caso: 
"1.1   Engenharia Agronômica Ltda., qualificada nos autos do processo supra (fls.2), 
intentou esta ação ordinária contra o DNOCS, objetivando compeli-lo a pagar-lhe o preço 
atualizado do fornecimento de 40.000 mudas de cipreste adquiridas pela autarquia, 
conforme Tomada de Preços nº 005/89-2DR - SM, na qual foi a requerente declarada 
vencedora. 
1.2   Alega que o DNOCS retardou o pagamento alusivo ao fornecimento das ditas mudas 
e que ela, autora, fizera constar da sua proposta de preços, aceita pela autarquia, 
cláusula expressa prevendo a correção pelo BTNF, para o caso de ocorrer atraso nas 
liberações devidas (letra d da proposta, reproduzida às fls. 16). 
1.3   Diz que a referida proposta foi recebida sem reservas ou ressalvas pela Comissão 
de Licitação, como se observa da Ata de fls. 20; aduz, ainda, que, no Parecer 1-2DR/JCC, 
o douto Procurador do DNOCS opinou pela procedência do pedido, consoante se exibe 
às fls. 23 e segs. dos autos. 
1.4   Observa, ainda, constar da mesma proposta que o pagamento se deveria efetivar no 
qüinqüídio subseqüente à entrega das mudas, prazo esse que constou também da Nota 
de Empenho de fls. 19, emitida pelo DNOCS. 
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1.5   Citada, a autarquia contestou a ação, argumentando que o Edital da Licitação não 
contém qualquer dispositivo que autorize o pretendido reajustamento de preço e que a 
inserção feita na proposta da autora (letra d, referida) não encontra respaldo na Lei 
Interna do Certame; insiste em que o Edital é que define todo o elenco de obrigações 
entre as partes e que no ora excogitado não existe a possibilidade de revisão de preço. 
1.6   Argumenta que as condições do Edital não comportam elastérios e que o art. 33, do 
DL 2300/86, veda à Administração afastar-se da dicção editalícia. 
1.7   Esclarece o DNOCS que o § 4º, do art. 4º, da Lei 7.801/89, somente admite a 
aplicação de correção, nos contratos com a Administração Pública, quando for ela 
prevista no ato de convocação da licitação ou de sua dispensa; termina afirmando que a 
autarquia sempre se conduziu dentro dos padrões da legalidade, não tendo praticado 
qualquer ato de desrespeito ao pactuado com o seu fornecedor, requerendo a 
improcedência do pedido. 
1.8   A parte autora replicou, insistindo nos argumentos proemiais e lembrando o dogma 
jurídico de que não é lícito a ninguém locupletar-se à custa de outrem, o que há de 
ocorrer no presente caso, se o DNOCS não for obrigado ao pagamento da correção 
postulada nesta ação. 
1.9   Sem provas a produzir, face ao silêncio de ambas as partes; julgamento antecipado, 
nos termos do art. 330, I, do CPC. 
1.10   É o que havia de relevante a relatar." (fls. 51/53  
Julgada procedente a ação, apelou o DNOCS (fls.60/63). 
Com as contra-razões de fls. 65/60, os autos subiram e foram neste Tribunal a mim 
distribuídos. 
Dispensei revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O ilustre Juiz Federal, Napoleão Nunes 
Maia Filho, assim fundamentou o seu julgado: 
"2.1 O contexto factual revela que os três pontos nodais da questão restaram 
incontroversos: (a) a proposta da autora ao DNOCS consigna efetivamente cláusula de 
reajustamento, após transposto o qüinqüídio do pagamento das faturas; (b) a autarquia 
aceitou essa proposta, sem fazer-lhe qualquer ressalva ou restrição; e (c) o DNOCS 
realmente não observou o prazo de 5 (cinco) dias para a realização da paga devida ao 
fornecedor. 
2.2 O retardamento no cumprimento de uma obrigação representa sempre uma mossa no 
direito do credor, que se vê impedido de usufruir desde logo os benefícios que lhe advém 
do objeto da prestação; numa economia inflacionária, esse retardamento assume 
consequências significativamente lesivas, a que o Direito não confere aval, por lhe ser 
oposta e repugnante. 
2.3 A tradição jurídica ocidental plasmou, a partir da parêmia romanística do alterum non 
laedere, o dogma da proibição do enriquecimento sem causa ou da obtenção de 
vantagem ilícita, em detrimento do interesse de outrem, inclusive se decorrente de astúcia 
envolvente da boa fé daquele com quem se contrata (nemo audiatur propriam 
turpitudenem allegans). 
2.4 No âmbito das relações contratuais com o Poder Público, desenvolveu-se o antídoto 
jurídico à patologia dos retardos inevitáveis no desempenho de pagamentos de dinheiro, 
visando-se à conservação da atualidade dos termos do contrato e à inibição de prejuízo 
aos contratados; essa orientação alcançou o nível de diretriz uniforme da Jurisprudência 
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Nacional, mercê de reiterados pronunciamentos do colendo Supremo Tribunal Federal, 
assim afirmativos dessa prefalada orientação: 
"Os atrasos de pagamento também ensejam reajustamento ou recomposição de preços, 
pois constituem um ilícito contratual por parte da Administração, que há de reparar o dano 
causado ao contratado."(RTJ 73/936, 76/623, 84/549, 89/289 e 1078). 
2.5 No caso de ser o dano causado pelo funcionamento deficiente ou mal gerenciamento 
público, exsurge a responsabilidade objetiva da Administração, vale dizer, torna-se 
desimportante perquirir se houve - ou não - culpa do agente, bastando constatar a 
existência do nexo de causalidade entre a ação ou omissão do mesmo agente e a 
eclosão do dano, consoante ensinava o saudoso Professor Desembargador Antônio 
Carlos Costa e Silva. 
2.6 E assim é porque há no ordenamento jurídico a tenaz idéia, introjectada em todas as 
consciências, de que é inaceitável e moralmente intolerável que alguém se locuplete à 
custa de outrem ou que a Administração, em qualquer relação com os seus contratados, 
lhes possa amesquinhar o proveito por eles expectado dos contratos, diminuindo-lhes a 
expressão ou apoucando-lhes a valia. 
2.7 O egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo anunciou, com o acerto de sempre: 
"Há um princípio que deve reger todas as relações humanas: a proibição do 
enriquecimento ilícito." (RT 507/118). 
2.8 Essa proibição aporta em que não é lícito astuciar retardamentos, maquinar 
protelações de pagamentos ou esquivar-se a Administração do desempenho de encargos, 
de vez que essas atitudes sempre são conducentes a resultados prejudiciais e injustos; o 
eminente Professor Celso Antônio Bandeira de Mello assim assinala a indispensável 
manutenção da equação financeira dos contratos com o Poder Público, a ser preservada 
dos efeitos amesquinhantes que a mora no pagamento engendra: 
"A equação econômico-financeira é intangível. Vezes a basto têm os autores encarecido 
esse aspecto. Apostilas desse teor podem ser colhidas aos racimos. Para comprovar não 
é preciso mais que tirar a lume algumas passagens encontradiças nos doutores de maior 
suposição, como aliás o seriam também em estudiosos de menor fôlego, posto que nisto 
acordam todos na mais prazível das harmonias." (Elementos, 1991, p. 219). 
Nesse exato sentir, as manifestações dos acatados Hely Lopes Meirelles (Licitação, 1977, 
p. 205) e Marcelo Caetano (Princípios, 1977, p. 255), dentre outros de igual tomo. 
2.10   No caso vertente, releva frisar que proposta da autora, consignando a cláusula de 
reajuste após a transposição do qüinqüídio (fls. 16), foi aceita pelo DNOCS em expressão 
altíssona, com estas palavras decisivas: 
"Foi recebida a proposta da firma Enagro - Engenharia Agronômica Ltda. tendo sido 
considerada, sob o ponto de vista legal, aceita pela Comissão." (Ata de 04.09.89, fls. 22). 
2.11   Acolhida a proposta, fecha-se o circuito de obrigações e direitos entre as partes, 
pois é ela do documento de regência dessas relações, a teor do art. 37, inciso XXI, da 
Carta Magna, que lhe confere essa suma importância, exaltando a manutenção das suas 
condições efetivas. 
2.12   No caso, poderia o DNOCS ter recusado a proposta de fornecimento da autora, por 
conter cláusula imprevista no Edital, mas tendo-a aceito, como a aceitou, obrigou-se aos 
seus termos, sendo certo que, antes da aceitação, submeteu-a ao crivo especializado dos 
seus agentes, componentes da Comissão a que alude a Ata de fls. 22, citada. 
2.13   Correto, assim, o douto Parecer do nobre Procurador Autárquico, Orlando Coelho 
dos Santos (fls. 23 a 26), a proclamar a deferibilidade jurídica do pleito da autora, face à 
inobscurantável tardança com o que o DNOCS efetivou o pagamento ao seu fornecedor, 
assim lhe ocasionando prejuízo."(fls.53/57). 
A própria autarquia apelante diz, expressamente, em sua apelação, que da proposta de 
preços fornecida pela autora constava que: no caso de eventual atraso, os valores 
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deverão ser atualizados pelo BTNF até a data do efetivo pagamento (fls. 62) 
Registro, outrossim, precedentes deste Tribunal, a saber: 
"Contrato administrativo. Mora no pagamento. Correção monetária. Cálculo. 
- O atraso no cumprimento da obrigação de pagar na época devida acarreta para a parte 
inadimplente o dever de incluir correção monetária e juros moratórios, sob pena de 
locupletamento ilícito. 
- As prescrições legais referentes à correção monetária não visam a premiar a 
Administração Pública que descumpre obrigação contratual, acarretando evidente 
desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato. 
- O cálculo, entretanto, deve ser objeto de liquidação, inaceitando-se demonstrativos 
elaborados unilateralmente pela credora. 
- Apelação parcialmente provida." (TRF-5ª R. AC 0508372-9/91-CE. 1ª T. Rel. Juiz Castro 
Meira. Julg. 21.02.91) 
"Embargos Infringentes. Contrato administrativo. Atraso no pagamento de faturas. 
Reajustamento. 
- O atraso no pagamento das faturas dos custos indiretos em contrato sob regime cost 
plus assegura à contratada o direito ao reajustamento a fim de que se restabeleça o 
 equilíbrio contratual, sob pena de injusto locupletamento do poder público 
contratante. 
- O art. 167 da Constituição de 1967, com a redação da Emenda Constitucional número 1, 
de 1969, não se restringe às Concessionárias de Serviço Público, mas alcança todos os 
contratos administrativos. 
- Embargos infringentes providos." (TRF 5ª R. - EAC 0504263-0/90-CE. Pleno. Rel. Juiz 
Castro Meira. Julg. 10.10.90) 
Por tais razões, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.967-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: ICOMAFER - IND. COM. DE MADEIRA, AÇO E FERRO LTDA. 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Isenção. Lucro da exploração. Despesas não dedutíveis. 
- Empresa isenta do imposto de renda não está obrigada a pagar esse imposto sobre as 
parcelas tidas como excesso de retiradas "pro labore", porque a legislação aplicável não 
determina sejam excluídas do lucro da exploração as parcelas que considera indedutíveis 
na apuração da base de cálculo do tributo. 
- O pagamento de "pro labore" acima dos limites fixados pela legislação tributária não 
configura ilícito, seja de que natureza for. E ainda que assim não fosse, seria inadmissível 
a exigência de imposto a título de sanção. 
- 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 
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apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 15 de outubro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O MM. Juiz Federal Substituto da 9ª Vara de 
Pernambuco, Dr. Petrônio Maranhão Gomes de Sá, julgou improcedente ação anulatória 
de lançamento fiscal, promovida pela ora apelante contra a Fazenda Nacional, por 
entender, não obstante precedentes jurisprudenciais  em sentido contrário, invocados pela 
autora e aos quais fez referência, que as parcelas correspondentes a excessos de 
retirada pro labore, dos dirigentes de empresas que desfrutam de isenção do imposto de 
renda, a título de incentivo fiscal a empreendimentos industriais e agrícolas situados na 
área de atuação da SUDENE, devem ser adicionadas ao lucro real, para fins de 
incidência do imposto de renda. 
Apelou a apelante, reeditando a tese da inicial, onde sustenta que o art. 412 do RIR, 
invocado pelo Fisco, não autoriza a exclusão das despesas indedutíveis do lucro da 
exploração. 
Contra-razões às fls. 136. 
Dispensada a revisão (Regimento Interno, art. 30, IX). 
É o relatório. 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Argumenta o ilustre Juiz Federal, na 
sentença apelada: 
"Toda a presente demanda gira em torno da inclusão ou não no lucro operacional (e como 
tal isento), de empresas gozadoras de incentivos fiscais da SUDENE, do excesso de 
retirada de seus sócios. Em outras palavras: a remuneração paga a maior dos dirigentes 
dessas empresas, excedentes do teto previsto em lei, deve ou não ser incluída como 
lucro operacional? 
A Receita Federal entende que não. Que tal remuneração deve ser adicionada ao lucro 
real, para fins do cálculo do IR, pois a isenção que possui a autora é apenas para a 
fabricação de produtos metalúrgicos. 
Vejo razão nos argumentos do Fisco. E isto pelos seguintes motivos: primeiro, porque 
numa interpretação infraconstitucional, a nível de regulamento do IR, temos que o lucro 
para exploração é o lucro dos resultados operacionais do projeto incentivado. 
Depois, numa visão constitucional mais sistêmica, temos que as normas jurídicas 
infraconstitucionais sobre incentivos da área da SUDENE hão de ser interpretadas em 
consonância com a preocupação do legislador constituinte com o desenvolvimento 
regional. Isto é: só se admite a isenção tributária se voltada para projetos de 
desenvolvimento, em atividades pré-selecionadas que gerem empregos e riqueza para a 
região. Dentro desse prisma, é inadmissível premiar-se com a isenção os lucros obtidos 
no mercado financeiro, que nenhum desenvolvimento traz à economia da região ou do 
país. 
Por último, sob o ponto de vista ético - e a Ética, vale lembrar, deve andar de braços 
dados com o Direito - não corresponde aos ideais de Justiça e da própria Moral premiar 
com incentivos (isenção, financiamentos a juros favorecidos, etc.) atividades que, embora 
permitidas, não justificam o sacrifício de todos, pois as isenções e os incentivos 
representam sempre uma maior carga tributária para todos os contribuintes. Isentar, 
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agora, do IR esse tipo de atividade, quando a regra geral é a imposição tributária, não 
parece, salvo demonstração em contrário, conduta que se recomende sob o ponto de 
vista ético. 
Seguindo outra linha de raciocínio, não se pode adicionar valores de pro labore, pagos a 
maior, fora dos limites legais, a diretores, como despesa operacional isenta. Inexiste base 
legal. Não se coaduna com a interpretação sistêmica. E é anti-ético. 
É verdade que há precedentes judiciais sobre a matéria. Entretanto, tais precedentes 
dizem respeito a empresas que só possuem rendimentos isentos. E não é o caso da 
autora, que confessa possuir rendimentos do mercado financeiro. 
Um argumento ad terrorem que bem ilustra o descabimento da pretendida inclusão do 
excesso de despesas operacionais para o fim de abarcá-la com a isenção é que, a valer 
esse entendimento, os dirigentes de todas as empresas incentivadas poderão retirar o pro 
labore que acharem conveniente, dez, vinte ou cem vezes mais que o permitido pela 
legislação em vigor, e nenhuma sanção tributária, nem mesmo a simples tributação, 
poderá lhes ser imposta." (fls.125/126). 
A questão de que se cuida é de fácil deslinde, e a sentença apelada está, data venia, a 
merecer reforma, como se passa a demonstrar. 
Afaste-se, desde logo, o argumento desenvolvido pelo ilustre Juiz, invocando fundamento 
ético. A questão de saber se determinado tributo é devido ou não é devido independe de 
cogitações de ordem ética ou moral. 
Empresa isenta do imposto de renda não está obrigada a pagar esse imposto sobre as 
parcelas tidas como excesso de retiradas pro labore, porque a legislação aplicável não 
determina sejam excluídas do lucro da exploração as parcelas que considera indedutíveis 
na apuração da base de cálculo do tributo. 
Nem podia ser diferente. 
Com efeito, as quantias correspondentes à remuneração dos sócios ou dirigentes das 
pessoas jurídicas ou pro labore configuram despesas operacionais. Não podem ser como 
tal consideradas as quantias excedentes de determinados limites. Por isto, contabilizadas 
como despesa, devem a final ser adicionadas ao lucro líquido para o fim de terminar-se a 
base de cálculo do tributo. 
Em se tratando de empresa cujo lucro não está sujeito ao imposto de renda, como é o 
caso da autora, ora apelante, essa adição não produz qualquer efeito tributário. O lucro, 
recomposto pela adição das parcelas que a legislação não admite como despesa, é isento 
do imposto. 
Em não havendo isenção, são adicionadas ao lucro as parcelas tratadas contabilmente 
como despesa, naquilo que excedem o limite legal, para que se tenha uma base de 
cálculo igual àquela que seria obtida se na contabilidade não houvessem aqueles 
excedentes  
sido escriturados como despesa. Só isto. 
Nenhuma relevância tem, outrossim, o fato de haver a autora auferido receitas 
financeiras, que não integram o lucro da exploração. Tais receitas são tributáveis, tenham 
existido, ou não, excedentes de retirada pro labore. 
Imaginemos não tivesse a autora pago tais excedentes. Seu lucro da exploração seria 
maior, na quantia exata das quantias pro labore que deixara de pagar. Não iria pagar 
imposto de renda sobre tal lucro. 
Ressalte-se que o pagamento de pro labore acima dos limites fixados pela legislação 
tributária não configura ilícito, seja de que natureza for. A lei não fixa o valor do pro labore, 
que é determinado pela vontade da pessoa jurídica, sem qualquer limitação. O que a lei 
limita é o valor a ser considerado despesa, na apuração da base de cálculo do imposto. 
Tal limitação tem por objetivo evitar que, através de retiradas pro labore muito elevadas, o 
lucro da pessoa jurídica seja subtraído da tributação. Assim, somente tem relevância em 
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se tratando de empresa cujo lucro é tributável. 
O antigo Tribunal Federal de Recursos já decidiu acertadamente a questão de que se 
cuida. Em acórdão da lavra do eminente Ministro Pedro Acioli, entendeu que o "excesso 
de retiradas pro labore "é somado ao lucro contábil da empresa e, se este está isento, não 
há porque tributar-se aquele. (AC nº 168.186 - CE, julgada em 9 de março de 1989). 
Ressalte-se, finalmente, que o tributo não é sanção. Assim, é inadmissível a exigência do 
imposto de renda sobre os excessos de retirada pro labore, a título de sanção. 
Se ocorrem retiradas pro labore, em empresas favorecidas com incentivos fiscais, acima 
de limites razoáveis, a forma de controle há de ser outra. Aliás, a mudança da legislação 
pertinente aos incentivos fiscais em tela, com introdução da exigência de debêntures, vai 
no rumo certo para a correção de desmandos na administração de empresas 
incentivadas. 
Por estas razões, dou provimento à apelação para julgar procedente o pedido, com a 
inversão do ônus da sucumbência. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.293-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: LUIZ ALVES DA ROCHA E OUTRO 
Advogados: DRS. GILBERTO QUINTINO DE SANTANA E OUTROS (APTE.) E  

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

Civil. Responsabilidade. Morte de servidor. Indenização. Desvio de função. 
- O herdeiro de servidor, vítima de latrocínio no desempenho de suas funções, tem direito 
a indenização fixada com base no valor dos vencimentos e vantagens daquele. 
Encontrando-se a vítima em função desviada, à qual corresponda remuneração mais 
elevada, é justo que, com base nesta, seja calculada a indenização. 
- 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 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 15 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Apela o INSS contra sentença do ilustre Juiz 
Federal, Manoel de Oliveira Erhardt, que o condenou ao pagamento de indenização aos 
apelados. 
Com as contra-razões de fls., os autos subiram e neste Tribunal foram a mim distribuídos. 
Dispensei revisão. 
É o relatório. 
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VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O ilustre Juiz Federal assim fundamentou 
a sentença em exame: 
"A prova existente nos autos demonstrou, sem qualquer dúvida, que a ex-servidora do 
extinto INPS, Maria José da Rocha, faleceu, em conseqüência de latrocínio, quando 
chegava ao Centro de Reabilitação Profissional da referida autarquia, transportando 
dinheiro que havia retirado no banco, para pagamento de auxílio-transporte a reabilitando. 
A documentação juntada pelo INSS esclareceu que a aludida servidora ocupava o 
emprego de Auxiliar de Enfermagem e percebia a gratificação de Habilitador 
Previdenciário, não se incluindo, nas suas atribuições legais, a retirada e transporte de 
numerário. 
Está provado que a referida ex-servidora, no momento em que foi vitimada, se encontrava 
desempenhando atribuições próprias do cargo de Tesoureiro, caracterizando-se, portanto, 
o desvio de função. 
O INSS, com base na legislação previdenciária, concedeu a pensão por morte decorrente 
de acidente do trabalho aos autores Luiz Alves da Rocha e Edvaldo José Alves da Rocha. 
Os autores pretendem que lhes seja concedida indenização, considerando que o desvio 
de função caracterizou ato ilícito. 
Na realidade, as atribuições dos cargos e empregos públicos sempre foram definidas nas 
respectivas leis e regulamentos. 
Não é facultado à Administração determinar aos seus servidores o desempenho de 
atribuições diversas das que lhes são legalmente cometidas. 
A Lei nº 1.711/52, no seu artigo 7º, § 3º, já vedava tal conduta. 
É inegável, portanto, que o desvio de função caracteriza ato ilícito pelo qual a 
Administração pública deve ser responsabilizada. 
O egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região reconheceu que a pensão especial 
devida aos dependentes do servidor assassinado no exercício da função deve ser 
calculada com base na remuneração do cargo correspondente às atribuições 
desempenhadas, conforme se verifica pela seguinte ementa: 
"Administrativo. Pensão especial de acidente em serviço. Desvio de função. Lei nº 
1.711/52 e Decreto 76.954/75. 
1.Ao estabelecer o art. 2º do Decreto 76.954/75 que o valor da pensão será igual ao do 
vencimento do cargo ocupado pelo funcionário no dia do evento, disciplinando a espécie 
diferentemente do art. 242 da Lei 1.711 que fala na base do vencimento e remuneração, 
não distinguiu o modo de provimento do cargo ocupado pelo funcionário no dia do evento. 
2.Aplicar-se à hipótese a Súmula 233, do extinto TFR, equivale a cobrar-se, tão-só, do 
servidor, assassinado em razão da função exercida no dia do evento, a obrigação 
funcional, sem lhe reconhecer, em desrespeito à nobreza e dignidade de sua imolação, o 
direito decorrente do exercício da mesma função. 
3.Inobstante ocupar o funcionário sacrificado o cargo efetivo de Atendente Judiciário, 
Classe "A", a sentença recorrida, ao condenar a União a pagar pensão especial no valor 
do vencimento do cargo de Oficial de Justiça Avaliador, Classe "B", da Justiça do 
Trabalho, função exercida há quase seis anos, por força de portaria da Presidência da 
Junta, espelhou a verdadeira vontade da Lei e o melhor Direito e fez a melhor Justiça, 
apresentando-se irreparável tal decisum. 
4.Apelação e Remessa Oficial, tida como interposta, improvidas. (Apelação Civil nº 8.217-
PE. Apelante: União Federal. Apelada: Inacy Cabral de Lima - Relator: Juiz Petrucio 
Ferreira)". 
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Relativamente aos autores Luiz Alves da Rocha e Edvaldo José Alves Rocha, não há 
nenhuma dúvida de que estão legitimados a pleitear a indenização, pois dependiam 
economicamente da ex-servidora, tanto que lhes foi deferida a pensão acidentária. 
Os demais autores são maiores, capazes, exercem atividades profissionais, não se tendo 
notícia de que dependessem, economicamente, da referida ex-servidora. 
É necessário, portanto, examinar a possibilidade de indenização do chamado dano moral. 
Sabe-se que o assunto foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, ensejando a edição 
da Súmula nº 491, pela qual foi reconhecido aos pais o direito de indenização em 
decorrência da morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. 
Tal súmula, no entanto, conforme comentários de Roberto Rosas (Direito Sumular, 6ª 
edição, pág. 218/219), não significou o reconhecimento do direito à indenização em 
consequência do dano moral. 
Considerou a Suprema Corte a necessidade de reparar o dano patrimonial consistente na 
frustração da expectativa de que o filho viesse a compensar os cuidados recebidos de 
seus genitores. 
Na hipótese ora apreciada, tem-se a situação inversa. 
Assim, entendo que os autores Edna Maria Alves de Almeida, José Carlos Alves da 
Rocha, Eliane Maria da Rocha e Terezinha Maria da Rocha Rodrigues são carecedores 
do direito de ação. 
A reparação a que fazem jus Luiz Alves da Rocha e Edvaldo José Alves Rocha deve 
assegurar-lhes, em conjunto, a percepção mensal do valor correspondente aos 
vencimentos e vantagens do cargo que abrange as funções de Tesoureiro, no âmbito do 
INSS. 
Tal pensão é inconfundível com o benefício por acidente de trabalho, já deferido aos 
referidos autores. 
A pensão acidentária é benefício previdenciário (a ex-servidora era celetista) e decorreu 
das contribuições realizadas. 
A pensão resultante deste processo terá a natureza de reparação do prejuízo causado 
pelo ato ilícito. 
Tais pensões devem, portanto, ser percebidas, cumulativamente."(fls.74/76). 
A sentença condenou o INSS ao pagamento de "pensão vitalícia no valor total mensal dos 
vencimentos e vantagens do cargo correspondente à função de Tesoureiro do INSS, 
cabendo 50% (cinqüenta por cento) do respectivo valor a cada um dos referidos autores, 
sendo tal pensão reajustada na mesma época e de acordo com os mesmos percentuais 
de reajustamento dos vencimentos dos servidores públicos federais, observando-se 
também as vantagens que forem especificamente concedidas ao cargo aludido. Deverá, 
ainda, o INSS pagar prestações em atraso, desde a data do falecimento da referida ex-
servidora, acrescidas de correção monetária na forma da Súmula 71 do extinto TFR até o 
ajuizamento da ação e, após, de acordo com a Lei nº 6.899/81, incidindo juros moratórios 
de 6% (seis por cento) ao ano, contados da citação. Condeno o INSS a ressarcir as 
parcelas das custas antecipadas pelos referidos autores, bem como nos honorários 
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações em atraso 
devidamente atualizadas." (fls. 76). 
O apelante não se insurge quanto ao direito à indenização a cujo pagamento foi 
condenado. Pretende apenas seja a mesma calculada levando-se em conta que os 
autores são já beneficiários da pensão assegurada pela legislação de acidentes do 
trabalho. 
Ocorre que o direito à indenização de que se cuida é inteiramente independente do direito 
à pensão dita acidentária. Por outro lado, a consideração dos vencimentos e vantagens 
do cargo correspondente às funções de Tesoureiro é adequada, posto que a inditosa 
senhora, ao ser morta, encontrava-se precisamente no desempenho de tais funções. 
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Infundada, pois, a pretensão do apelante. 
Nego provimento à apelação. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.685-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: CONCRETO REDIMIX DO NORDESTE S/A 
Advogada: DRA. MARIA LÚCIA SOUZA DUTRA (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Embargos à Execução. Tempestividade. Coisa julgada. 
- Revelaram-se oportunos os embargos entregues anteriormente à intimação da penhora, 
termo inicial do prazo para o oferecimento deles. 
- Quanto ao mérito da matéria em questão, há coisa julgada. 
- Preliminar rejeitada. 
- Negar provimento à apelação e à remessa. 
 
ACÓRDÃO 

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

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação e remessa contra sentença decidida 
nos seguintes termos: 
"Julgo procedente estes Embargos à Execução Fiscal nº 89.0509.0, dou por extinta 
referida ação executiva, libero a penhora e condeno a embargada a restituir as custas 
despendidas pela embargante, bem como a pagar-lhe honorários advocatícios que 
arbitro, com base no § 4º, do art. 20, do Código de Processo Civil, em Cr$ 80.000,00 
(oitenta mil cruzeiros), corrigidos monetariamente a partir desta data." 
A Fazenda Nacional apresentou recurso às fls. 53, adotando as razões exaradas nas 
impugnações de fls. 19/21. Nestas, sustenta, preliminarmente, a intempestividade dos 
embargos, remetendo-se, no mérito, ao parecer de fls. 22/24, ementado: 
"A empresa que presta serviços e que promove a venda de mercadorias deve recolher a 
contribuição ao FINSOCIAL calculada sobre a receita bruta gerada por essas duas 
atividades, sendo irrelevante a preponderância de uma atividade sobre a outra." 
Concreto Redemix do Nordeste S/A, apelada, contra-arrazoou: a) "a penhora só se 
efetivou em 21.04.90 e que a executada, diligentemente, naquela ocasião, já havia oposto 
seus embargos ao executivo fiscal."; b) a matéria de mérito se encontraria decidida na 
ação declaratória de nulidade de débito. 
Relatei. 
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VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A Fazenda Nacional levanta a 
preliminar de intempestividade dos embargos à execução, ao argumento de interpostos 
após já decorrido um trintídio desde a intimação da penhora ao executado. 
A preambular, desacolheu-a o MM Juiz a quo: 
"Determinei no despacho de fls. 48 dos autos principais, publicado somente em 21.04.90, 
que a ora embargante fosse expressamente intimada da penhora, uma vez que o 
respectivo auto, quanto a tal intimação, era omisso." 
Assim, revelam-se oportunos os embargos, entregues em 11.01.90, até anteriormente  à 
intimação da penhora, termo inicial do prazo para o oferecimento deles (Lei nº 6.830/80, 
art. 16, III). 
Desta maneira, rejeito a preliminar. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Adoto por razões de decidir os bem 
lançados fundamentos da respeitável sentença: 
"A Notificação de Lançamento que deu origem à Certidão de Dívida Ativa em execução na 
ação executiva, ora embargada, foi anulada nos autos da Ação Ordinária nº 149-09/87, 
em r. sentença prolatada pelo MM. Juiz Federal Dr. Petrucio Ferreira da Silva, então titular 
desta 2ª Vara, sendo que referida r. sentença foi mantida integralmente  e por 
unanimidade pela Segunda Turma do e. Tribunal Regional Federal/5ª Região, verbis: 
"EMENTA 
Tributário. Finsocial. Empresa prestadora de serviços. Incidência sobre a receita bruta. 
Não cabimento. 
1. Para se dirimir a dúvida respeito da base de cálculo do Finsocial, há que se perscrutar 
qual a principal atividade da empresa, o que demanda a observância fática de seu atuar. 
2. Embora o seu estatuto preveja a venda de mercadorias, a atividade principal da autora, 
direcionada à sua finalidade social, é a prestação de serviços técnicos especializados de 
concreto. Deve, pois, incidir o Finsocial sobre o imposto de renda devido, no percentual 
de 5%. 
Na verdade, quanto ao mérito da matéria em debate, há coisa julgada." 
Do exposto, nego provimento à apelação e à remessa. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.637-RN 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelada: EMPREITEIRA NOVOS RUMOS LTDA. 
Advogados: DRS. CLÁUDIO VINÍCIUS SANTA ROSA CASTIM E OUTROS (APTE.) E  

RICARDO GEORGE FURTADO DE MENDONÇA E MENEZES E OUTROS 
(APDA.) 

 
EMENTA 

Constitucional. Anistia. Art. 47 do ADCT. Ação de Consignação em  Pagamento. Proposta 
fora do prazo determinado pela Constituição. 
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1. O direito à anistia previsto no art. 47 do ADCT deve ser exercido no prazo de noventa 
dias, a partir da data da promulgação da Constituição, conforme prevê o § 3º, inciso I, do 
citado dispositivo. 
2. Intentada a ação após o termo final previsto para o benefício constitucional, não cabe a 
concessão de anistia. 
3. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Trata-se de apelação interposta pela Caixa Econômica 
Federal - CEF da sentença que julgou procedente o pedido contido na ação de 
consignação em pagamento, objetivando a anistia prevista no art. 47 do ADCT da 
Constituição Federal de 1988. 
Irresignada, a CEF interpôs apelação, alegando, em resumo, que a ação de consignação 
não se apresenta hábil para objetivar a extinção do débito. No pertinente ao mérito, alega 
que a Constituição estabelece um prazo peremptório para propositura de ação, como se 
vê da leitura do inciso I, do art. 47, § 3º, do ADCT. Cabia à apelada depositar o valor em 
juízo até o 90º dia, como não o fez, caiu em decadência. 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): No exame dos autos, verifico que a 
consignação foi promovida visando à liquidação de um empréstimo celebrado em 
12.12.86, dentro do prazo previsto pelo inciso I, art. 47, do ADCT, que concede aos 
microempresários o direito à isenção da correção monetária sobre as dívidas contraídas 
junto às instituições financeiras e outros, no período compreendido entre 28.02.86 a 
28.02.87. 
Ocorre que, no caso vertente, a anistia deveria atingir a importância de Cz$ 200.000,00 
(duzentos mil cruzados), valor do empréstimo principal, pouco importando que a 
renegociação tivesse ocorrido posteriormente àquele período, desde que a microempresa 
tivesse exercitado o seu direito no prazo previsto no art. 47, § 3º, I, do ADCT, que assim 
dispõe: 
"§ 3º - A isenção da correção monetária a que se refere este artigo só será concedida nos 
seguintes casos: 
I - se a liquidação do débito inicial, acrescido de juros legais e taxas judiciais, vier a ser 
efetivada no prazo de noventa dias, a contar da data da promulgação da Constituição." 
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Segundo a autora, ora apelada, o pedido de anistia requerido e rejeitado 
administrativamente pela Caixa Econômica Federal foi solicitado em 12.12.88. 
No entanto, o dispositivo constitucional supratranscrito não comporta interpretação tão 
ampla, a se estender o prazo para anistia. 
Caberia à microempresa, não seguindo obter uma solução administrativa, ter ingressado 
na Justiça antes do termo final para a anistia. 
Nesse sentido, esta egrégia Turma já teve oportunidade de se manifestar, conforme se 
observa no julgado da AC nº 8.516-PE, Relator o Exmo. Sr. Juiz Nereu Santos, cuja 
ementa se destaca: 
"Constitucional e Processual Civil. Anistia da correção monetária. Artigo 47 do ADCT. 
Ação de Consignação em Pagamento. Decadência. Réu revel. 
Conhecimento ex officio em segundo grau. Possibilidade. 
I - A exclusão da correção monetária nos empréstimos concedidos por bancos e 
instituições financeiras, no período de 28.02.86 a 28.02.87, constitui um direito exercitável 
no prazo de noventa dias, a partir da data da promulgação da Constituição de 1988." 
II - A decadência alegada nas razões de apelação, ainda que tenha o apelante sido revel, 
pode ser reconhecida pelo Tribunal para extinguir o processo com base no inciso IV do 
art. 269 do CPC. 
III - Apelação provida. Extinção do feito." 
(in D.J.U. de 20.09.91, Seção II, pág. 23001). 
Dessa forma, pelo exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto.   
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 15.759-RN 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: ANA CRISTINA HOLANDA CHAVES 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
Advogados: DRS. DEUSDETE GOMES DE BARROS E OUTROS (APTE.) E  

DJALMA ARANHA MARINHO NETO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Ensino superior. Vestibular. 
- O Regulamento da Universidade que prevê a hipótese de ter a prova de redação caráter 
eliminatório não viola os ditames legais da Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968, em seu 
art. 17. 
- 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, 23 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Ana Cristina Holanda Chaves ajuizou ação ordinária 
contra a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, visando a seu ingresso no curso 
de Farmácia da referida entidade de ensino, em face de a sua nota na prova de redação 
ter sido menor que 2 (dois). 
Acresce que a não inclusão da autora na relação dos aprovados no vestibular da UFRN 
de 1991, para o curso acima mencionado, teve como fator único a nota que lhe foi 
atribuída à redação. 
Sustenta que o Decreto 99.490/90 disciplina o concurso vestibular nos moldes da Lei 
5.540/68 e ainda na forma da Portaria Ministerial 837/90, sendo que nenhuma destas 
duas normas estipulou ponto de corte para a prova de redação. Assim, avalia o ato que 
eliminou sua aprovação no vestibular como ilegal e inconstitucional. 
A UFRN contestou a ação, alegando ter agido sob o império da lei, uma vez que se 
encontra resguardada pelo critério constitucional do art. 207, da CF. E finaliza, aduzindo 
que a Resolução 152, do CONSEPE, foi publicada no Diário Oficial de maior circulação, 
sendo cumpridas todas as formalidades legais, e a inclusão de caráter eliminatório, na 
prova da Redação, foi um ato completamente amparado pela legislação, enquadrando-se 
dentro das fronteiras da discriminariedade. 
A sentença julgou improcedente o pedido. 
Veio a apelação da autora, alegando que a violação ao princípio de legalidade se acha 
caracterizada, quando não há qualquer dispositivo legal prevendo que a prova de redação 
terá caráter eliminatório. 
Foram apresentadas as contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O art. 207 da Constituição Federal tem por 
disciplinamento o seguinte teor: 
"As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre o ensino, 
pesquisa e extensão." 
O Decreto nº 99.490, de 30 de agosto de 1990, conformando-se com o texto maior, 
teoriza o que se segue: 
"Art. 1º - As instituições de ensino superior realizarão seus concursos vestibulares nos 
termos da lei, de seus estatutos e regimentos." 
Ora, o art. 4º assim preconiza: 
"Ficam revogados os Decretos nºs 68.908, de 13 de julho de 1971, 79.298, de 24 de 
fevereiro de 1977, 96.533, de 17 de agosto de 1988, e demais disposições em contrário." 
Veja-se que tal revogação não tem por escopo proibir o sistema eliminatório da prova de 
redação, uma vez que a própria Lei revogadora remete o sistema do vestibular aos limites 
da lei, dos estatutos e dos regimentos. Conclui-se, assim, que tudo aquilo que não esteja 
violando tais comandos normativos poderá ser sufragado pela Universidade, inclusive a 
prova de redação com caráter eliminatório, o que decorre do próprio poder legal da 
Administração Pública. 
Nesse passo, não assiste razão à apelante. 
Transcrevo a ementa, da lavra do eminente Juiz Lázaro Guimarães, consoante a matéria 
questionada: 
"EMENTA 
Administrativo. Vestibular. Prova de redação. Caráter eliminatório previsto no regulamento 
do concurso. Competência da Universidade para estabelecer normas para a seleção do 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

alunado. Segurança denegada. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 16.093-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: RÔMULO SOARES TEIXEIRA E CÔNJUGE 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Advogados: DRS. DINORAH  RODRIGUES BARBOSA (APTES.) E  

JÚLIA DE ANDRADE FERRAZ (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Pensão. Pais. Dependência econômica não exclusiva. Constituição 
Federal, art. 229. Súmula 229 do ex-TFR. Art. 397 do Código Civil. Lei 8.213/91/91 - art. 
16, II. 
1. Os pais do segurado têm direito à pensão previdenciária, em caso de morte do filho, se 
provada a dependência econômica, mesmo não exclusiva. 
2. A prova dos autos confirma a dependência econômica dos autores em relação a sua 
filha segurada da Previdência Social. 
3. Apelação provida.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região,   por unanimidade 
de votos, dar provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 17 de novembro  de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Rômulo Soares Teixeira (com mais de 80 
anos) e Maria do Perpétuo Socorro Murinelli Teixeira (quase com 70 anos), designados 
na CTPS como dependentes, propuseram ação ordinária contra o INSS - Instituto 
Nacional do Seguro Social,  objetivando receber pensão previdenciária deixada pela filha 
Neila Murinelli Teixeira, falecida em julho/84, que, à época do evento, era solteira, sem 
dependentes, e médica anestesista da Universidade Federal de Pernambuco. 
Argúem que  quando do falecimento da sua filha já eram aposentados, doentes e 
dependentes economicamente da mesma, embora não  exclusivamente, e que 
requereram  administrativamente o benefício, porém, sem êxito. Pautam a pretensão no 
art. 10, III, da  CLPS - pai  inválido  e a mãe  são considerados dependentes do segurado 
-, Portaria Ministerial da Previdência Social 3286/73 - Prejulgado nº 11, m, e Prejulgado nº 
12, além  da Súmula 229/73  do ex-TFR. 
O INSS contestou a ação, argüindo, preliminarmente, a prescrição das prestações, nos 
termos do art. 98 da CLPS (Decreto 89. 213/84), bem como carência de ação. No mérito, 
diz descaber o pleito, nos termos do próprio art. 10, da CLPS, trazido pelos  autores, vez 
que ambos já gozam de benefício previdenciário - o  genitor, aposentado por  tempo de 
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serviço desde abril/68, e a genitora, aposentada por velhice em maio/83 -, que juntos 
totalizam 16 salários mínimos, o que descaracteriza a dependência econômica ao de 
cujus. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático superou as preliminares: de carência de ação por 
estarem presentes as três condições básicas: legitimidade, interesse e possibilidade 
jurídica; de prescrição, vez que, se procedente o feito, a mesma será acolhida porque 
prevista em lei. No mérito, julgou improcedente a ação, ante a ausência de provas - não 
provaram os autores a dependência financeira e tampouco serem designados na CTPS 
como tal. Ademais, não impugnaram o alegado na contestação de que, como 
aposentados, já recebem, em conjunto, renda média de 16 salários mínimos. 
Em seu apelo, os autores pugnam pela reforma da sentença e esclarecem que as cópias 
da CTPS acostadas às fls. 10/16 comprovam a designação dos pais como dependentes, 
designação esta de pleno acordo com as normas pertinentes  (art. 12, III, do Decreto 
83.080/79 e 13, II, do Decreto 357/91), e que aos autos foram acostadas provas 
suficientes, tais como: cópias da CTPS já referidas; escritura de imóvel adquirido pela ex-
segurada, instituindo usufruto em favor dos pais (fls. 23/25); apólice de seguro, inclusive, 
recebida pelos apelantes (fls. 27); comprovação do mesmo domicílio; conta  corrente e 
poupança conjuntas com o genitor; documentos tais que atendem sobejamente à 
dependência econômica assinalada no decreto regulamentador. O fato de serem os 
autores-apelantes aposentados pela Previdência não exclui o direito ao benefício que 
pleiteiam, conforme jurisprudência que transcrevem. 
Contra-razões. 
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Rômulo Soares Teixeira e sua mulher 
objetivam perceber  pensão previdenciária deixada por Neila Murinelli Teixeira, filha do 
casal.  
Destaco da sentença: 
"Os autores não provaram que eram dependentes financeiros da sua filha, a falecida 
segurada Drª Neila Murinelli Teixeira. Também não provaram que esta os designara, na 
carteira profissional, como tal, uma vez que nada há a esse respeito nas cópias de fls. 
10/16 do mencionado documento. Ademais, resta incontroverso, porque não impugnado 
pelos autores, a alegação da contestação, segundo a qual estes têm uma renda média de 
16 (dezesseis) salários mínimos, na qualidade de aposentados pelo próprio Instituto-réu. 
Isto posto, rejeito a preliminar de carência de ação, dou por prejudicada a preliminar de 
prescrição, julgo improcedente esta ação e condeno os autores nas custas processuais, 
cuja parcela inicial já se encontra satisfeita, e a pagar honorários advocatícios, que arbitro 
em 10% (dez por cento) do valor da causa, atualizado a partir desta data." 
O extinto TFR, através da Súmula 229, sumulou a matéria nos seguintes termos: 
"A mãe do segurado tem direito a pensão previdenciária, em caso de morte do filho, se 
provada a dependência econômica, mesmo não exclusiva." 
A responsabilidade dos filhos em relação aos pais decorre da lei, in verbis:  
Constituição Federal, art. 229:  
"Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm 
o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade." 
Código Civil, art. 397:  
"O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os 
ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros." 
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Lei 8.213/91, art. 16 (Benefícios da Previdência Social):  
"São beneficiários do Regime Geral da Previdência Social, na condição de dependentes 
do segurado:  
II. Os pais; 
§ 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das 
demais deve ser comprovada." 
 Restaria por examinar se há prova nos autos de dependência econômica dos autores em 
relação a sua falecida filha, pois certo é que o fato de serem os autores beneficiários da 
Previdência Social não impede de caracterizar dependência econômica, conforme ficou 
decidido pelo ex-TFR, nos Embargos na AC 37.299-RJ - Relator Ministro José Dantas:  
"Previdência Social. Pensão a que faz jus a genitora do segurado. A dependência 
econômica requerida para esse efeito não se exige pela exclusividade  senão que pela 
imprescindibilidade da contribuição, como complemento necessário dos ínfimos recursos 
de subsistência." 
Na hipótese dos autos, os autores são ambos beneficiários da Previdência Social; ele, 
Rômulo Soares Teixeira, conforme carnê junto aos autos, em março de 1992, percebeu o 
valor de Cr$ 644.758,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e 
oito cruzeiros), o que deveria corresponder a 11,16 salários mínimos. Enquanto a Sra. 
Maria do Socorro Teixeira Murinelli percebeu Cr$ 343.178,00 (trezentos e quarenta e três 
mil, cento e setenta e oito cruzeiros), que deveria corresponder a 5,94 salários mínimos.  
Entretanto, cumpre observar que, como sendo de hábito da Previdência Social não pagar 
suas obrigações corretamente, também, nesta hipótese, não o fez, vez que o valor pago 
aos autores não corresponde ao que lhes é devido. É que o salário mínimo em março de 
1992 importava em Cr$ 96.037,33 (noventa e seis mil, trinta e sete cruzeiros e trinta e três 
centavos) e deveriam corresponder, respectivamente, a Cr$ 1.071.776,20 (hum milhão, 
setenta e um mil, setecentos e setenta e seis cruzeiros e vinte centavos) e Cr$ 
503.235,60 (quinhentos e três mil, duzentos e trinta e cinco cruzeiros e sessenta 
centavos), e, em termos atuais, a Cr$ 5.827.606,20 (cinco milhões, oitocentos e vinte e 
sete mil, seiscentos e  seis cruzeiros e vinte centavos) e a Cr$ 2.736.259,50 (dois 
milhões, setecentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove cruzeiros e cinquenta 
centavos).  
Com certeza, os autores dependiam economicamente de sua única filha e que faleceu 
prematuramente, ainda solteira.  
Por tais razões, dou provimento ao apelo para condenar a Previdência Social, nos termos 
da inicial, com correção monetária desde o requerimento administrativo (17/06/85 - fls. 
18).  
No tocante à correção da dívida, e tendo em vista o disposto no art. 7º, IV da CF, que 
nega a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, aplica-se o salário-mínimo, 
(Súmula 71 do ex-TFR) desde o vencimento da dívida, ressalvadas as parcelas 
alcançadas pela prescrição, até 05 de outubro de 1988 (data da promulgação da 
Constituição). Após esta data, é de se aplicar os índices oficiais de correção monetária, 
por se tratar de dívida de valor, conforme tem entendido o Supremo Tribunal Federal 
(Súmula 562): 
"Na indenização de danos materiais decorrentes de ato ilícito cabe a atualização de seu 
valor, utilizando-se, para esse fim, dentre outros critérios, os índices de correção 
monetária." 
Entende o STF que a correção monetária não se constitui um plus, mas mera atualização 
da moeda, aviltada pela inflação, que se impõe como imperativo econômico, jurídico e 
ético para coibir o enriquecimento sem causa. 
A partir de 05.04.91, deve-se aplicar a variação integral do INPC, por força dos arts. 41, § 
6º, e 145, da Lei 8.213/91: 
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"Art. 41 - O reajustamento dos valores de benefício obedecerá às seguintes normas... § 6º 
- O pagamento de parcelas relativas a benefícios, efetuado com atraso por 
responsabilidade da Previdência Social, será atualizado de acordo com a variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, verificado no período compreendido 
entre o mês em que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento." 
"Art. 145 - Os efeitos desta lei retroagirão a 05 de abril de 1991, devendo os benefícios de 
prestação continuada concedidos pela Previdência Social, a partir de então, terem, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, suas rendas mensais iniciais recalculadas e atualizadas 
de acordo com as regras estabelecidas nesta Lei." 
É o meu voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 16.387-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelantes: PAULO ALVES DE LIMA E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. MILCÍADES VICENTE DE PAULA E OUTRO (APTES.) E  

MOZART CORDEIRO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Civil. Posse de má-fé. Reintegração do proprietário. 
- Questionada a legitimidade da posse, deve ser esta atribuída ao proprietário do bem. 
- 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 
apelação , na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 18 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Pelo acórdão de fls. 148, da lavra do eminente Juiz 
Geraldo Apoliano, foi anulada a sentença de fls. 107/112, que determinara a reintegração 
de posse, em favor do INSS, de apartamento alienado em licitação considerada irregular. 
Proferiu, então, o ilustre Juiz Federal, José Baptista de Almeida Filho, sentença com a 
qual deferiu a reintegração. 
Apelação dos réus (fls. 159/162). 
Com as contra-razões de fls. 166/167, os autos subiram e neste Tribunal foram a mim 
distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O ilustre Juiz Federal assim fundamentou 
a sentença apelada: 
"Tirante o vício processual sanado pelo v. acórdão do egrégio TRF-5ª Região, prevalecem 
as assertivas jurídicas que embasam a r. sentença anulada, às quais me permito 
endossar, verbis: 
`O réu manifestou-se pela procedência do pedido (fls. 16), de forma que o processo há de 
ser extinto, com julgamento do mérito (art. 269, II, CPC). 
Sua esposa, citada regularmente (fls. 86/86v), não contestou a ação. 
Portanto, no mérito, com referência ao réu, o feito tem total procedência, ante a 
incontrovérsia da matéria fática em discussão (art. 334, III, CPC), sendo igualmente 
procedente com relação a sua esposa, à vista da sua revelia e por se encontrar a inicial 
instruída com a documentação pública necessária (art. 319 c/c 320, III, ambos do CPC).' 
No entanto, o feito foi contestado por litisconsortes que ocupam o imóvel (fls. 24). 
Segundo esses litisconsortes, a ocupação do imóvel se deu de forma mansa e pacífica, 
via contrato de locação, de forma que esta ação não lhes seria aplicável. 
A doutrina tem entendido que a posse também se adquire pelo exercício do direito de 
locação (Washington de Barros Monteiro, in "Curso de Direito Civil", 3º Volume, Saraiva, 
19ª Edição, 1979, fls. 35/36). 
Assim, sendo os litisconsortes passivos os possuidores diretos do imóvel em litígio, 
podem figurar no pólo passivo desta ação, uma vez que proposta pelo possuidor indireto. 
Carência de ação haveria se tivesse sido proposta pelo locador, o que não é o caso. 
Na contestação, os litisconsortes pedem autorização para que o imóvel lhes seja 
alienado, pedido esse impossível, tanto no campo processual, como no material. 
Ainda afirmam esses litisconsortes que tomaram conhecimento do processo 
administrativo, no qual se anulou a venda do imóvel do réu, no recebimento da citação. 
A posse desses litisconsortes, no pensamento da I. Procuradora da República, às fls. 104, 
caracteriza-se como clandestina. 
Não penso assim. 
Referida posse era de boa-fé, eis que não comprovado conluio entre os litisconsortes e o 
réu. Todavia, a partir do momento em que os litisconsortes tomaram ciência desta 
contenda, por intermédio da citação, a posse dos mesmos transmudou-se em posse de 
má-fé. 
Nesse sentido, a lição do mestre acima citado: 
`Vacila a jurisprudência, mas o ponto de vista prevalecente é aquele segundo o qual a 
litiscontestação transforma o caráter da posse, convertendo-a em posse de má-fé, 
porquanto oferecida a contrariedade, bem como os documentos em que se apóia, se 
inteira o possuidor dos vícios de sua posse e de que o direito realmente não lhe pertence, 
desaparecendo, então, daí por diante, a boa-fé' (ob. cit. págs. 30/31). No rodapé dessa 
última página, cita r. decisões publicadas na R.T. 144/128, 177/722, 322/62 e R. F. 
154/245, entre outras. 
Assim, o feito também procede com relação aos litisconsortes passivos." (fls. 153/154). 
Não há dúvida quanto à inexistência de aquisição válida do imóvel por parte do primeiro 
réu, Adalberon José Cruz de Albuquerque Maranhão. Questiona-se apenas a existência, 
ou não, de má-fé, na posse do imóvel, por parte do apelante, Paulo Alves de Lima. 
Entendo, com o ilustre prolator da sentença, que a boa-fé do apelante desapareceu no 
momento em que este, ciente da inexistência de aquisição válida, deixou de desocupar o 
imóvel. Questionada a legitimidade da posse, deve ser esta atribuída ao proprietário do 
bem. 
Nego provimento à apelação. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 16.771-RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: CARLOS HUMBERTO RIOS MENDES 
Advogados: DRS. SANDRA MARIA FREITAS DE ALMEIDA E OUTROS (APTE.) E  

CARLOS HUMBERTO RIOS MENDES (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Ação Declaratória. Tempo de serviço. Jornalista. Valoração da prova 
testemunhal. 
Impossibilidade de melhor prova em face da extinção da empresa, fato não contrariado 
pela ré. Livre convencimento do juiz. 
Havendo documentos que comprovam a profissão do autor, a espelhar 
contemporaneidade aos fatos alegados, corroborados por testemuhos idôneos, não 
contraditados, deve ser contado o tempo de serviço respectivo. 
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, 15 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Instituto da Previdência Social recorre de 
sentença que julgou procedente ação declaratória, objetivando ver reconhecido tempo de 
serviço para fins previdenciários, através de prova testemunhal. 
O MM. Juiz sentenciante afirmou "que o art. 58 do Regulamento dos Benefícios da 
Previdência Social tem plena validade e eficácia, só que estritamente no âmbito 
administrativo do órgão", não produzindo efeitos no Judiciário, em face do princípio da 
livre apreciação da prova, daí porque a relevância da prova testemunhal. 
Citando os depoimentos testemunhais e trazendo à baila inúmeras decisões deste e. TRF 
e do ex-TFR, julgou procedente a ação, declarando como efetivo o tempo de serviço 
prestado pelo autor, ora apelado, no período de janeiro de 1958 a dezembro de 1961. 
O apelante enfoca, primeiramente, que o em. Juiz monocrático para julgar a lide baseou-
se apenas na prova testemunhal, quando imprescindível um começo de prova escrita. 
Alega, ainda, que a sentença recorrida teria contrariado a legislação que exige diversos 
pressupostos para o reconhecimento do tempo de serviço, dentre eles, "documentos 
contemporâneos"   dos fatos a comprovar, mencionando com precisão as datas de início 
e término da atividade. 
Invocando os arts. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, art. 58, do Decreto nº 83.080/79, e arts. 57 
e 60, do Decreto nº 357/91, pede a reforma do r. aresto, e, por conseqüência, a 
improcedência do pedido. 
Na sua resposta, o apelado, renovando os fundamentos da sentença, pugna pela sua 
manutenção em toda a sua extensão. 
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Os autos vieram-me conclusos por redistribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O autor, ora apelado, promoveu perante o 
MM. Juiz da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte uma justificação 
judicial, na qual depuseram testemunhas, sem contradita, com a presença do em. 
Procurador da República e da representante do INSS, a fim de comprovar o tempo em 
que trabalhara como jornalista - fls. 6/19. 
É certo que a sentença da justificação judicial não faz coisa julgada material, mas a prova 
produzida deve ser valorada no conjunto probatório, podendo, inclusive, ser relevante na 
formação do livre convencimento do julgador, desde que motivado. 
Presente a exigência legal de que o tempo de serviço deve ser comprovado por um 
começo de prova material, pelo menos, analisemos o material probatório. 
Com efeito, nada é alegado contra a regularidade da justificação judicial. Os depoimentos 
ali produzidos não sofreram qualquer contestação. 
Tenho o entendimento de que, em casos como os dos autos, de trabalho jornalístico, 
onde figura empresa extinta, basta a existência de um documento que mencione a 
atividade ou trabalho do interessado para que se tenha como cumprida a exigência do 
"começo de prova". 
Consta o registro do apelado na categoria de jornalista, com vista da autoridade 
competente, datado de 19.03.64 - fls. 10. 
Na seqüência, há contratos de trabalho com as empresas Editora "O Diário" S/A, de 
02.05.68, "Correio do Povo", de 01.04.64, e "Rádio do Nordeste S/A", de 01.08.63. 
É certo que o autor pretende o reconhecimento do tempo de serviço prestado ao "Jornal 
do Comércio", no período de janeiro de 1958 a dezembro do ano de 1961. 
No entanto, convém notar ser impossível ao autor a obtenção de uma prova mais 
substancial quanto a esse período, em face do encerramento das atividades da citada 
empresa e perda dos seus registros. 
Cabe ao julgador cotejar as provas, a firmar uma melhor convicção sobre o fato. 
Da jurisprudência colacionada na r. sentença, destaco : 
"Previdenciário. Tempo de serviço. Contagem. Prova testemunal. Validade. 
- Testemunhos colhidos em juízo não refutados pelo INSS, que se limitou apenas a 
defender a inadmissibilidade de prova exclusivamente testemunhal para contagem de 
tempo de serviço. 
- Não suscitada qualquer dúvida com relação à integridade das pessoas chamadas a 
depor, deve-se conceder o devido valor a seus depoimentos. 
- A prova testemunhal, colhida através de pessoas íntegras, conhecedoras da causa e 
contemporâneas dos fatos, deve ser prestigiada." 
- Apelação provida." 
(AC 9868-AL, TRF,2ª T., v.u., Relator o em. Juiz Araken Mariz, in DJU, 29.11.91, p. 
30543). 
Da mesma colenda 2ª Turma : 
"EMENTA: Previdenciário. Tempo de serviço. Prova predominantemente testemunhal. 
Validade. Aplicação do princípio do livre convencimento do juiz (art. 131 do CPC). 
1. O juiz, em nosso sistema processual, é livre para convencer-se a respeito dos fatos 
discutidos no curso da ação, com base nos elementos pousados nos autos. 
Desdobramento do art. 131 do CPC. 
2.  A prova testemunhal apanhada em juízo, com todas as cautelas legais, desde que não 
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contraditada pela parte contrária, tem potencialidade igual à prova documental, salvo nos 
casos dos contratos solenes, que o direito material exige o meio documental. 
3.  A regra contida na legislação previdenciária de que a prova do tempo de serviço 
necessita, pelo menos, de razoável demonstração documental, dirige-se, apenas, à 
autoridade administrativa, sem produzir efeito no campo de atuação do Poder Judiciário. 
4.  A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, caput, ao estabelecer que todos serão 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, fixa a proibição de se tratar de 
modo privilegiado, no campo processual, as pessoas jurídicas de direito público, pelo que 
não há de se aceitar qualquer restrição à prova testemunhal para demonstração de tempo 
de serviço. 
5.  Apelação desprovida." 
(Apelação Cível nº 353-CE, Relator o em. Juiz José Delgado, v.u., em 3.8.89) 
Penso que a prova testemunhal idônea, em conjunto com a documentação acostada, 
além do fato relativo ao encerramento da empresa, são suficientes em favor da tese do 
apelado. 
De considerar, outrossim, que, no caso, trata-se de uma ação declaratória, de rito 
ordinário, portanto de conteúdo amplo, onde a autarquia previdenciária não fez qualquer 
contraprova. 
Voto pelo improvimento da apelação, mantendo a r. sentença pelos seus bem 
apresentados fundamentos. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 17.354-RN  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: ANDRÉ CORSINO DE LIMA 
Advogados: DRS. VILMA GRACIETE COSTA E OUTROS (APTE.) E  

ANA LIA GOMES PEREIRA (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Previdenciário. Homologação de cálculos. Inocorrência de erro. 
01. Deve-se manter "in totum" a sentença que homologou  cálculos elaborados em 
perfeita consonância com a sentença liqüidanda. 
02. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e das 
notas taquigráficas anexas, que passam a fazer parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de dezembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe 
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apelação contra decisão judicial homologatória de cálculos de liquidação de sentença que 
julgou procedente o pedido de revisão de proventos. 
Nas razões-recursais, alega, em resumo, a autarquia previdenciária que a sentença 
homologatória não contém fundamentação e que ofende a coisa julgada, visto que a 
sentença liqüidanda determinou a aplicação do índice integral da política salarial e os 
cálculos homologados foram fixados por índices que não são da política salarial. 
Apresentando contra-razões,  o apelado aduz, em essência, que os cálculos foram 
elaborados em consonância com a sentença liqüidanda, que determinou a aplicação do 
índice do salário mínimo no reajuste dos proventos. 
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A sentença liquidanda manteve consonância 
com a Súmula 260, do extinto TFR, determinando o reajuste do benefício previdenciário 
pela variação do salário mínimo, este considerado o Piso Nacional de Salário, que é 
aquele definido no art. 76, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
O contador judicial fixou os cálculos homologatórios  em total consonância com o 
determinado pela decisão liqüidanda, aplicando o índice de variação do salário mínimo. A 
impugnação dos cálculos realizada pela autarquia previdenciária limitou-se somente à 
afirmação de que não se deve aplicar o índice de variação do salário mínimo. Não tratou 
ela de demonstrar o erro nos referidos cálculos. Aliás, o ilustre magistrado singular bem 
fundamentou seu decisum homologatório dos cálculos de liquidação, nos seguintes 
termos (fls. 39): 
"Trata-se de liquidação de sentença proferida nos autos acima identificados, procedida na 
forma preceituada no artigo 605, do Código de Processo Civil. 
Elaborados os cálculos pelo setor  competente, conforme elementos postos nos autos, 
constatou, este Juízo, expressarem os mesmos o conteúdo econômico da condenação, 
materializando, assim, a pretensão jurisdicional. 
Ante o exposto, homologo, por sentença, os cálculos referidos para que produzam os 
seus jurídicos e legais efeitos."  
De fato, tanto na impugnação como também nas razões do presente recurso, o Instituto 
apelante não demonstrou, ou seja, não confrontou os cálculos do contador judicial com os 
que entende serem certos, não tratou de explicar em que erro incorreu o contador, já que 
este aplicou o índice de variação do salário mínimo, conforme expressamente determinou 
a decisão liqüidanda.  
Ante essas considerações, nego provimento à apelação. 
É o voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.097-AL 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: VENICIO TADEU DE ARAÚJO E OUTROS 
Advogado: DR. GEORGE SARMENTO LINS (APDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Liquidação de sentença. Ação ajuizada por sindicato em favor dos seus 
associados. Cálculos. Anulação. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Sentença liqüidanda que assegurara a policiais federais, devidamente qualificados, e aos 
associados da Associação Nacional dos Servidores do Departamento de Polícia Federal - 
ANSEF, o pagamento dos atrasados relativos à Gratificação de Operações Especiais - 
GOE. 
Substituição processual admitida. Matéria amparada pela coisa julgada. 
Liquidação. Cálculos que representam mera totalização do que seria devido a cada 
policial federal no país. Ausência de elementos objetivos. 
A sentença somente faz coisa julgada em relação às partes entre as quais é dada, não 
prejudicando nem beneficiando terceiros. 
Mesmo os que entendem ter a CF/88 conferido legitimação ampla ao sindicato, exigem 
que, quando da liquidação, sejam especificados e qualificados os beneficiários do título 
judicial. 
Competia à autora a indicação e comprovação da qualidade de associados dos terceiros 
abrangidos pelos cálculos. 
Sem a indicação concreta dos substituídos não se pode sequer efetuar o controle dos 
servidores já beneficiados com dezenas de sentenças no mesmo sentido já proferidas em 
outras Seções Judiciárias. 
Liquidação anulada. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar 
o presente julgamento. 
Recife, 29 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA:  A União Federal interpõe apelação contra sentença 
homologatória de cálculos de liquidação, em ação promovida pela Associação Nacional 
dos Servidores do Departamento de Polícia Federal - ANSEF e outros servidores do DPF, 
visando à percepção da Gratificação de Operações Especias - GOE, bem como ao 
pagamento de atrasados referentes àquela vantagem. 
Alega a apelante, em resumo: a) os servidores públicos federais percebem adiantamento 
da gratificação natalina no mês de junho de cada ano. Como a gratificação de operações 
especiais somente foi suprimida em novembro de 1989, deve ser abatida nos cálculos a 
parcela que já havia sido paga com os 50% do décimo terceiro antecipado; b) não foi 
observado nos cálculos, mês a mês, o limite de vencimentos previsto no art. 37, XI, da 
Constituição Federal, de modo  que não excedam a remuneração de Ministro de Estado; 
c) não há nos autos elementos que permitam conferência dos cálculos, o que somente é 
possível mediante o exame da ficha financeira de cada funcionário. 
Assim, pede a anulação da sentença de liquidação. 
Os autores responderam à apelação, sustentando que: a) a parcela da GOE relativa ao 
13º adiantado foi devidamente compensada; b) o fato da compensação ter sido feita sem 
correção monetária é "praxe de toda Administração Pública; c) o art. 37, XI, da CF/88 não 
era auto-aplicável, somente tendo sido regulamentado pela Lei nº 8.112/90, editada 
posteriormente ao período a que se refere a liquidação (novembro/89 a dezembro/90), já 
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que a GOE foi reinstituída em janeiro de 1991; d) não há qualquer incorreção nos 
cálculos, já que foram conferidos por servidora especializada da Procuradoria-Geral da 
República, que compareceu inclusive à sede do DPF, em Brasília; e) a reelaboração dos 
cálculos implicariam injustificável demora na execução. Por fim, esclarece que as 
planilhas de cálculos não estão nos autos, mas, estão "empacotadas", em face do grande 
número de substituídos, em torno de 7.000 (sete mil) funcionários.  
Subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A apelação pede a nulidade da sentença 
por inexistência de elementos para a conferência dos cálculos. 
Na realidade, na situação em que se encontram os autos, não é possível constatar sequer 
se os beneficiários das planilhas de fls. 127/344 são efetivamente abrangidos pela 
sentença proferida na fase de conhecimento. São meras totalizações do que seria devido 
a cada servidor do Departamento de Polícia Federal no país. 
A inicial do processo de conhecimento foi ajuizada apenas por Venício Tadeu de Araújo, 
Maria Natécia M. C. Miranda, Antônio Roberto Rocha Severiano, Antonio Marinho de 
Souza, José Elizon Machado Pacheco  e pela Associação Nacional dos Servidores do 
DPF. O pedido foi formulado no sentido de que fosse a União Federal condenada a 
"implantar na folha de pagamento dos policiais federais requerentes e dos policiais 
federais filiados da Associação Nacional dos Servidores do Departamento de Policia 
Federal - ANSEF - a Gratificação de Operações Especiais - GOE" - fls. 04 
A rigor, seria inepta a petição inicial. Segundo entendo, mesmo que houvesse lei 
autorizando a substituição processual, teria o substituto de indicar a qualificação dos 
substituídos, com as postulações concretas. 
Entretanto, a sentença de fls. 75/80 transitou em julgado, após confirmação por esta eg. 
Turma. 
Não mais se pode discutir a admissibilidade ou não da substituição processual. 
Mas também não se pode descurar que a sentença, trânsita em julgado, só faz coisa 
julgada com relação às partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando 
terceiros. 
Mesmo os que entendem ter o art. 5º, XXI, da CF/88 instituído uma legitimação ampla, 
exigem que, quando da liquidação da sentença, sejam especificados e qualificados os 
beneficiários do título judicial.  
Ora, a sentença condenatória determinara o restabelecimento da gratificação "dos 
autores, inclusive os associados da associação litisconsorte", fls. 79. 
Penso que a sentença, nos limites em que foi proferida, não atinge todos os servidores da 
Polícia Federal. 
No caso, a liquidação foi requerida (fls.95), sem a indiciação dos associados da ANSEF. A 
ela competia a comprovação da qualidade de filiado dos possíveis beneficiários, o que, 
em relação à sentença liqüidanda, constitui fato novo, a ensejar, em um exame 
superficial, liquidação por antigos. 
Somente com a indicação concreta dos substituídos, seria viável o controle dos que já 
foram beneficiados com sentenças proferidas em centenas de ações individuais ajuizadas 
em todo o país. Vale salientar que, inclusive, esta eg. Primeira Turma já confirmou 
sentença proferida em favor dos filiados do Sindicato dos Policiais Federais com base 
territorial no próprio Estado de Alagoas, repousando cópia do acórdão às fls. 57/63. 
Por outro lado, entendo indispensável que constem dos autos os elementos de cálculo 
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que levaram à totalização do que seria devido a cada um dos policiais federais. Como 
bem acentuou a recorrente, não há sequer cópia das fichas financeiras dos possíveis 
beneficiários, o que impede o controle da observância, em cada mês, do teto de 
remuneração dos servidores do Poder Executivo (CF, art. 37, XI). 
Isto posto, meu voto é no sentido de anular a liquidação, a partir das fls. 95, inclusive. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.175-PE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: PHILIPS ELETRÔNICA DO NORDESTE S/A 
Advogados: DRS. WOLMEZITA MARINHO DE BARROS E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Importação. Guia emitida após a chegada da mercadoria no 
território nacional. Multa prevista no art. 169, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 37/66. 
Apelo improvido. 
- Se a guia de importação foi emitida após a chegada da mercadoria no território nacional, 
mas antes de iniciada a ação fiscal, aplica-se a multa correspondente ao descumprimento 
de requisitos de controle de importação. 
- Inteligência do art. 169, III, "b", do Decreto-Lei nº 37/66. 
- A infração que pode resultar de um controle de importação é apurada mediante 
processo fiscal, que terá por base a representação ou auto lavrado pelo agente fiscal (art. 
118, do DL nº 37/66). 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Philips Eletrônica do Nordeste S/A propôs ação 
ordinária anulatória de débito fiscal contra a Fazenda Nacional, pretendendo eximir-se do 
recolhimento da complementação de multa referente a importação cujo embarque no 
exterior ocorrera anteriormente à emissão da correspondente guia de importação. 
Afirmando que recolhera espontaneamente a multa capitulada no art. 169, inciso III, 
alínea b, do Decreto-Lei nº 37, de 18.11.66, com a redação dada pela Lei nº 6.562, de 
18.09.78, insurgiu-se contra o entendimento da Receita Federal de que se tratava da 
hipótese prevista no inciso I, alínea b, do mesmo dispositivo legal, o que implicava numa 
diferença significativa na penalidade a ser aplicada. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Fundamentou sua tese no pressuposto de que não se tratava da hipótese de importação 
de mercadoria sem a competente GI, mas de embarque de mercadoria antes da emissão 
da guia correspondente, uma vez que obtivera a referida documentação em 12.02.88, 
tendo ocorrido o desembaraço alfandegário em 04.03.88 e o embarque da mercadoria se 
dera em 18.12.87, no exterior. 
A União Federal, contestando a ação, aduziu que, na verdade, o embarque da mercadoria 
no exterior se dera em 30.03.88, tendo a Guia de Importação correspondente sido emitida 
em 20.04.88, enquanto a entrada da mesma no território nacional se dera em 01.04.88, 
ao desembaraço, portanto, da mencionada documentação. Reafirma que, se a GI fora 
emitida após a entrada da mercadoria no Brasil, estava configurada a hipótese prevista no 
inciso I, alínea b, do art. 169 do Decreto-Lei nº 37/66, conforme representação fiscal (fls. 
49/54). 
O MM. Juiz monocrático julgou procedente a ação, sob o argumento de que as infrações 
administrativas são apuradas a partir do processo fiscal e, uma vez que a ação fiscal 
tivera início em 05.05.88 (fls. 86), quando já tinham sido providenciados pela autora a guia 
de importação e respectivo despacho, a hipótese não era de importação de mercadoria do 
exterior sem GI, mas sim de descumprimento de requisito de controle de importação, 
conforme alegado na inicial (fls. 201/206). 
Desse decisum apela a União Federal, reafirmando as razões expendidas na 
contestação. 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A autora recolheu, espontaneamente, a 
multa capitulada no art. 169, inciso III, alínea b, do Decreto-Lei nº 37/66, com a redação 
dada pela Lei nº 6.562/79, que assim dispõe: 
"Art. 169- Constituem infrações administrativas ao controle das importações: 
III- descumprir outros requisitos de controle de importação, constantes ou não de Guia de 
Importação ou de documento equivalente: 
a) omissis; 
b) embarque da mercadoria antes de emitida a guia de importação, ou documento 
equivalente." 
A Receita Federal, contudo, ao promover a ação fiscal, entendeu que se tratava da 
hipótese prevista no inciso I, alínea b, do diploma legal antes referido, verbis: 
"I- importar mercadoria do exterior: 
a) omissis; 
b) sem guia de importação ou documento equivalente, que não implique a falta de 
depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais." 
A penalidade imposta nos dois casos é a mesma: multa de 30% do valor da mercadoria. 
Só que, nos termos do que dispõe o parágrafo 2º do art. 169, supratranscrito, as multas ali 
previstas não poderão ser: I) inferiores a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros); II) superiores 
a Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), nos casos do inciso III, a, b e c, item 2, do 
caput deste artigo. 
Com base nesse dispositivo legal, foi promovida a cobrança pela fiscalização da Receita 
Federal de uma complementação da multa recolhida pela apelante, contra a qual se 
insurge a mesma na presente ação. 
Ao julgar procedente o pedido, o eminente julgador singular assim se posicionou: 
"...examinando o procedimento administrativo fiscal, não obstante a autora tenha 
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cometido equívocos nos dados por ela formados, observo que, efetivamente, o direito por 
ela invocado a socorre em sua pretensão de não ser penalizada com a multa do artigo 
169, inciso I, alínea b, do Decreto-Lei  
nº 37, de 18.11.66, com a redação dada pela Lei 6.562, de 18.09.78. 
... 
Ressalte-se que a multa tipificada no artigo 169, inciso III, b, tem um limite máximo, 
enquanto que a aplicada à autora não tem qualquer limite, embora o percentual seja o 
mesmo. 
É induvidoso que o fato gerador do Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros 
é a entrada destes no território nacional (art. 19, do CTN), todavia, o controle das 
importações de que podem resultar infrações administrativas não coincide com o fato 
gerador do Imposto sobre a Importação. A infração que pode resultar de um controle de 
importação é apurada mediante processo fiscal, que terá por base a representação ou 
auto lavrado pelo agente fiscal (art. 118 do Decreto-Lei nº 37, de 18.11.66). É com o início 
da ação fiscal que são apuradas as infrações administrativas. 
A mercadoria importada foi descarregada em Recife no dia 01.04.88. 
A autora providenciou o seu despacho no dia 26.04.88 (fls. 87), dentro, portanto, do prazo 
(art. 58, I, do Decreto-Lei nº 37/66). A ação fiscal teve início no dia 05.05.88 (fls. 86), 
quando já tinham sido providenciados pela autora a guia de importação e respectivo 
despacho. Não há que se falar, pois, em importação de mercadorias sem guia de 
importação ou documento equivalente que não implique a falta de depósito ou a falta de 
pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais, que justificaria, caso ocorresse, a 
multa imposta à autora. 
... 
Dessa forma, tenho para mim que a infração administrativa cometida pela autora está 
tipificada no artigo 169, III, b, do Decreto-Lei nº 37/66 e não no artigo 169, I, b, desse 
dispositivo, vez que ela, autora, não importou mercadoria do exterior sem a guia de 
importação e sim que descumpriu requisito de controle de importação traduzido no 
embarque de mercadoria antes de emitida a guia de importação. Ante o exposto, julgo a 
ação procedente para anular o débito fiscal a que se refere a inicial." (grifos do original) 
Entendo que a decisão apelada não merece reparo, uma vez que já existe jurisprudência 
da Suprema Corte no sentido de que a guia de importação emitida após a chegada da 
mercadoria, mas antes de iniciada a ação fiscal, não enseja a aplicação da multa prevista 
no inciso I, do art. 169, do DL 37/66. 
Por tais considerações, nego provimento ao apelo, mantendo a sentença recorrida em 
todos os seus termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.209-PE 

Relator: JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: IRIOS MARQUES BEZERRA REP. P/ JOÃO ALFREDO MARQUES 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. NIVALDO SOARES DE AZEVEDO (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Reforma de militar. Doença mental. Inexistência de relação de causa e 
efeito com o serviço. 
- O militar que se torna inválido, impossibilitado total e permanentemente para qualquer 
trabalho, em virtude de acidente, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito 
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com o serviço (Lei 6.880/80, art. 108, item VI, e art. 111, II), tem direito à reforma, com a 
remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação que ocupava. 
- Apelação provida. 
- Sentença reformada. 
 
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 março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O ilustre Juiz Federal Roberto Wanderlei Nogueira 
julgou improcedente ação movida pelo apelante, militar desligado das fileiras da 
Aeronáutica, acometido de doença mental, denegando sua pretensão à reforma.  Apelou 
o autor (184/186). 
Com as contra-razões de fls. 190/191, os autos subiram e neste Tribunal foram a mim 
distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Os fatos, no presente caso, tornaram-se 
incontroversos com a prova pericial produzida no curso do processo. 
Foi o autor desligado do serviço ativo da Aeronáutica, onde servia como soldado de 
segunda categoria, por haver sido considerado incapaz para o serviço militar. A Junta 
Médica que o examinou, entretanto, afirmou que o mesmo "não está total e 
permanentemente inválido para qualquer trabalho, pode prover meios de subsistência, 
pode exercer atividades civis." O diagnóstico então oferecido foi de "personalidade 
imatura." 
Os peritos, em laudo unânime, afirmam que o autor, ora apelante, é incapaz, total e 
definitivamente, para qualquer trabalho. É portador de esquizofrenia paranóide. Dizem 
ainda os peritos que não há relação de causa e efeito entre a doença do autor e o serviço 
militar. 
O ilustre Juiz Federal julgou a ação improcedente, por considerar relevante a inexistência 
dessa relação de causa e efeito entre a doença do autor e o serviço militar. 
O apelante, a seu turno, sustenta ser irrelevante essa relação de causalidade, invocando 
o disposto nos artigos 108, itens V e VI, 110 e seu parágrafo 1º, e 111, item II, da Lei nº 
6.880, de 9 de dezembro de 1980. 
Não tenho dúvida quanto ao direito do apelante. Entretanto, salvo lapso de minha 
memória, esta egrégia Turma, na quinta-feira da semana passada, julgou caso 
semelhante, acolhendo o entendimento adotado, o entendimento segundo o qual, 
efetivamente, não é devida a reforma se inexistente relação de causa e efeito entre a 
doença incapacitante e o serviço militar. 
Por isto, com a devida vênia de meus eminentes pares, leio os citados dispositivos legais, 
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para demonstrar a razão de meu convencimento. 
Diz a Lei nº 6.880, de 9/12/80: 
"Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de: 
Item V - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia 
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de parkinson, pênfigo, espondiloartrose 
anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas 
conclusões da medicina especializada; e 
Item VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito 
com o serviço. 
Art. 110 - O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos 
constantes dos itens I e II do art. 108 será reformado com remuneração calculada com 
base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa. 
Parágrafo 1º - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V, 
do art. 108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, 
isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. 
Art. 111 - O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos 
constantes do item VI, do art. 108, será reformado: 
Item II - com a remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, 
desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, 
impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho." 
"Administrativo. Militar. Reforma. Doença mental. 
- O militar que é acometido de doença mental tem direito à reforma, com proventos 
correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior, além do auxílio-invalidez de 
25% (vinte e cinco por cento), calculado também sobre a gratificação adicional por tempo 
de serviço. Remessa oficial improvida." (TRF-5ª Região. Rel. Hugo Machado. REO nº 
13.209-RN, julgada em 11.02.93). 
Como se depreende dessas disposições legais, a reforma do militar pode ser a pedido e 
ex officio. 
Dou provimento à apelação para reformar a sentença e julgar procedente a ação, 
condenando a promovida, apelada, a conceder a reforma do apelante, nos termos do art. 
108, item VI, c/c o art. 111, item II, da Lei nº 6.880/80, com o pagamento do atrasado, 
monetariamente corrigido, acrescido dos juros de mora calculados desde a citação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.807-RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EXTRATORES E REFINADORES DE SAL - 

ABERSAL 
Apelados: UNIÃO FEDERAL E ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Advogados: DRS. FRANCISCO DE FREITAS LOPES (APTE.) E  

HERBAT SPENCER B. MEIRA (APDO.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Substituição processual. Associação. Defesa de direitos de seus filiados. 
A Associação só pode pleitear, como substituto processual, direito alheio, nos termos da 
lei - CPC, art. 6º. 
A Constituição Federal não conferiu legitimação anômala ou extraordinária, ampla e 
irrestrita para os sindicatos e associações. 
Somente havendo lei específica autorizando a substituição, é possível o ajuizamento de 
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ação em defesa de direito ou interesse de terceiro. 
Mesmo quando o Sindicato ou Associação age como substituto, exige-se que a petição 
inicial registre a qualificação completa dos substituídos pela entidade de classe, com suas 
postulações concretas. 
Petição inicial que não indica sequer os beneficiários do ajuizamento. 
Carência de ação. Matéria de ordem pública. 
Extinção do processo sem julgamento do mérito. 
Apelação prejudicada. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
extinguir o processo sem julgamento do mérito, julgando prejudicada a apelação, nos 
termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 06 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA : A Associação Brasileira de Extratores e 
Refinadores de Sal - ABERSAL ajuizou, perante a 3ª Vara Federal do Rio Grande do 
Norte, ação ordinária de anulação de ato administrativo, cumulada com pedido de 
provisão cautelar, contra a União Federal e o Estado do Rio Grande do Norte.  
A petição inicial, após sustentar a legitimação da autora para postular em favor dos 
associados, alegou, em síntese: a) que a atividade salineira a "céu aberto" exige para a 
sua manutenção a expansão sobre áreas de vegetação de manguezais; b) são sempre 
respeitadas as exigências de preservação mínima previstas em lei; c) o Código Florestal, 
alterado pela Lei nº 7.511/86, prevê as faixas marginais dos cursos d'água, que são 
consideradas de preservação permanente; d) a Resolução nº 04/85, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, ampliou a previsão legal, ao determinar que os 
manguezais constituem reserva ecológica "em toda a sua extensão"; e) de acordo com o 
disposto no art. 4º,I, da Lei nº 6.938/81,  a Política Nacional do Meio Ambiente deve 
compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do 
meio ambiente e do equilíbrio ecológico; e f) com base na Resolução do CONAMA, cuja 
declaração de nulidade se pretende, tanto  o Instituto Nacional do Meio Ambiente e 
Recursos Renováveis - IBAMA, quanto a Coordenadoria do Meio Ambiente - CMA, órgão 
do Estado do Rio Grande do Norte, ambos integrantes do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente, vêm, em procedimentos administrativos autônomos, de curso simultâneo, 
aplicando pesadas multas às empresas associadas da autora, especialmente contra a 
Salineira Amarra Negra S/A, em virtude de uma mesma suposta infração. 
Ao final, requereu: 
"1º) do nº VIII, da letra b, do art.3º, da Resolução nº 04, de 18 de setembro de 1985, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente -COMANA, onde se diz, em flagrante desacordo 
com a normação legal pertinente, serem reservas ecológicas, 'as florestas e demais 
formas de vegetação natural situadas nos manguezais, em toda a sua extensão; 2º) dos 
procedimentos administrativos instaurados contra as associadas da A., especialmente  a 
filiada Salina Amarra Negera S/A, pelo Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos 
Renováveis, ex-SEMA, e pela Coordenaria do Meio Ambiente-CMA, da Secretaria de 
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Estado do Planejamento, do Rio Grande do Norte, atualmente em curso naqueles dois 
órgãos, instaurados com fundamento na citada Resolução nº 04/85-CONAMA." (fls.31/32) 
Na própria inicial do processo de conhecimento, foi requerida liminar, com base no art. 
798 do CPC, a fim de que as empresas pudessem promover às obras necessárias à 
conservação e ampliação das suas salinas, dentro dos limites previstos na lei ordinária, 
sem que sofressem qualquer autuação, bem como para que fossem sobrestados os 
procedimentos administrativos instaurados por infração à Resolução nº 04/85 do 
CONAMA. 
Indeferida a liminar (fls.72/74), por impossibilidade de cumulação da cautelar com a ação 
principal, ressalvado o uso da via incidental. 
Contestação pelo Estado do Rio Grande do Norte (fls.78/89) e pela União Federal 
(fls.96/107). 
A autora, após justificar a desnecessidade da perícia que havia sido determinada pelo 
Juízo, requereu a desistência do pedido quanto à nulidade dos procedimentos 
administrativos, persistindo somente na pretensão de ver declarada a ilegalidade do item 
VIII, letra b, do art. 3º da Resolução nº 04/85, do CONAMA (fls.180/181). 
Ouvidos os réus sobre o requerimento de desistência, nada pronunciaram. 
A sentença recorrida, após homologar a desistência de parte do pedido, julgou 
improcedente a alegada incompatibilidade do ato regulamentar vergastado com os 
dispositivos da legislação federal. 
Inconformada, recorre a autora, pedindo a reforma do julgado - fls.198/201. 
Sem que os réus oferecessem resposta, apesar de devidamente intimados, subiram os 
autos, após o preparo, vindo-me por distribuição. 
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de ação ordinária ajuizada por 
Associação, visando à defesa de direitos e interesses das empresas filiadas. 
Com o advento da Constituição Federal de 1988 que, em seu artigo 8º, III, estabeleceu 
que ao "sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas", passou-se a defender que o 
instituto da substituição processual teria sido ampliado de modo irrestrito. 
A mesma legitimação teria sido conferida às associações, em face do que dispõe o art. 5º, 
XXI, verbis: 
"Art. 5º (...) 
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade 
para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;". 
Assim, teriam os sindicatos e associações legitimação extraordinária ampla para, em 
nome próprio, ajuizar ação em defesa da categoria ou dos seus membros. 
Importante ressaltar que, in casu, não se trata de mandado de segurança coletivo, cuja 
possibilidade de impetração, em defesa de interesses coletivos, está prevista 
expressamente no art. 5º, LXX, da Constituição. 
Entretanto, passado o entusiasmo inicial dos defensores da almejada amplitude da 
representação de classe, vêm se consolidando a doutrina e a jurisprudência no sentido de 
que os dispositivos constitucionais não têm a extensão que se lhes pretende atribuir. 
Os tratadistas do direito do trabalho apontam com precisão que durante os trabalhos da 
Assembléia Nacional Constituinte foi suprimida do art. 8º a referência à substituição 
processual, inicialmente inserida na Subcomissão de Direitos dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos, bem como nas Comissões da Ordem Social e de Sistematização: 
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"O plenário da Assembléia, porém, no primeiro turno da votação, suprimiu essa 
substituição genérica, sendo vencida a emenda que tentou restabelecê-la no segundo 
turno, evidenciando-se o valor histórico da interpretação do art. 8º da Constituição, com a 
demonstração inequívoca de que o constituinte não quis conceder genericamente a 
legitimação extraordinária do sindicato." 
(José Alberto Couto Maciel, in Jurisprudência Brasileira Trabalhista, vol. 35, pág. 25). 
No mesmo sentido, e com detalhes sobre as diversas etapas do trabalho do legislador 
constituinte, os ensinamentos do Dr. Carlos Newton de Souza Pinto, eminente 
subprocurador-geral do Ministério Público do Trabalho, reportando-se a voto proferido 
pelo Ministro Afonso Celso, em julgamento da 1ª Turma do TST (in "Legitimação 
Extraordinária, Direito e Justiça", suplemento do Correio Brasiliense, 17/02/92). 
Como se tem corretamente apontado, o art. 8º, III, da CF/88 trata de representação 
sindical, e não de substituição processual (Ministro Marcelo Pimentel, Correio Brasiliense, 
18-10-92). 
Rematando, vale a transcrição da lição de Tostes Malta: 
"A doutrina correta vem ressaltando que a substituição processual não se confunde com 
caber  ao  sindicato a defesa dos interesses da categoria ou com os interesses individuais 
de integrantes da categoria. 
O sindicato colocará seu departamento jurídico à disposição dos integrantes da categoria 
que representa, mas não como substituto processual." 
(in Prática de Processo Trabalhista, 22ª edição, 1991, pág. 107). 
Não tendo a Constituição Federal conferido legitimação anômala aos sindicatos e 
associações, a defesa, em nome próprio, de interesses dos filiados, como qualquer caso 
de substituição processual, continua 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 
lei". 
Ou seja, somente havendo lei específica, autorizando a substituição, é possível o 
ajuizamento de ação em defesa de direito ou interesse de terceiro. 
Ao proferir decisão no Mandado de Injunção nº 417-0, relativo ao processo de 
impedimento do Presidente da República, julgado recentemente pelo Senado Federal, 
assim se pronunciou o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo STF: 
"Mesmo, contudo, que se tratasse do remédio constitucional do mandado de segurança, 
faleceria legitimidade ativa ad causam ao ora impetrante, que não pode pleitear, em nome 
próprio, direito alheio (CPC, art. 6º). A substituição processual, sendo direito estrito, 
reclama, necessariamente, autorização legal, inexistente neste caso específico. 
A legitimação anômala ou extraordinária para agir não se presume, eis que 'a substituição 
processual só pode ocorrer quando autorizada pela lei...` (Waldemar Mariz de Oliveira Jr., 
'Substituição  Processual`, p. 135, item  nº 65, 1971, RT). Inexiste, no sistema jurídico 
brasileiro, o fenômeno da substituição processual voluntária. A substituição processual 
apenas se legitima - adverte Alfredo Araújo Lopes da Costa ('Direito Processual Civil`, vol. 
I/408) - 'quando a lei permite que alguém assuma a posição de parte no processo, 
substituindo a parte da relação material ajuizada'." (in DJU, 23-3-93, Seção I, pág. 4658) 
Em resumo, sem lei autorizadora, incabível a substituição processual. 
Vale ressaltar, a propósito, que se chegou a sustentar que a Lei nº 8.073/90, 
estabelecendo Política Nacional de Salários, teria previsto a substituição genérica, em se 
tratando de sindicato. 
Entretanto, todos os dispositivos daquele diploma legal foram vetados pelo Presidente da 
República, com exceção do art. 3º, que determina: 
"Art. 3º As entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos 
integrantes da categoria." 
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Comentando o tema, o Ministro Marcelo Pimentel, no pronunciamento doutrinário já 
referido, esclareceu: 
"Considerando que o art. 3º nasceu no contexto da lei que o criou, o veto imposto à 
política salarial por ela instituída, restou evidenciado na redação a mens legislatoris, ou 
seja, os sindicatos 'poderão atuar como substitutos processuais dos integrantes da 
categoria`. O que significa dizer, pura e simplesmente, que o sindicato pode ter a 
legitimação extraordinária, desde que ocorra a autorização legal. Em verdade, o 
mencionado dispositivo traduz, apenas, o espírito que já se acha consagrado no art. 6º, 
do CPC." 
Na mesma linha é o entendimento do Doutor José Alberto Couto Maciel: 
"Esse art. 3º, porém, foi adotado dentro de um contexto de lei que estabelecia a política 
nacional de salários, sendo que a substituição processual nele autorizada somente 
poderia se referir às ações fundadas na legislação sobre a nova política salarial 
estabelecida pelos arts. 1º e 2º da Lei 8.073/90, já revogados, perdendo, assim, o art. 3º, 
sua eficácia jurídica. 
E nem poderia ser outro o entendimento, pois a substituição processual é uma 
legitimação extraordinária, conferida na lei para atingir as hipóteses que contempla e não 
genericamente, ainda mais não sendo essa a vontade do legislador, que a concedeu 
dentro de uma legislação nova sobre política nacional de salários." (op. cit., pág. 26). 
Desse modo, a Lei nº 8.073/90 não pode ter conferido legitimação ampla e irrestrita aos 
sindicatos. 
No caso em julgamento, mesmo que houvesse autorização legislativa específica, a 
petição inicial não indicou sequer quem seriam os beneficiários do ajuizamento. 
Um dos requisitos para a postulação pelo sindicato ou associação, como substituto 
processual, é que a petição inicial registre a qualificação completa dos substituídos pela 
entidade de classe, com as suas postulações concretas (Wilson de Souza Campos 
Batalha, "Direito Processual das Coletividades", 1990, pág. 100). 
Ainda que se considere a entidade legitimada para a causa, seria inepta a inicial. 
Isto posto, em sendo a carência de ação matéria de ordem pública, declaro a autora parte 
ilegítima para a causa, extinguindo o processo sem julgamento do mérito. 
Prejudicada a apelação. 
É como voto, em preliminar. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 19.303-RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
Apelada: DINÂMICA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 
Advogados: DRS. DJALMA ARANHA MARINHO NETO E OUTROS (APTE.) E  

HERIBERTO ESCOLÁSTICO BEZERRA JÚNIOR E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Suspensão do direito de licitar. Inocorrência de falta contratual grave. 
Ilegalidade do ato.  
A dosimetria da pena administrativa deve levar em conta a lesividade do bem protegido. 
Falta contratual de natureza leve não deve ser apenada acirradamente com a proibição 
de licitar. 
Manutenção da sentença por seus fundamentos. 
Apelação improvida. 
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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, 06 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de apelação interposta pela UFRN-
Universidade Federal do Rio Grande do Norte contra r. sentença do em. Juiz da 1ª Vara 
Federal da Seção Judiciária naquele Estado, julgando procedente ação declaratória de 
nulidade de ato administrativo, bem como ação cautelar incidental, propostas por 
Dinâmica Negócios Imobiliários e Prestação de Serviços Gerais Ltda. 
Alega a autarquia federal, em resumo, que : a) o objeto da ação foi a punição imposta 
pela apelante à apelada, consistindo na suspensão de licitar por dois anos; b) houve 
regular processo administrativo, em que foi dada a mais ampla defesa e utilizado 
completamente o princípio do contraditório; c) o MM. Juiz a quo entendeu da necessidade 
de a apelante observar rigorosamente a seqüência legal, independentemente do dano 
causado; d) não é dessa forma que se encontra o ordenamento jurídico-administrativo; e) 
vigora o princípio da gradação das penas, a observar, tanto quanto possível, a aplicação 
da pena aproximada ao grau de lesividade sofrida pelo  bem protegido; f) a sentença em 
toda a sua extensão justifica a punição, admitindo até a reincidência da apelada, julgando 
apenas contra a apelante por esta não ter seguido a sucessividade da pena; g) a atitude 
da apelada situa-se no contexto do poder discricionário; h) a sentença mostrou-se injusta, 
devendo ser reformada, com a conseqüente improcedência da ação. 
Na resposta, a apelada aduziu, em síntese, que : a) se encontra provada nos autos toda a 
sua argumentação; b) o procedimento administrativo realizado pela apelante é totalmente 
desconforme com o que impõe o direito positivo; c) a conclusão da sentença é clara e 
precisa; d) pugna pela confirmação do r. aresto. 
Vieram-me conclusos os autos, por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A controvérsia erigida dos autos cinge-se 
em saber qual o modo correto de interpretar-se o art. 73, do Decreto-Lei nº 2.600/86, para 
a devida aplicação no caso concreto, que preceitua: 
"Art. 73. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a dois anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
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reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade." 
Na fixação da penalidade há de se observar o grau de lesividade, independentemente da 
seqüência legal. 
Não se exige a aplicação de uma sanção para aplicação da posterior. Não é isto que se 
deduz da lei.  Deve, isto sim, ser levado em conta o grau do dano, para, dentro de uma 
ponderação plausível, aplicar-se a penalidade. 
Da r. sentença transcrevo os fatos praticados pela apelada,  que, no dizer da apelante, 
transgrediram o Contrato de Prestação de Serviços Administrativos: 
"Ofício 72/91, do Chefe de Depto. de Pediatria da UFRN, onde se alega que a autora, há 
dois anos, não oferece fardamento aos seus empregados; que não vem distribuindo o 
vale-transporte e que praticou irregularidade na concessão de aviso prévio à funcionária 
gestante Valquíria Costa (cfr. fls. 164 dos autos). 
Ofício 22/91, do Diretor do Hospital Universitário Onofre Lopes, comunicando a quebra 
contratual, por parte da autora,  no que pertine aos itens 2.2, 2.8 e 2.9 do pacto celebrado 
(cfr. fls. 175). 
Ofício 39/91, do Diretor da Maternidade Escola Januário Cicco, reclamando contra o 
atraso no pagamento de salários por parte da demandante (cfr. fls. 178). 
Ofício 23/91 do Diretor do Museu Câmara Cascudo, comunicando o atraso no pagamento 
dos empregados que ali servem, assim como o não fornecimento do uniforme de trabalho 
(cfr. fls. 183). 
Ofício 44/91, da Chefe do Departamento de Pediatria, comunicando o atraso no 
pagamento dos empregados da DINÂMICA, assim como "não distribuição de fardamento. 
Não pagamento de insalubridade. Não distribuição de vale-transporte, entre outras 
coisas."(cfr. fls. 184). 
Ofício 161/89, do Diretor-Geral do CRUTAC, noticiando possíveis irregularidades no 
pagamento dos empregados da autora, nos meses de julho a setembro de 1989 (cfr. fls. 
195). 
Ofício 95/91, do Diretor do Museu Câmara Cascudo, informando que o empregado da 
autora, Sr. Raimundo Ramos de Lima, não recebeu regularmente os salários referentes 
aos meses de agosto e setembro de 1991 (crf. fls. 292)." 
A apelante foi punida com a suspensão do direito de licitar, no âmbito da UFRN, por prazo 
não superior a dois anos, por ato materializado na Portaria  nº 01, de 25.09.91, do 
Magnífico Reitor da UFRN - fls. 59. 
Referido documento tem por base processo administrativo instaurado para apuração de 
práticas consideradas abusivas ao contrato firmado entre a apelante e a apelada. 
Na verdade, não existe nos autos a conclusão de tal processo, mas apenas um parecer 
da Procuradoria da autarquia sobre um recurso apresentado pela apelante,   com a 
devida homologação do seu indeferimento,- fls. 157/161. 
Há, no entanto, outro parecer da assessoria jurídica da apelante, de fls. 163/173 , a 
motivar a instauração do processo administrativo, por infringência aos itens 2.2., 2.8. e 
2.9. da cláusula segunda do Contrato, ao art. 459, da CLT, § 4º do art. 9º da Lei nº 8.178, 
de 1º.3.91 e Portaria 4765, de 11.6.91, do Ministro da Economia. 
Do Contrato de Prestação de Serviços destaco as seguintes cláusulas: 
"Cláusula Segunda  - Da Execução dos Serviços  
2.2 - Os serviços de limpeza e higienização, perfeitamente tipificados no anexo ao 
presente Contrato, deverão ser executados por pessoas devidamente treinadas e 
alfabetizadas, as quais deverão comparecer ao local do serviço com os uniformes 
fornecidos pela contratada e munidos de Carteira de Trabalho e Previdência Social 
assinada pela mesma. 
2.8 - A contratada obriga-se a oferecer aos empregados as garantias e medidas 
indispensáveis a sua proteção individual, segurança e higiene do trabalho, mediante o uso 
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de meios acautelatórios para execução dos serviços, quando for o caso. 
2.9 - A contratada deverá fiscalizar os serviços executados pelos empregados, sem ônus 
para a contratante e independente da fiscalização direta desta." 
Cláusula Nona - Das Penalidades 
9.1 - Quando a contratada não cumprir as obrigações assumidas, estará sujeita às 
seguintes penalidades : 
a) advertência; 
b) multa de 1% (hum por cento) sobre o valor do Contrato, cobrada pelo dobro na 
reincidência, por infração de quaisquer condições estabelecidas neste Contrato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
contratante, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
d)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal." 
Discute-se nestes autos, conforme demonstrado, inadimplência contratual por 
descumprimento de obrigações trabalhistas. 
Constato o que foi asseverado pelo em. magistrado de primeiro grau, ter inexistido 
inexecução total do contrato celebrado, mas, sim, inexecuções acessórias. 
É claro que a inobservância aos preceitos da legislação  trabalhista impõe ao ente público 
adotar  medida coercitiva contra o inadimplente, no âmbito da sua competência, mesmo 
porque lhe cabe observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade, inseridos na Constituição. 
Cumpre  reconhecer, porém, que no processo em exame a punição foi avantajada. Penso 
que a falta cometida pela apelada,  não  sendo a obrigação principal do contrato, nem 
revestida de tamanha gravidade, não teria o condão de impor a drástica penalidade. 
Neste prisma, o entendimento do jurista do direito administrativo Toshio Mukai: 
"A sanção prevista no inc. III valerá para o âmbito do órgão que a decretar, e será 
justificada, regra geral, nos casos em que o infrator prejudicar o procedimento licitatório 
ou a execução do contrato por fatos de gravidade relativa." 
("Estudos Jurídicos de Licitação e Contratos Administrativos, ed. Saraiva, 2ª edição, ano 
1990, pág. 132) 
Ademais, mesmo a existência de litígios trabalhistas não configura, a meu ver,  suficiente 
motivo, por si só, para determinar a suspensão do direito de licitar.   
Em casos assim, não compete ao Judiciário gradar a pena, mas, sendo esta excessiva, 
severa, inadequada ao fato, cabe-lhe declarar a sua ilegalidade.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 20.068-RN 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: DJALMA SALES DE SOUZA 
Advogados: DRS. VILMA GRACIETE COSTA (APTE.) E  

JOÃO ADAUTO DA COSTA E OUTROS (APDO.)  
 
EMENTA 

Processual Civil. Homologatória. Cálculos. Apelação. Impossibilidade de discussão de 
questão decidida na sentença liqüidanda trânsita em julgado. 
- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 20068 - RN, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de fevereiro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Cuida-se de apelação de sentença homologatória 
de cálculos nos autos de ação ordinária de revisão de proventos, na qual foi determinada 
a aplicação do índice integral da política salarial ao reajuste dos benefícios atrasados e 
atuais, desde a primeira renda mensal. 
Contra-arrazoado o recurso, 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): Elaborados os cálculos pelo contador do 
juízo em atendimento ao disposto na sentença, com a aplicação do índice da política 
salarial, o INSS apresentou impugnação alegando a aplicação errônea dos índices de 
aumento do salário mínimo e do piso nacional de salários. 
Homologados os cálculos por sentença, apela o INSS, sob a alegativa de ser o apelado 
ex-ferroviário e, portanto, titular de benefício previdenciário diferenciado, recebendo um 
complemento à conta da União, pelo que lhe cabia  responder, apenas, pela diferença 
entre o valor da aposentadoria e o da remuneração que o titular percebia se na ativa 
estivesse. 
Ora, é claro o interesse do INSS de reabrir a discussão discutida e decidida na ação 
ordinária, não atacando os cálculos propriamente ditos, fazendo de sua apelação uma 
nova contestação, o que, a esta altura, não é mais possível. 
O que foi decidido na sentença, trânsita em julgado, não pode mais ser discutido por 
ocasião da liquidação. 
Isto posto, nego provimento ao apelo para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 20.895-AL  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: MARIA GEDALVA TOLEDO E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. ADRIANO FALCÃO NÉRI E OUTRO (APTES.) E  

JOSÉ TENÓRIO FERRO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 
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Administrativo e Constitucional. Adiantamento do PCCS. Servidores oriundos do 
Ministério do Trabalho (DRTs). Direito à percepção. 
- Os servidores do quadro do INSS, oriundos das DRTs (Lei 8.099/90), têm direito à 
percepção da parcela denominada "Adiantamento PCCS", já paga aos servidores 
advindos do Ministério da Previdência e Assistência Social. 
- Apelo provido. Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 20895 - AL, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade,  dar 
provimento ao apelo, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 04 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Maria Gedalva Toledo e outros, identificados 
nos autos, ajuizaram ação ordinária contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
pleiteando recebimento da verba denominada "Adiantamento PCCS". Incidentalmente à 
ação principal, ajuizaram medida cautelar inominada. 
Alegam, em síntese, que eram servidores da Delegacia Regional do Trabalho, os quais, 
em virtude da reforma administrativa do Governo Collor, foram incorporados ao INSS, na 
forma da Medida Provisória nº 216/90, reeditada pelas MPs nº 240 e 259/90, convertida  
na Lei 8.099/90. Desta forma, hoje são servidores públicos do quadro de pessoal do 
INSS. 
Afirmam, no entanto, que, embora sejam, para todos os efeitos, servidores do INSS, não 
vêm recebendo a parcela denominada adiantamento pecuniário, ou adiantamento PCCS, 
a que os servidores oriundos do extinto IAPAS e INPS têm direito. 
Contestando o feito às fls. 85/87, o INSS, após tecer comentários acerca da natureza da 
parcela pleiteada, aduziu, em síntese, que a extensão da mesma aos autores importaria 
em aumento de vencimentos sem previsão legal. 
Sentenciando ao final, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido da ação principal e 
da cautelar, ao argumento básico de que o "adiantamento do PCCS" correspondia a uma 
contraprestação por serviços já prestados pelos antigos servidores, pelo que os autores 
não teriam direito ao mesmo. 
Inconformados, apelam os autores, com base nas razões de fls. 154/178. 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição.  
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O "Adiantamento do PCCS" foi 
concebido, inicialmente, para amenizar as conseqüencias da demora na implantação do 
Plano de Classificação de Cargos. 
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Com o advento da Lei 7686/88, dita parcela continuou a ser paga aos servidores. 
Parece-me, assim, que a referida parcela não se configura numa contraprestação por 
serviços já prestados, como entendeu  o MM. Juiz a quo, mas sim numa gratificação para 
atender a uma situação emergencial, genérica, destinando-se a efetivar uma melhoria 
salarial aos servidores.  
O quadro do INSS foi composto de servidores remanescentes do Ministério da 
Previdência e Assistência Social, bem como de servidores remanescentes do Ministério 
do Trabalho, sendo que somente aqueles recebem a parcela questionada. 
Tal situação afigura-se-me injusta, uma vez que o "Adiantamento do PCCS", como já dito, 
destinou-se a conferir uma melhoria salarial aos servidores do quadro e, com a fusão dos 
recorrentes ao mesmo, não poderia haver distinção em decorrência da origem dos 
servidores. 
Não se venha afirmar que a extensão da parcela aos autores importaria em aumento de 
vencimentos sem previsão legal. Com efeito, a previsão legal de pagamento existe. O que 
se discute aqui é somente o alcance da norma. 
Na esfera administrativa, o pleito dos autores recebeu opinião favorável, como se verifica 
do Parecer MTPS/CJ/nº 298/91,  do qual transcrevo o seguinte trecho:  
"15  Tal adiantamento, conforme consta da Nota/SAGA//MTPS, foi concedido em 1987, 
por força de entendimentos entre os Titulares da Administração para arrefecer a ameaça 
de paralisação dos serviços por parte dos previdenciários, e foi posteriormente convertido 
em dispositivo legal, constante do art. 8º, da Lei nº 7.686/88. 
16  Assim, está ocorrendo no âmbito do Ministério do Trabalho e da Previdência Social 
um impasse que merece ser resolvido. 
17  O Titular da Pasta, mercê da Lei nº 8.057, de 29 de junho de 1990, recepcionou todas 
as competências originárias das extintas pastas, cabendo-lhe a administração, inclusive, 
dessa desigualdade que sobremaneira deve influir na gestão de suas messes. 
18  A  disparidade é patente. Basta observar, por exemplo, numa sala de datilógrafos que 
desempenham inegavelmente idênticas tarefas; os que são remanescentes do MPAS 
percebem quase o dobro dos que são remanescentes do MTB. O mesmo acontece com 
todas as categorias funcionais, todos trabalhando isonomicamente, porém, e percebendo 
vencimentos desiguais. 
Evidencia-se, pois, inquestionavelmente, o mal-estar e o descontentamento que grassam 
entre os servidores da Pasta em prejuízo do trabalho produtivo e, sobretudo, da harmonia 
que deve prevalecer nas relações humanas." 
O princípio constitucional da isonomia, portanto, é perfeitamente aplicável ao caso em 
tela. 
Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação para condenar o INSS a pagar 
aos autores a parcela denominada "Adiantamento PCCS", desde a data em que foram 
incorporados ao quadro do INSS, devidamente corrigida e acrescida de juros de 0,5% ao 
mês, invertendo-se o ônus da sucumbência. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 20.957-AL   

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

Trabalhista. Ausência de CIPA. Critério da dupla visita. Casos. Arts. 627 e 628, CLT. 
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Execução válida. 
- Quando  do  surgimento  de novas normas ou inaugurações de novos estabelecimentos, 
far-se-á necessária a exigência de dupla visita por parte da DRT, a fim de promover a 
instrução dos responsáveis. 
- Excetuados estes casos, a lavratura do auto de infração será indispensável, quando 
verificada qualquer violação de norma preceituada na CLT, sob pena de responsabilidade. 
- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 20957 - AL, 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 deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 18 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: A Usina Alegria S/A ofereceu embargos à 
execução fiscal que lhe move a Fazenda Nacional, visando à extinção do feito, alegando 
que a referida execução funda-se em multas carecedoras de validade, uma vez que foram 
lançadas sem prévia constatação e orientação por parte da DRT. 
Após as alegações de defesa, o MM. Juiz a quo julgou improcedentes os embargos, 
fundado na presunção de certeza e liquidez da dívida, a qual entende não ter sido 
desconstituída.  
Irresignada, apela a autora, aduzindo que a regra do artigo 627 da CLT pauta as ações da 
DRT no que diz respeito a todo e qualquer ato de fiscalização e punição e não, tão-
somente, no que se refere à higiene e segurança do trabalho, reafirmando a nulidade do 
auto de infração e, conseqüentemente, da execução fiscal. 
Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de 
distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Da leitura do artigo 627 da CLT, onde 
são enumerados os casos em que deverá ocorrer a dupla visita antes da lavratura do auto 
de infração, depreende-se que tal exigência tem como fundamento a prevenção contra 
possíveis desconhecimentos ou não familiarização com relação a novas regras ou, ainda, 
a inexperiência de novos estabelecimentos. 
É assim que Mozart Victor Russomano, em seus Comentários à CLT, observa com 
relação a este mesmo artigo e suas letras a e b: 
"O critério de repetição dos exames e das visitas instrutivas, nos casos das duas alíneas 
deste artigo, se justifica amplamente, porque, quando ocorrer a vigência de princípio 
jurídico novo ou a inauguração de novos estabelecimentos ou locais de trabalho, é 
possível a violação dos dispositivos legais aplicáveis, muitas vezes, por inadvertência, por 
ignorância e porque as regras exigíveis não são bem compreendidas." 
No caso presente, o alvo atacado pelo auto de infração foi a inexistência de Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), exigida através do artigo 163 da CLT, onde se 
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deduz que a exigência da dupla visita não se faz necessária. 
No que diz respeito à competência da Delegacia Regional do Trabalho, o artigo 156 da 
CLT, em seus incisos, assim dispõe: 
"I - promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do 
trabalho; 
II - adotar as medidas que se tornem exigíveis em virtude das disposições deste capítulo, 
determinando as obras e reparos que em qualquer local de trabalho se façam 
necessários; 
III - impor as penalidades cabíveis por descumprimento das normas constantes deste 
capítulo, nos termos do artigo 201." 
Em seu capítulo V (Da Segurança e da Medicina do Trabalho), a Consolidação das Leis 
do Trabalho, nesta parte, com redação dada pela Lei 6.514, de 22/12/67, trata 
basicamente da obra de prevenção contra acidentes do trabalho e enfermidades 
profissionais. E a interpretação de seus ditames, como qualquer interpretação jurídica, 
deve focalizar precipuamente o direito garantido. 
Assim, o legislador colocou em primeiro lugar a exigência do cumprimento das normas 
jurídicas criadas para protegerem o direito e complementou, orientando a ação das DRTs 
no sentido de promoverem a efetiva existência dos "instrumentos" necessários  a este 
cumprimento, de modo coercitivo e até ordenativo, para, finalmente, assegurar a 
cominação das penalidades. 
Entendo que tal dispositivo, ao revés do enfoque pretendido pela autora, ora apelante, 
pressupõe uma ação posterior ao auto de infração por parte da DRT, qual seria a de 
determinar a instalação da CIPA pela Usina. Pensar de outro modo seria "perdoar" todas 
as primeiras infrações e considerar apenas as reincidências, o que comprometeria por 
demais o poder coercitivo da norma legal.  
Diante do exposto, nego provimento ao apelo para manter a sentença recorrida pelos 
seus próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 21.134-RN 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: UNIÃO FEDERAL  
Apelado: CLÓVIS RODRIGUES DA CUNHA 
Advogada: DRA. MARIA GELZA AMARAL FARIAS DOS SANTOS (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Servidor público. Reajuste de vencimentos. Lei nº 
7.730/89. Medida Provisória nº 154/90. Direito adquirido. 
I - A Medida Provisória nº 154/90, ao entrar em vigor, não poderia atingir o período já 
consumado compreendido entre 16 de fevereiro e 15 de março de 1990, que autorizava o 
reajuste dos servidores com base na variação do IPC, calculado, à época, em 84,32%, 
nos termos da Lei nº 7.730/89. 
II - Respeito ao princípio constitucional do direito adquirido. 
III - Precedentes do TRF-5ª Região e do STJ. 
IV - Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
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Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, tida como interposta, nos termos do 
voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 16 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de apelação que interpõe a União Federal 
contra a sentença de 1º grau que julgou procedente ação promovida, objetivando o 
reajuste salarial de 84,32% referente à variação do IPC de março de 1990, e de acordo 
com o preceituado na Lei nº 7.730/89. 
O MM. Juiz a quo julgou procedente a ação, condenando a ré no pagamento dos 84,32% 
do IPC de março de 1990, com todos os consectários, inclusive correção monetária.  
Inconformada, alega o União Federal, em síntese, que a não concessão do reajuste 
salarial de 84,32%, referente à variação do IPC em março de 1990, não importou em 
ofensa ao princípio do direito adquirido, desde que existia apenas mera expectativa de 
direito. Em prol do seu entendimento, citou a apelante precedentes do Excelso Pretório e 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
Sem contra-razões, subiram os autos. 
Não houve remessa oficial. 
É o relatório. 
 
 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Estabelecia o artigo 10 da Lei nº 7.730, de 
28.09.89, verbis: 
"O IPC, a partir de março de 1989, será calculado com base na média dos preços 
apurados entre o início da 2ª (segunda) quinzena do mês anterior e o término da 1ª 
(primeira) quinzena do mês de referência". 
Diante, pois, do que preceituava o dispositivo legal mencionado, entende o autor que, ao 
ocorrer a mudança dos critérios de reajuste de seus vencimentos, introduzidos pela 
Medida Provisória nº 154, de 15.03.90 (publicada em 16.03.90), e convertida na Lei nº 
8.030, de 12.04.90, já havia adquirido o direito de incorporação aos seus vencimentos do 
percentual de 84,32% referentes ao mês de abril de 1990. 
Este entendimento foi esposado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se vê do 
julgamento do Mandado de Segurança nº 546-DF, do qual foi relator o eminente Ministro 
Garcia Vieira, que apresenta a seguinte ementa: 
"Constitucional. Mandado de Segurança. Reposição salarial. Março/90. Lei nº 7.730/89. 
Firmada a competência desta alta Corte de Justiça, repelidas preliminares suscitadas pela 
autoridade coatora. A Medida Provisória nº 154, de 15 de março de 1990, convertida na 
Lei 8.030, de 12 de abril de 1990, só entrou em vigor a partir de sua publicação 
(16.03.90), não poderia retroagir para alcançar o direito já adquirido dos impetrantes à 
reposição referente ao período de 15 de fevereiro a 15 de março de 1990, vigente a Lei nº 
7.730/89, que determina o reajuste de acordo com a variação do IPC. A MP 191-A da 
Senhora Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento não proíbem reposição de 
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vencimentos, até em obediência ao princípio constitucional. Segurança concedida por 
maioria". 
No mesmo sentido, já decidiu a egrégia Primeira Turma desta Corte, como se vê do 
acórdão proferido na AC nº 8.371-CE, do qual foi relator o eminente Juiz Castro Meira, 
assim ementado: 
"Constitucional. Processual e Administrativo. Direito adquirido. Funcionário público. 
Reajuste. MP 154/90. 
'A causa em que se discute matéria constitucional não está sujeita à alçada de que trata a 
Lei 6.825, 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 7.730/89. 
- Apelação e remessa, tida como interposta, improvidas. (Pub. no DJU de 04.07.91). 
Esta mesma Turma, na esteira dos pronunciamentos anteriores, também se posicionou 
da mesma forma, como se constata da ementa proferida na AC nº 9.348-PE, da qual foi 
Relator o eminente Juiz Petrucio Ferreira, assim redigida: 
EMENTA: Administrativo e Constitucional. Funcionário público. Índice de reajuste. Lei 
7.830/89 e Medida Provisória nº 154/90. 
1. Inadmissível possa a MP 154, edita em 16.03.90, retroagir para alcançar direito 
adquirido, no tocante ao reajuste de reposição salarial pelo IPC, relativo ao período de 
16.02.90 a 15.03.90. (Leis 7.730/89 e 7.830/89). 
2. Recurso provido." (Pub. no DJU de 29.11.91). 
Malgrado os precedentes colacionados, entende o apelante que, na espécie, os autores 
tinham mera expectativa de direito que não chegara a se efetivar em razão da mudança 
dos critérios de reajuste. 
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Segurança nº 21.216-DF, impetrado 
por servidores daquela Excelsa Corte, adotou, pela maioria dos seus componentes, o 
entendimento de que não cabia, no caso, a invocação da garantia do direito adquirido, 
desde que não se haviam consumado os fatos idôneos à aquisição do direito ao reajuste 
ao ser editada a Medida Provisória nº 154, de 16.03.90, que foi convertida na Lei nº 
8.030/90. 
Com todo respeito à decisão do Excelso Pretório, a meu sentir, não se pode confundir, na 
hipótese, a aquisição do direito com a sua fruição. 
Assim, ao ser editada a pré-falada Medida Provisória nº 154, publicada em 16.03.90, já 
havia o autor adquirido desde o dia anterior o direito ao reajuste de 84,32%, que passaria 
a incidir no mês de abril. 
Os mesmos fundamentos servem também para o caso dos aposentados, igualmente com 
direito ao reajuste de 84,32%. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial, que tenho por 
interposta, mantendo a respeitável sentença por seus próprios fundamentos.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 21.584-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: JOÃO AFONSO DINIZ FERRAZ 
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Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. CARLOS XAVIER BRASILEIRO (APTE.) E  

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

Administrativo. Funcionário público. Quintos. Incorporação. 
Prova do exercício ininterrupto de cargos em comissão. Designação para substituição 
automática. Cópias de despachos proferidos enquanto respondia efetivamente pela 
chefia, durante o tempo exigido por lei.  
Incorporação da vantagem prevista pela Lei nº 6.732/79, com redação dada pelo Decreto-
Lei nº 2.153/84. 
Procedência do pedido. Reforma da sentença. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar 
o presente julgamento. 
Recife, 15 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA : João Afonso Diniz Ferraz promoveu, perante a 2ª 
Vara Federal de Pernambuco, ação ordinária contra o então Instituto de Administração da 
Previdência e Assistência Social - IAPAS, alegando que exercera cargos de chefia na 
Procuradoria Regional dos antigos INPS e IAPAS, no período compreendido entre 
03.09.69 a 16.11.79. Sustenta que, após o advento do Decreto-Lei nº 2.153, de 24.07.84, 
teria direito aos quintos de que trata a Lei nº 6.732/79. 
A sentença de fls. 188/196, proferida em 05/04/91, acolheu a preliminar de prescrição, 
julgando extinto o feito, com julgamento do mérito. Recorreu o autor, tendo esta e. Turma 
proferido acórdão assim ementado: 
"Administrativo. Funcionário público. Vantagem. Prescrição. Indeferimento administrativo. 
O direito de ação nasce do indeferimento na esfera administrativa. 
Ação ajuizada dentro do qüinqüênio legal. 
Citação retardada por culpa exclusiva da Justiça. 
A parte não deve ser penalizada com a prescrição, se ajuizou tempestivamente o seu 
pedido e efetuou o pagamento das custas logo a seguir. 
Prescrição inocorrente." 
(AC nº 10738-PE, Rel. Juiz Ridalvo Costa, julg. 28/11/91). 
Inadmitido o recurso especial interposto pelo INSS, baixaram os autos, tendo o MM. Juiz 
Federal proferido nova sentença, às fls. 243/247, julgando improcedente o pedido, por 
não ter o autor comprovado o exercício efetivo de cargos em comissão pelo período de 10 
(dez) anos. 
Inconformado, recorre o promovente, reafirmando o exercício das funções e cargos em 
comissão pelo período de 10 anos, 2 meses e 13 dias. 
Com a resposta de fls. 26, e efetuado o preparo, subiram os autos, vindo-me por 
distribuição. 
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É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O autor, procurador autárquico federal, 
pretende obter os quintos de que trata a Lei nº 6.732/79. 
Dispõe o art. 3º da mencionada lei, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.153/84, 
verbis: 
"Art. 3º (omissis) 
§ 1º É admitida a contagem do período de exercício anterior à instituição dos Grupos-
Direção e Assessoramento Superiores e Direção e Assistência Intermediárias, de cargo 
em comissão, função gratificada ou função de confiança, desde que tenham dado origem 
a cargo ou função integrantes dos mesmos Grupos e guardem correlação de atribuições." 
Esclareço, inicialmente, que não é objeto do presente julgamento se os cargos de que 
trata a petição inicial foram ou não substituídos por cargos de DAI. A matéria é 
incontroversa. Não houve qualquer impugnação por parte da autarquia previdenciária. 
O cerne da questão reside no exercício ou não, pelo autor, dos mencionados cargos em 
comissão, por lapso de tempo superior a 10 (dez) anos. Para comprová-lo, juntou a 
certidão de fls. 13/14, fornecida pelo Departamento de Pessoal do IAPAS, segundo a qual 
o promovente teria efetivamente ocupado cargos de DAI, entre fevereiro de 1974 e 
novembro de 1979. 
O problema está no período compreendido entre 03 de setembro de 1969 e 31 de janeiro 
de 1974. 
Segundo a sentença recorrida, não teria havido comprovação do exercício de cargos 
naquele interstício, verbis: "os demais documentos acostados com a inicial também não 
comprovam aquela alegação da inicial, mas apenas algumas substituições em chefias". 
Argumenta, porém, o autor que está comprovada a sua designação para substituir o chefe 
do Setor Técnico de Acidentes do Trabalho, entre 02 e 31 de janeiro de 1969, em virtude 
de férias. 
Quanto ao restante do tempo, pretende valer-se da DTS nº 2454/69, pela qual o 
Superintendente Regional do INPS em Pernambuco o designou para substituto 
automático do chefe do Setor Técnico de Acidentes do Trabalho - STAT. 
Como o Dr. Eraldo Ribeiro Aragão, titular daquele cargo, fora removido para o então 
Estado da Guanabara, o autor teria passado a exercer plena e definitivamente o cargo de 
chefe do STAT, até o ano de 1974. 
Entende suficiente para comprovar o exercício do cargo as cópias de despachos 
proferidos em procedimentos administrativos e judiciais, dos quais consta a subscrição do 
promovente como: "Resp.p/ Chefia do STAT". 
Na realidade, a simples designação para substituição automática ou para responder pelo 
expediente não implica em comprovação do exercício efetivo do cargo. 
Entretanto, analisei cuidadosamente os documentos produzidos às fls. 37/99 e verifiquei a 
existência de 01 (um) despacho para cada mês do ano (praticamente em todos os 
meses), entre outubro de 1969 e 1971. Quanto ao ano de 1972, há despacho proferido 
pelo promovente nos meses de fevereiro, abril, maio, julho, outubro e dezembro. Em 
1973, consta um despacho no mês de agosto e, por fim, nos meses de fevereiro, maio e 
setembro de 1974. 
Ora, o autor comprovou que o titular do STAT havia sido removido para outro Estado. Em 
face do princípio da continuidade do serviço público, o substituto automático teria a 
obrigação de assumir efetivamente as funções, enquanto outro funcionário não fosse 
designado para exercê-las. 
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A autarquia previdenciária sequer alegou que o cargo estivesse ocupado por outro 
servidor, que não o promovente. 
Embora a prova documental não seja plena, e não tenha havido inquirição das 
testemunhas que compareceram à audiência, já que não haviam sido  arroladas, o 
conjunto probatório autoriza concluir que a substituição foi duradoura, e não apenas 
eventual. 
Por ser, inclusive, impossível a juntada de cópia de todos os expedientes  subscritos pelo 
autor, entendo perfeitamente admissível e suficiente, no caso, a produção dos 
documentos por amostragem. 
Isto posto, dou provimento à apelação para julgar procedente o pedido, invertendo o ônus 
da sucumbência. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 22.420-RN  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: JOÃO DE DEUS DE FIGUEIREDO E OUTROS 
Apeladas: UNIÃO FEDERAL E FNS - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 
Advogados: DRS. MARIA ESTELA CUNHA DE CASTRO (APTES.) E  

FERNANDO TELES DE PAULA LIMA E OUTROS (APDAS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Servidores públicos civis e militares. Art. 37, inciso X, CF/88. Abrangência 
da Lei 8.237/91. Invocação. Isonomia. Inaplicabilidade. 
- O artigo 37, inciso X, da CF/88, atém-se à revisão geral de vencimentos através de 
aumentos lineares, com identidade de índices e de época, para servidores públicos civis e 
militares. 
 No entanto, tal dispositivo não visou impedir a realização de reajustes específicos 
retificadores de possíveis distorções em categorias isoladas. 
 Apelação improvida. Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 22.420 - RN, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 15 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de apelação de sentença que, nos 
autos de ação ordinária movida por João de Deus de Figueiredo e outros contra a União 
Federal e a Fundação Nacional de Saúde Pública no Rio Grande do Norte, julgou extinto 
o processo sem julgamento do mérito, com relação à União Federal, e improcedente a 
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pretensão dos autores de verem incorporados nos seus vencimentos o percentual de 
45%, referente a idêntico percentual concedido a servidores militares através da Lei 
8.237/91, que dispôs especificamente sobre a estrutura remuneratória do corpo militar. 
Inconformados, apelam os autores, reiterando os termos da inicial, ressaltando a 
ocorrência de afronta ao preceito constitucional disposto no artigo 37, inciso X, invocando 
o Princípio da Isonomia. 
Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de 
distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Apelam os autores de decisão que 
julgou improcedente a ação, ante o pleito dos mesmos de terem seus vencimentos 
reajustados em 45%, como resultado da  extensão da Lei 8.237/91, que tratou de 
elevação de soldos, sob o fundamento de igualdade de tratamento entre servidores 
públicos civis e militares. 
O ponto crucial da  questão funda-se na interpretação do artigo 37, inciso X, da CF/88, 
que assim dispõe: 
"A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre 
servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data". 
O referido dispositivo constitucional visa a resguardar a igualdade de tratamento entre 
servidores civis e militares a nível de atualização monetária de vencimentos, na mesma 
época e pelos mesmos índices, com o fim de corrigir defasagens no poder aquisitivo. 
Já a Lei 8.237/91 tratou de acréscimos pecuniários de natureza especial, retificando os 
valores dos soldos dentro da estrutura militar, sob a forma de reajuste específico para 
determinados cargos ou postos dentro das carreiras existentes nas Forças Armadas. 
Saliento, ainda, que, se invocado o Princípio da Isonomia toda vez que se procede a uma 
correção de distorções entre a remuneração de determinada carreira do serviço público, 
localizada em um certo patamar, e as demais do mesmo nível, nunca ocorrerá a correção 
do desnivelamento porventura existente. 
Neste sentido, transcrevo parte da sentença de primeiro grau, quando da citação de 
comentários da ilustre Professora Maria Sylva Zanella di Pietro, sobre assunto em tela, in 
verbis: 
"O intuito do constituinte é claro: as revisões gerais, ou seja, as feitas para atualização 
monetária dos vencimentos, têm  que ser iguais para todos e na mesma época. Isto não 
impede a reestruturação de carreiras, com a outorga de vantagens pecuniárias a 
determinados cargos, quando se  reconheça, por razões várias, essa necessidade, por 
exemplo, para ajustar os seus vencimentos aos correntes no mercado de trabalho, ou 
para compatibilizá-los com acréscimo de carga horária, ou novo regime de trabalho ou 
aumento de atribuições." 
Diante do exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida pelos 
seus próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 22469-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
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Apelantes: LUÍZA LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. CLEIDE HELENA MARQUES LOUSADA (APTES.) E  

HEVILÁZIO MOREIRA GADELHA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Previdenciário. Trabalhador rural. Percepção de benefício não inferior a 
um salário mínimo. Art. 201, § 5º, da Constituição Federal. 
- O corolário da divergência em questão é quanto à aplicação imediata ou não do 
dispositivo constitucional invocado. 
- O "caput" do art. 201, da CF, não condiciona a aplicação da expressão prescrita em sua 
parte final aos parágrafos. Refere-se, unicamente, aos incisos. 
- É o § 5º, do art. 201, de aplicação imediata, por não se encontrar condicionado a uma 
normação ulterior. 
- A interpretação dos dispositivos constitucionais há de   ser sistematizada, devendo-se 
tomar em consideração os princípios fundamentais insertos nos arts. 1º e 3º, da CF, que 
devem nortear o aplicador da lei. 
- Apelação a que se dá provimento. Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 27 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Luíza Lopes de Oliveira e outros interpõem apelação 
cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 4ª Vara - CE, que julgou 
improcedente o pedido de complementação de benefício da Previdência Social Rural, de 
meio para um salário mínimo, a contar da data da promulgação da Constituição Federal 
de 1988. 
Aduzem os apelantes que o benefício pleiteado é de aplicação imediata, dispensando 
qualquer norma ulterior. 
Cita julgados deste e de outros Tribunais no sentido da aplicação imediata do dispositivo 
discutido. 
A apelada ofertou contra-razões às fls. 34/37. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A matéria posta aqui em discussão, qual 
seja, a aplicabilidade imediata ou não do § 5º, do art. 201, da Constituição Federal, já foi 
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objeto de minha apreciação quando do julgamento dos Embargos Infringentes na 
Apelação Cível nº 8.785-PE. 
Naquela ocasião, entendia que o caput do art. 201, da CF/88, ao empregar a expressão 
"nos termos da lei..", condicionava tudo que nele estivesse contido, inclusive os seus 
parágrafos, à edição de lei que o regulamentasse. 
Entretanto, hoje, após muito refletir sobre o assunto, evolui em meu ponto de vista. 
Coaduno, agora, com a conclusão esposada pelo MM. Juiz Federal Dr. Walter Nunes da 
Silva Júnior, em sentença proferida nos autos do processo nº 92.0007936-9, pelo que 
peço vênia para transcrever trecho significativo de seu decisum: 
"........................................................... 
10- O disposto no art. 201, caput, da Constituição da República, à evidência, não 
condiciona a aplicação do prescrito no parágrafo. A expressão final "nos termos da lei, 
a..." refere-se, única e exclusivamente , aos incisos. Isso tanto é verdade que basta 
verificar, sem adentrar no aspecto de técnica legislativa, que, ao inserir o artigo definido 
"a" na expressão, o constituinte assim procedeu no desiderato de fazê-la concordar com 
os textos enumerados nos incisos, possibilitando, assim, leitura sem quebra, como 
recomenda o bom português. De mais a mais, se realmente o enunciado em foco fosse 
destinado, também, ao prescrito nos parágrafos, o constituinte teria cuidado, assim como 
o fez em relação aos textos insertos nos incisos, de redigir a palavra inicial do parágrafo 
5º com letra minúscula, porquanto sabe-se que, depois de dois pontos, em se tratando de 
enumeração, inicia-se a frase com letra minúscula. 
11- Ainda que as assertivas acima suficientes não fossem a autorizar o entendimento aqui 
sufragado, caberia verificar, voltando os olhos para as regras de técnica legislativa, que 
os legisladores pátrios, ao instituírem parágrafos, de regra, o fazem para inserir exceções, 
complementos ou pormenores que íntima relação com o assunto do artigo mantêm, 
enquanto que aos incisos cabem as enumerações ou discriminações  dos textos de artigo 
ou parágrafo, reservando-se às alíneas as enumerações ou discriminações extensas dos 
incisos. 
............................................................ 
13- Logo, percebe-se que se o constituinte, ao invés de ter acrescido mais um inciso ao 
art. 201, deslocou o assunto em estudo para um parágrafo, é porque não quis que a 
matéria ficasse a depender de lei subconstitucional regulamentadora. 
..........................................................". 
Dessa forma, creio, efetivamente, ser o § 5º, do art. 201, da CF/88, de aplicação imediata, 
despojado de qualquer condicionamento à edição de lei posterior. 
O legislador constituinte, ao dispor que "nenhum benefício que substitua o salário de 
contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário 
mínimo", não condicionou sua aplicabilidade a uma normação ulterior. 
É indubitável que há normas constitucionais que não gozam de plena eficácia se não 
forem complementadas pelo legislador. Por outro lado, há outras normas constitucionais 
que têm aplicabilidade imediata, pois que a nenhuma outra condiciona ou susta na sua 
aplicabilidade. Nesta categoria enquadro o preceito constitucional inserido no § 5º, do art. 
201, da CF/88. 
Ademais, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 160.691-6-São Paulo, Relator Ministro Marco Aurélio, publicado no 
D.J.U. de 5 de abril de 1993, que: 
"......................................................... 
Não obstante, relativamente ao pressuposto específico de recorribilidade - mau trato à Lei 
Máxima - descabe o seguimento deste extraordinário. Em momento algum a Corte de 
origem emitiu entendimento explícito sobre o teor do artigo 195, § 5º, da Lei Básica, já que 
a decisão prolatada pelo Colegiado ficou restrita à interpretação do que se contém no 
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artigo 201 da Carta. Ainda que assim não fosse, o § 5º, do art. 195, está voltado ao 
legislador ordinário e consigna que nenhum benefício ou serviço da seguridade social 
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Ao 
se referir ao valor da gratificação natalina, o legislador constituinte não estabeleceu 
vinculação com a disciplina ordinária. Daí a impossibilidade de ver-se em preceito alusivo 
a fatos posteriores à Constituição de 1988 o condão de restringir o cumprimento do § 6º, 
do artigo 201, da Carta, de nítida aplicação imediata. 
........................................................". 
Outrossim, na interpretação dos dispositivos da Constituição, não se pode descurar dos 
princípios político-constitucionais inseridos nos arts. 1º e 3º, que dispõem: 
"Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos:  
I-........................................................ 
II-....................................................... 
III- a dignidade da pessoa humana;........................ 
........................................................". 
"Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I-........................................................ 
II-....................................................... 
III- erradicar a pobreza................................". 
Ora, defendo que o magistrado, quando da exegese dos enunciados constitucionais, não 
deve tomá-los em consideração isoladamente, de modo fracionado, dissociados do todo 
que integram. 
A interpretação há de ser sistematizada, tomando-se por escopo os enunciados suso-
referidos, que constituem os princípios fundamentais, que devem nortear não só o 
legislador, mas, também, o aplicador da lei. 
Por isso, após estudar sistematicamente a matéria ora posta, torno a repetir: 
efetivamente, a percepção por parte de trabalhadores rurais, de meio salário mínimo, 
mesmo depois de promulgada a nossa Lex Mater, que assegura em seu § 5º, art. 201, 
que tem aplicação imediata, que nenhum benefício será inferior ao salário mínimo, não se 
coaduna com os princípios  fundamentais e imperativos que traçam como fundamento e 
objetivo da República, respectivamente, a dignidade da pessoa humana e a erradicação 
da pobreza. 
Destarte, dou provimento à apelação para, em reformando a sentença, julgar procedente 
o pedido nos termos da exordial, com inversão do ônus da sucumbência. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 23.006-CE  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: JOSÉ MARIA DA SILVA 
Advogados: DRS. EROTILDES DE BRITO LACERDA E OUTROS (APTE.) E  

PEDRO GOMES PEREIRA (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Aposentadoria especial. Conversão de tempo de serviço comum. Licença-
prêmio. Contagem em dobro. 
- O tempo de licença especial a que faz jus o funcionário após cada decênio de serviço 
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efetivo é contado em dobro para fins de aposentadoria. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 23006 - 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, 06 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: José Maria da Silva ajuizou ação ordinária 
contra o INSS, requerendo a concessão de sua aposentadoria especial com pagamento 
das diferenças devidas, na qualidade de ex-ferroviário (funcionário público) que 
desenvolveu atividades na construção e conservação de vias férreas. 
O autor diz contar com os 25 anos de serviço exigidos para a dita concessão, visto que 
trabalhou 20 anos, 9 meses e 5 dias na atividade acima descrita, além do período de 4 
anos, 5 meses e 27 dias de serviço fora da condição insalubre, os quais podem ser 
convertidos na base de 83%, segundo os ditames do Decreto 87.374/82 (artigo 56, § 2º), 
resultando num tempo de 3 anos e 8 meses. Desse acréscimo, totalizaria 24 anos, 5 
meses e 5 dias, os quais seriam somados ao cômputo de 1 ano, referente à contagem em 
dobro de licença-prêmio não gozada. 
Ao final, o MM. Juiz a quo  julgou  procedente o pedido do autor, fls. 18/23 dos autos. 
Inconformado, o INSS interpôs recurso apelatório, alegando, em suma, que o índice de 
conversão do tempo  de serviço comum é de 71%, ao invés dos 83% pleiteados, e, ainda, 
que a contagem dobrada para a licença-prêmio não pode ser aplicada para fins de 
contagem de tempo de serviço, quando da concessão de aposentadoria especial. 
Após 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 FRANCISCO FALCÃO (Relator): Trata-se de apelação de sentença que 
julgou procedente  ação ordinária movida contra o INSS, determinando a concessão de 
aposentadoria especial do promovente, além do pagamento das diferenças devidamente 
corrigidas. 
O recurso apelatório do INSS funda-se principalmente na alegação  de que o apelado não 
faz jus a contagem em dobro de sua licença-prêmio não gozada e na aplicação do 
percentual de conversão do tempo de serviço comum para integrar o cômputo final 
necessário. 
Em suas razões, a autarquia-apelante, equivocadamente, invoca o percentual de 71% 
para ser aplicado na referida conversão, quando o correto, segundo os preceitos da nova 
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redação dada ao § 2º, artigo 60, do Decreto 87.374/82, seria o percentual de 83%, o qual 
foi requerido pela parte autora e acertadamente acatado pelo Juiz de primeiro grau. 
Quanto à aceitação da contagem em dobro do período não gozado de licença-prêmio, a 
jurisprudência é vasta no sentido de ser aceito este procedimento para fins de 
aposentadoria, atentando-se para o aspecto de que o tempo em que o autor, ora apelado, 
esteve afastado por motivo de licença para tratamento de saúde totalizou apenas 25 dias 
dentro do mesmo decênio (Lei 1.711/52) e que o período de licença-prêmio foi 
completado antes da vigência da Lei 5.890/73 e, ainda, que a mesma não foi gozada. 
Ressalte-se, ainda, que o próprio Decreto 611/92, que regulamenta os benefícios da 
Previdência Social, em seu artigo 292, invocado pela apelante, remete à legislação  
anterior, qual seja, o Decreto 83.080/79 e o Decreto 87.374/82, para aplicação de forma 
subsidiária nas lacunas porventura existentes. 
Desse modo, comprovado o período de atividade especial (insalubre, penosa ou perigosa) 
desenvolvida pelo autor (documentos fls. 05 e 06) e confirmada a totalização dos 25 anos 
de serviço exigidos para a concessão da aposentadoria especial pleiteada, através dos 
cálculos apresentados pelo MM. Juiz de primeiro grau, entendo não ser passível de 
reforma a douta sentença.  
Diante do exposto, sem maiores considerações, por desnecessárias, nego provimento à 
apelação, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 23.230-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: USINA BARÃO DE SUASSUNA S/A E UNIÃO FEDERAL 
Apelados: OS MESMOS  
Advogados: DRS. JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO E OUTROS (APTES.)  
 
EMENTA 

Administrativo. Subsídio de equalização dos preços da cana-de-açúcar. Natureza 
obrigacional. Correção monetária das parcelas pagas com atraso, a partir das datas em 
que deveriam ser liberadas. Prejuízos não demonstrados. Provimento parcial do apelo da 
autora e improvimento da apelação da ré. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
rejeitar a preliminar da União, dar parcial provimento à apelação do particular e negar 
provimento à apelação da União, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 15 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Cuida-se de ação de rito ordinário movida pela 
Usina Barão de Suassuna S/A contra o antigo Instituto do Açúcar e do Álcool, visando 
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obter correção monetária das parcelas do subsídio de equalização pagas com atraso e 
indenização pelos prejuízos decorrentes da impontualidade. A sentença julgou procedente 
apenas o primeiro pedido e fixou como termo inicial da atualização a data do ajuizamento.  
Recorre a autora, pleiteando a reforma do ato decisório, para que a correção se faça a 
partir da data do vencimento de cada parcela do subsídio e para que seja acolhido o 
pedido de indenização. Alega, em resumo, que a União cobra dos contribuintes 
atualização desde a data do vencimento do débito, daí porque deve prestar idêntica 
correção. Quanto à indenização, sustenta que sofreu perdas e danos, pois a sistemática 
da legislação do subsídio de equalização a obrigava a antecipar os valores devidos aos 
fornecedores, sendo obrigada a tomar empréstimo bancário para cumprir tais 
compromissos. 
A União também apela, argüindo nulidade da sentença, por falta de fundamentação, e, no 
mérito, o descabimento de correção, porquanto o subsídio configura auxílio e não 
obrigação. 
A autora-apelada ofereceu contra-razões.   
É o relatório. Dispenso revisão, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, e peço 
dia para julgamento. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O subsídio de equalização foi 
instituído pela Resolução nº 2.059/71 do Conselho Deliberativo do antigo Instituto do 
Açúcar e do Álcool, visando manter a uniformidade do preço nacional daqueles produtos, 
dada a constatação de que a cana de açúcar era comprada a preços mais elevados no 
Nordeste e no Rio de Janeiro, provindo os respectivos recursos da arrecadação da 
contribuição prevista no art. 3º do Decreto-Lei 308/67.  
O Conselho Monetário Nacional determinou, em 30 de maio de 1978, que tal subsídio 
passaria a integrar o preço oficial do açúcar, devendo ser repassado pelas usinas aos 
fornecedores de matéria prima. Em virtude da imposição desse ônus, o IAA, mediante Ato 
51/85, passou a prever o pagamento quinzenal daquele subsídio.  
Trata-se de obrigação assumida pelo órgão interventor na economia sucro-alcooleira e 
não de mera liberalidade. Primeiro, porque decorre do poder estatal de intervenção na 
indústria sucro-alcooleira, impondo preços uniformes para todo o País, apesar da 
diversidade de custos da matéria prima. Segundo, porque sua sistemática impõe ônus do 
industrial em relação ao fornecedor.  
O preço oficial da cana compreende um plus que equivale ao subsídio de equalização. 
Este advém da cobrança da contribuição sobre o açúcar e o álcool e seu adicional, pagos 
pelas usinas.  
Da mesma forma que a União cobra tais contribuições, quando em atraso, com correção 
monetária, deve cumprir a obrigação a que se impôs com periodicidade, também 
atualizadamente, o que implica em considerar-se como termo inicial da correção a data do 
vencimento de cada prestação.  
No tocante aos alegados danos, a autora não demonstrou que tenha assumido encargos 
adicionais para cumprir os seus compromissos para com os fornecedores. Em outras 
palavras, não restou provada a caracterização de prejuízos certos e determinados, 
ligados causalmente aos atrasos na liberação dos subsídios.  
Por essas razões, dou parcial provimento ao apelo da autora, apenas para determinar que 
a correção se faça a partir da data em que deveria ser liberada (periodicidade quinzenal) 
cada parcela do subsídio, e nego provimento ao apelo da União.  
 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 23.393-RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante : JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO NETO 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. ANA CÉLIA CAMPOS (APTE.) E  

JOÃO BATISTA FERREIRA RABELO NETO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Imprestabilidade da petição inicial. Falta do pedido e conclusão que não 
decorre logicamente da narração dos fatos. Inteligência do artigo 295, parágrafo único, 
inciso II, CPC. Prova documental insuficiente para compreensão da pretensão. 
Confirmação da sentença pelos seus fundamentos. 
- Não decorrendo a conclusão da inicial, logicamente, da narração dos fatos, nem sendo 
possível a declaração nítida do pedido, há de se declarar a imprestabilidade da petição 
inicial (art. 295, parágrafo único, inciso II, do CPC). 
-Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, na forma do voto do Juiz 
Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 27 de abril de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: João Augusto de Araújo Neto apelou da sentença 
que, nos autos da ação de consignação em pagamento, declarou extinto o processo sem 
julgamento do mérito. 
O apelante propôs a mencionada ação objetivando depositar em juízo os valores 
referentes às prestações habitacionais oriundas de contrato por instrumento particular de 
compra e venda, mútuo, com obrigações e quitação parcial, celebrado com a Caixa 
Econômica Federal - CEF. Argumenta a exorbitância do valor das prestações não 
condizentes com a realidade de seus ganhos. 
O MM. Juiz prolator da sentença julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, sob 
o fundamento de inépcia da petição inicial, com arrimo no art. 267, IV, e 295, parágrafo 
único, inciso I, do Código de Processo Civil. Pugnou, na oportunidade, pela inviabilidade 
da apreciação do mérito do impasse em comento, pela não exteriorização da causa de 
pedir, bem como pela deficiência probatória dos documentos colacionados aos autos, 
requisitos indispensáveis à solução do conflito. 
Inconformado, pediu o apelante a reforma in totum da sentença de primeiro grau, 
suscitando a presença dos requisitos essenciais e dos documentos indispensáveis à 
propositura da ação, tecendo uma série de considerações ao longo da peça recursal. 
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A apelada apresentou contra-razões ao recurso aforado às fls. 60/63, ratificando os 
termos da contestação. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O recurso pretende reformar a sentença 
monocrática que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito. 
O MM. Juiz acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial, suscitada pela Caixa 
Econômica Federal- CEF, por ocasião da contestação, adotando, como razão de decidir, 
os seguintes fundamentos: 
   "As dúvidas que a inicial deixa transparecer são maiores do que a certeza e objetividade 
que o processo deve conduzir ao juiz para proferir uma decisão. Vejamos: 
Primeiro, qual o cálculo que não condiz com a realidade dos ganhos? Se não há essa 
correspondência, qual seria o valor correto? 
Segundo, quais os imóveis padrões para servir de parâmetro com o do (a) postulante? 
Terceiro, qual o critério utilizado pelo julgador para chegar ao percentual de trinta por 
cento pedido na inicial? Onde existe esse entendimento que não restou demonstrado 
pelo(a) autor(a)? 
Quarto, quais os documentos que comprovam a evolução do salário da renda familiar e 
das prestações pagas devidas entre a data em que foi firmada a avença e o ajuizamento 
da ação? Um ou dois contracheques e um ou dois avisos de débito não são suficientes 
para se saber se houve afronta ao contrato, tendo em vista a impossibilidade absoluta de 
se analisar a evolução dos acontecimentos. 
Assim, não se encontra completa a causa de pedir nem a prova documental indispensável 
a demanda. 
Isto posto, julgo, com fundamento nos arts. 267,IV, e 295, parágrafo único, I, do CPC, 
extinta, sem julgamento de mérito, a presente relação jurídico-processual." 
Inobstante a bem fundamentada tese do recorrente, ao longo de sua peça recursal , 
objetivando a reforma da sentença monocrática, não merece acolhida sua irresignação. 
É bem verdade que o art. 284 do Código de Processo Civil estabelece uma tolerância que 
o juiz, verificando que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 282 e 283, que 
apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 
determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 (dez) dias. 
Entretanto, o artigo 284, do CPC, já mencionado, não se aplica à pretensão em comento. 
Por mais que me esforçe, não consigo visualizar o conteúdo do pedido, este nem mesmo 
foi formulado in totum. Impossível a apreciação de uma contenda na qual a parte não 
completa seu raciocínio de modo a culminar com o entendimento da questão. 
Trata-se, in casu, da própria substância do pedido . É inepto todo articulado ou arrazoado 
de petição incapaz de conduzir a um juízo de inteligência satisfatório, ou de produzir o 
devido efeito por ser incoerente, obscuro, lhe faltando os requisitos legais indispensáveis. 
O parágrafo único, do art. 295, do Código de Processo Civil, tem como inepta a petição 
inicial quando lhe faltar a causa de pedir, ou seja, quando a narração dos fatos não 
decorrer logicamente a conclusão. 
Segundo o mestre Moacyr Amaral Santos, na sua obra "Primeiras Linhas de Direito 
Processual Civil" - Vol. 1 - pág. 166:  
"Ao pedido deve corresponder uma causa de pedir (causa petendi). A quem invoca uma 
providência jurisdicional quanto a um bem pretendido, cumpre dizer no que se funda o 
seu pedido. Conforme as palavras da lei (Cod. Proc. Civil, art. 282, nºIII), insta ao autor 
expor na inicial os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido: na fundamentação está a 
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causa de pedir." 
Não logrou êxito o recorrente, pretendendo consignar, em juízo, as importâncias relativas 
às prestações habitacionais, oriundas de contrato celebrado com a Caixa Econômica 
Federal - CEF. Após formular sua pretensão, não restou demonstrado os fatos intrínsecos 
à própria essência do pedido, faltando, destarte, suportes fático e jurídico à formulação da 
peça exordial. 
Também a prova documental indispensável ao julgamento da demanda não se 
completou. A causa de pedir deixa muito a desejar, inobstante essa precariedade estar 
mais aproximada do fato de inexistir documentos ou outras provas comprobatórias das 
frágeis alegações . 
Decidiu com acerto o douto magistrado prolator da sentença atacada, da qual destaco:  
"As circunstâncias indicam que devem ser aplicados os ditames do art. 396, da Lei 
Instrumental Civil, quando diz que compete à parte instruir a inicial com os documentos 
indispensáveis à prova dos autos, em consonância com o art. 282, inciso VI, e 283, já 
referidos. 
Os documentos indicados como essenciais ao julgamento são aqueles tidos como 
pressupostos da causa e por isso só podem vir aos autos na inicial ou contestação. Não é 
possível se fazer essa prova na fase  em que o processo se encontra em razão de vir a 
ocorrer, fatalmente, uma total inovação na demanda, o que causaria grande tumulto 
processual e possíveis prejuízos aos litigantes e ao judiciário." 
Corroboro com esse entendimento, porque não se trata daquelas situações em que se 
poderia abrir novo prazo para sanar a causa. Seria suprimir a própria  essência do que 
dispõe a lei processual civil, numa atitude injusta, o que não é o objetivo de quem se 
investe na condição de julgador, visando à composição dos conflitos suscitados. 
Por tudo isso, a conclusão a que se chega é a de que o processo não está revestido do 
pressuposto válido e regular, impedindo-se, assim, a apreciação de mérito, como resta 
patente no art. 267, inciso IV, do CPC, face à constatação de que a petição se encontra 
incompleta. 
Deste modo, mantenho a sentença pelos seus fundamentos, pelo que nego provimento  à 
apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 23.527-SE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF  
Apelado: JOÃO ALBERTO SILVEIRA E SILVA 
Advogados: DRS. CÍCERO CORBAL GUERRA NETO E OUTROS (APTE.) E  

DANIEL ALCÂNTARA DOS SANTOS (APDO.) 
 
EMENTA 

Responsabilidade civil. Prejuízo em face de não participação em sorteio de prêmios pelo 
fato de a Instituição Bancária não entregar os canhotos das cartelas pagas à entidade 
promovente. 
Culpa da pessoa jurídica, por ato de seu preposto. 
Indenização fixada pela sentença em importância igual ao valor dos prêmios sorteados. 
Apelação provida, em parte, para reduzir o ressarcimento, levando em conta o valor das 
cartelas 
 
ACÓRDÃO 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento parcial à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 29 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA -Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA:  João Alberto Silveira e Silva ajuizou, perante a 2ª 
Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, ação ordinária de reparação de danos 
contra a Caixa Econômica Federal em Aracaju-SE pleiteando uma indenização no valor 
de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), em valores de março/91. 
Deduz-se da exordial, em resumo: a) o autor havia adquirido três (3) cartelas para 
concorrer ao Grande Telefestival de Prêmios, cujo sorteio realizou-se a 09 de março de 
1991; b) ficou privado de participar por culpa exclusiva da ré, que não recolheu os 
canhotos na urna para o sorteio, apesar de ter pago os preços das cartelas e obter da 
CEF a devida autenticação; c) poderia ter sido sorteado e embolsado um prêmio 
equivalente a Cr$3.000.000,00, relativo a um automóvel  e duas poupanças. 
A CEF, na contestação,  após relatar minudentemente a operacionalização contábil que 
envolve documentos que ali transitam, alega não ter causado prejuízo ao autor, uma vez 
que o comprovante do banco acompanha o repasse para o promotor do evento. 
Reconheceu, outrossim, que o funcionário, caixa-executivo, teria se equivocado,  falha 
que acomete todo ser humano, mas, suprida atempadamente pela ré, e se houvesse um 
culpado pelo fato, este seria o Clube Esportivo Sergipe. Em remate, aduziu que o pedido 
é desproporcional à pretensa falta, eis que o autor não possuía o direito aos prêmios, 
mas, sim, a participar do sorteio. 
Houve impugnação e as partes não requereram a produção de provas. 
Julgando antecipadamente a lide, por versar sobre matéria eminentemente jurídica, o 
douto Magistrado a quo afirmou: 
"A pretensão prospera, por uma razão simples: ao não recolher os canhotos 
"Comprovante Promotor", das cartelas de fls. 05, 06 e 07, tarefa que lhe pertencia, a ré 
causou prejuízo ao autor, ao não permitir que este participasse do sorteio de duas 
poupanças, no valor ambas de Cr$ 500.000,00, e de um automóvel, no valor de Cr$ 
2.000.000,00". 
Enfatiza que a ré admitiu o erro, para concluir pela procedência da ação, condenando-a  a 
pagar Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), a título de indenização, com juros e 
correção e honorários, à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigidos 
na forma da Súmula 14-STJ. 
Irresignada, apela a CEF, procurando demonstrar, em suma, com citações doutrinárias , 
ser incabível no caso a responsabilidade civil , e que, apesar da sua importância no 
deslinde da questão, o douto Juiz  monocrático a ela não se referiu. 
Com as contra-razões, vieram-me os autos conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O autor, ora apelado, adquirira três 
cartelas de um bingo de veículos (Telefestival de Prêmios), realizado em benefício do 
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Clube Esportivo Sergipe, no início de março de 1991. 
Efetuara o pagamento no dia 05.03.91, em agência da CEF, mas esta, apesar de 
autenticar as cartelas, não remetera os canhotos destinados aos sorteios de duas 
poupanças, no valor de Cr$ 500.000,.00, mais um Fiat Mille, por cartela, cujo pagamento 
fosse realizado até 09.03.91. 
Em resumo, o autor participara do telebingo; não do sorteio dos canhotos. 
Em primeiro lugar, importa indagar qual o elo jurídico que pressupõe a responsabilidade 
da CEF ante o autor. Em outras palavras: onde nasce essa responsabilidade ? 
Respondendo: em decorrência de que a ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, da CEF, por seu preposto, violou direito ou causou prejuízo ao autor, ficando 
obrigada, via de conseqüência, a reparar o dano.  É a obrigação por ato ilícito. 
Num segundo plano, objetivamente, há de se perquirir se houve ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência no caso em exame. 
Como se infere da exordial, a pretensão subjetiva do autor repousa na responsabilidade 
civil, a do art. 159, do Código de 1916. 
A responsabilidade contratual situa-se entre a CEF e o convenente, Clube Esportivo 
Sergipe, matéria alheia ao âmbito desta parlenga, porém suscitada amiúde pelas partes, a 
interessar reflexamente.  
O que importa, na verdade, para o deslinde da questão, é saber se emerge a 
responsabilidade e,   em caso positivo, quanto monta a indenização. 
Da boa doutrina, colho a seguinte lição : 
"Para que o lesado possa ter direito à reparação, necessária se faz a conjugação dos 
seguintes pressupostos: a) que sofra dano injusto, de caráter pessoal, moral ou 
patrimonial; b) que seja decorrente de fato de terceiros; c) que haja nexo causal entre o 
evento e a ação do terceiro." 
("Responsabilidade Civil - Teoria & Prática" - de Carlos Alberto Bittar - ed.  Forense 
Universitária, 1ª ed., 1989, pág. 16) 
Os três pressupostos, in casu, estão presentes: houve um dano injusto, de caráter 
patrimonial; em primeiro lugar, porque o autor desembolsou determinado quantum; em 
segundo, eis que o autor deixou de participar do sorteio de prêmios, quando pagas as 
cartelas; a perspectiva de vitória, para a hipótese, tem relevância, pois, reflexamente 
induz na diminuição do seu patrimônio pela possibilidade de  ganhar os prêmios , e, 
mesmo se assim não fosse, há notadamente uma afetação em seu direito de participar, 
violação ao bem incorpóreo; b) indiscutivelmente, o fato foi da CEF, que tinha por dever 
entregar os canhotos das cartelas à entidade convenente para que o autor pudesse 
participar dos sorteios; c) e é claro que o dano decorreu da omissão da CEF, 
caracterizando-se o nexo causal, ou seja, uma relação direta entre o fato e o resultado 
danoso. 
A CEF , a seu turno, não demonstrou ser o dano justo. Pelo contrário, ficou evidente que 
o mesmo decorreu de ato de seu funcionário, daí a obrigação do art. 1.521, III, CC.  
Fato pacífico, pois confessado pela própria ré, mesmo porque existem comprovantes nos 
autos, é que os canhotos das cartelas não foram destacados pelo preposto da CEF, o que 
leva a presumir, destarte, que o autor não participou do sorteio. 
Tal fato acarretou dano ao autor ? Em caso positivo, em quanto isso monta ?  
A CEF tenta a todo custo demonstrar que o autor participou do sorteio, uma vez que 
encaminhara xerox da via que o banco detém, quando do recolhimento do acerto de 
contas diária com o convenente, que, necessariamente, haveria de fechar com a 
coincidência do valor recebido e comprovantes, mas não fez prova nesse sentido. 
No entanto, penso que a indenização fixada pelo em. Juiz monocrático foi avantajada. 
Desproporcional ao dano. 
Em reflexão, percebo que, da mesma forma que poderia o autor ser sorteado, como ele 
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próprio ressalta,  impende reconhecer, pela própria lei das probabilidades, das ciências 
exatas, que as chances de não ser escolhido eram muito mais alentosas. 
A indenização  deve restringir-se ao preço das três cartelas, por ser o único prejuízo 
efetivamente comprovado pelo autor, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida. 
Dou parcial provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 23.659-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: JOSÉ DE ARIMATÉIA PEREIRA  
Apelada: UNIÃO FEDERAL  
Advogado: DR. JOSÉ CLÁUDIO MEDINA (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar. Licenciamento de taifeiro que, ao ser integrado no serviço militar, já 
tinha mais de onze anos como servidor civil, na mesma instituição. Estabilidade que seria 
anulada pelo ato que implicou em mudança de regime. Situação excepcional que autoriza 
o reconhecimento do tempo de serviço civil. Aplicação do princípio da boa-fé. 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, 13 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante  contra sentença que 
julgou improcedente pedido de reintegração ao cargo de Taifeiro do Ministério da 
Aeronáutica, do qual fora licenciado em 10 de maio de 1989, apesar de contar com mais 
de 17 anos de serviço ininterrupto. Alega, em resumo, que o art. 137 do Estatuto dos 
Militares reconhece o tempo de serviço civil como hábil para contagem quando da 
passagem do militar para a inatividade, do que o licenciamento seria uma modalidade. 
Sem contra-razões, vieram os autos. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O apelante era motorista oficial do 
Ministério da Aeronáutica, desde 1º de janeiro de 1972 até 30 de abril de 1983, contando 
11 anos, três meses e 22 dias de serviço, quando foi admitido como taifeiro, com 
mudança para o regime do servidor militar. 
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É certo que o tempo de serviço público civil somente se conta, para fins de inatividade do 
militar (parágrafo 1º do art. 137 da Lei 6.880/80 - Estatuto dos Militares), o que não 
abrange o licenciamento do praça, que é uma forma de exclusão, e não de passagem do 
serviço ativo para a inatividade (reforma ou reserva remunerada). 
A situação concreta guarda, contudo, uma peculiaridade: ao ser integrado no serviço 
militar o apelante, de há muito, adquirira, naquela mesma guarnição, estabilidade como 
servidor civil. 
Em um ou em outro caso - servidor civil ou militar -, incidem normas constitucionais de 
proteção do trabalho, dentre as quais a garantia contra despedida arbitrária (art. 7º, I, da 
Constituição Federal), e tanto é assim que em ambos os regimes há remissão aos direitos 
sociais dos trabalhadores em geral.  
A boa-fé deve nortear qualquer relação jurídica, muito mais as em que se envolve a 
Administração Pública, daí não se conceber que o servidor, ao optar pela mudança de 
regime numa mesma instituição, e continuando, basicamente, a prestar serviços idênticos 
(antes, motorista oficial; depois, taifeiro) perca a estabilidade que tinha alcançado após 
longos onze anos de serviço, e, mais, seis anos depois, seja simplesmente excluído, sem 
justa causa, sem mais nem menos. 
Em 1984, a Corte Suprema dos Estados Unidos decidiu (Firefighters v. Stotts) que a 
velhice se sobrepõe à origem racial para determinar demissões de empregados, tendo em 
vista o princípio da igualdade de oportunidades, em face da ação estatal  afirmativa, em 
combinação com o princípio da boa-fé, porque mais necessita manter o emprego aquele a 
quem a idade avançada torna mais difícil a busca do emprego. 
Razões universais impõem a proteção do trabalhador contra despedida arbitrária e o 
servidor militar não pode ficar ao largo de tal garantia, ainda mais numa situação 
excepcional em que - res ipsa loquitur - a realidade se sobrepõe para demonstrar por si 
mesma a justiça em restaurar-se o direito ao trabalho de quem dele foi abruptamente 
destituído.  
Assim, dou provimento ao apelo para julgar procedente o pedido. A ré suportará 
honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 23.778-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: GESSI MACIEL LOPES E LUIZ AUGUSTO CARNEIRO RODRIGUES 
Advogados: DRS. TEREZINHA COSTA LOPES DE SOUZA E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ AFONSO DE OLIVEIRA E CLAÚDIO JOSINO DA COSTA (APDOS.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Previdenciário. Renda mensal inicial. Art. 202, da Constituição Federal de 
1988. Sentença de conteúdo estranho à "litis contestatio". 
1. Sendo única a pretensão consignada na exordial, consistente no recálculo da Renda 
Mensal Inicial da aposentadoria dos autores, é de se ter a decisão que defere a revisão 
dos valores dos benefícios com o fito de restabelecer o poder aquisitivo destes, expresso 
em números de salários mínimos, como "extra petita". 
2. O magistrado, quando do deslinde da controvérsia, deve ficar adstrito aos limites 
traçados pela "litis contestatio". Sendo a matéria constante do "decisum" estranha àquela, 
há de se decretar a sua nulidade. 
3. Apelação a que se dá provimento para anular a sentença. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre partes acima identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 27 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
irresignado com a sentença proferida às fls. pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara - CE, que 
julgou procedente ação interposta por Gessi Maciel Lopes e Luiz Augusto Carneiro 
Rodrigues, com vistas ao recálculo de sua Renda Mensal Inicial mediante atualização 
monetária de todos os 36 (trinta e seis) salários de contribuição incluídos no período 
básico de cálculo e não apenas dos primeiros 24 (vinte e quatro) salários de contribuição, 
interpõe, em tempo hábil, o presente recurso de apelação. 
A autarquia-recorrente pugna pela reforma da sentença, aduzindo que o art. 202, do 
Texto Constitucional, não contempla situações pretéritas, vez que o cálculo aí estatuído 
só se aplica a aposentadorias concedidas a partir de sua promulgação. De conseguinte, 
afirma que os recorridos não têm direito ao recálculo da Renda Mensal Inicial das suas 
aposentadorias, com base no reajustamento de todos os 36 (trinta e seis) últimos salários 
de contribuição. 
Assevera que, aos benefícios concedidos antes de 05.10.88, o legislador constituinte 
assegurou a sua revisão, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo expresso em 
número de salários mínimos que tinham na data de sua concessão e, nunca, o recálculo 
de sua Renda Mensal Inicial. 
Contra-razões ofertadas às fls. 50/52 pela manutenção da sentença. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A princípio, a matéria posta em discussão 
cingir-se-ia em determinar o alcance do disposto no art. 202, da Constituição Federal; se 
a forma de cálculo da Renda Mensal Inicial ali imposta seria aplicada a todos os 
benefícios mantidos pela Previdência Social ou só aos concedidos após a promulgação 
da nossa Carta Magna. 
Entretanto, um obstáculo afigura-se-me intransponível à apreciação da questão enfocada. 
É que, analisando percucientemente os fatos relatados, a pretensão requerida e a 
deferida, verifico que entre elas há um hiato. 
Ora, a exordial consigna uma pretensão única, consubstanciada, exclusivamente, no 
recálculo da Renda Mensal Inicial dos autores, mediante atualização monetária de todos 
os 36 (trinta e seis) salários de contribuição e não apenas dos primeiros 24 (vinte e 
quatro) salários de contribuição. Não obstante ser este o fim colimado pelos autores, fora-
lhe outra a prestação jurisdicional deferida, tendo o insigne Juiz Federal assim se 
pronunciado: 
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"Pelo fundamento expendido, julgo procedente o pedido do autor Gessi Maciel Lopes e do 
litisconsorte Luiz Augusto Carneiro Rodrigues para fim de condenar o promovido a fazer a 
revisão do valor de seus benefícios, restabelecendo o poder aquisitivo destes, expresso 
em número de salários mínimos, que tinham na data de sua concessão, ...". 
Observa-se, de imediato, que a prestação deferida tem como sustentáculo situação 
prevista no art. 58, do ADCT. Esse dispositivo assegura aos beneficiários da Previdência 
Social a revisão dos valores de seus benefícios, ao passo que a pretensão dos autores-
recorridos tem por base o disposto no art. 202, da Constituição Federal, que trata de 
situação diversa, qual seja, do cálculo da Renda Mensal Inicial. 
Indubitável é que o magistrado, quando do deslinde da controvérsia, deve ficar adstrito 
aos limites traçados pela litis contestatio, posto que, se assim não proceder, maculará 
irrefutavelmente o seu decisum, fulminando-o. 
Lastimável é reconhecer ser esta a hipótese aqui traçada. O insigne magistrado, 
equivocadamente, decidiu fora do pedido, proferindo, assim, decisão extra petita. 
Nesta situação, não cabe ao Tribunal, através de sua composição fracionada, apreciar a 
questão de mérito, posto que, se assim procedesse, também viciaria o seu atuar, 
acarretando a famigerada supressão de instância. 
Cumpre-me, então, por todo o exposto, dar provimento à apelação, anulando a sentença 
para que outra seja proferida nos estritos limites traçados pela litis contestatio. Remetam-
se os autos ao juízo de origem. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 23.843-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: MARCELA NÓBREGA VIEIRA DE MELO REP/ POR RÉGIA LÚCIA NÓBREGA 

VIEIRA DE MELO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Advogados: DRS. MIGUEL JOSÉ DE ALMEIDA E OUTRO (APTE.) E  

JOÃO AFONSO DINIZ FERRAZ E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Titular de benefício previdenciário. Menor representada pela mãe. Causa 
em que se não discute a qualidade de dependente. Legitimação comprovada. 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, 13 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
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extinguiu processo no qual, representada por sua mãe, Régia Lúcia Nóbrega Vieira de 
Melo, pleiteia reajuste de benefício previdenciário.  
Alega, em resumo, que é titular do benefício, e provou essa qualidade.  
Sem contra-razões, vieram os autos.  
É o relatório 
Peço dia para julgamento.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A autora, menor impúbere, 
representada por sua mãe, pleiteia, na condição de titular de benefício previdenciário, o 
reajuste das prestações. É o que precisava afirmar para determinar a sua legitimação 
para a causa.  
O MM. Juiz Federal ordenou que provasse ser dependente da falecida segurada, quando 
não se discutia esse ponto na causa, até porque já implantado o benefício, com o 
reconhecimento administrativo da dependência.  
Por essas razões, dou provimento ao apelo para anular a sentença, a fim de que prossiga 
o feito.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 23.896-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: CONSERVADORA AMAZONAS LTDA. 
Apelada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT 
Advogados: DRS. MARGARIDA AMÉLIA B. BARROS E OUTROS (APTE.) E  

ALBERTO DE SOUZA CAVALCANTI E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Rescisão contratual. Violação ao equilíbrio financeiro do contrato. Decreto-
Lei nº 2.300/86, art. 55, II, "d". 
Os contratos administrativos poderão ser alterados "para restabelecer a relação, que as 
partes pactuaram inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do inicial  equilíbrio econômico e financeiro do contrato". 
A alteração do contrato administrativo a fim de se restabelecer a equação financeira inicial 
impõe ao contratante prejudicado a comprovação efetiva do desequilíbrio, que, por 
ensejar dano imprevisível e insuportável, deve ser dividido entre os contratantes. 
Reconvenção. Pedido de rescisão com o pagamento das multas contratuais. Infrações 
imputadas à autora reconvinda não comprovadas. Improcedência. 
Provimento parcial da apelação para julgar improcedente a reconvenção. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 26 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
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JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Conservadora Amazonas Ltda. ajuizou, perante a 5ª 
Vara Federal - PE, ação ordinária contra a Empresa de Correios e Telégrafos - ECT, 
visando à rescisão do contrato de prestação de serviços firmado com a ré, ao fundamento 
de ter ocorrido violação ao equilíbrio financeiro do contrato. 
Alegou, em síntese, que o preço do referido contrato subdividia-se em duas parcelas: PA 
(Parcela A) referente ao valor da mão-de-obra diurna (salário e encargos sociais), 
devendo ser reajustada de acordo com a variação do salário normativo da categoria; e PB 
(parcela PB) referente aos demais fatores de custo, como mão-de-obra indireta e seus 
encargos, devendo ser reajustada trimestralmente, pela variação do BTN. A soma desses 
dois itens, PA e PB, perfazia o total da prestação a ser paga mensalmente. 
Ocorre, porém, que o preço dessas prestações mensais, constantes das faturas emitidas 
pela autora, apresentavam defasagem, tanto porque não obedeciam ao piso salarial da 
categoria de seus empregados, conforme acordado em convenção coletiva, como por 
haver a Portaria nº 345/90 do MEFP alterado o prazo de reajuste das parcelas 
supramencionadas. 
Em resumo, a ré teria descumprido sua obrigação de efetuar o reajuste da parcela A(PA), 
acompanhando o salário normativo da categoria, bem como o da parcela B(PB), 
trimestralmente, pela variação do Bônus do Tesouro Nacional - BTN. 
Contestando o pedido, sustentou a ECT que efetuava os pagamentos com base em 
faturas emitidas pela própria promovente, que seria exclusivamente culpada pelo fato das 
PAs estarem sendo corrigidas pelo salário mínimo e não pelo salário normativo da 
Categoria. 
Aduziu, ao final, que, nos meses de março a maio/90, os reajustes obedeceram ao 
disposto na Portaria nº 345 do MEFP. 
Na réplica à contestação, defendeu a autora que o desequilíbrio financeiro do contrato 
decorreu da alteração da forma de reajuste e que a existência ou não de culpa da ECT 
não constituiria pressuposto para a rescisão pretendida. 
A ECT reconveio pretendendo, também, a rescisão do contrato com o pagamento das 
multas contratuais, custas judiciais e honorários advocatícios. 
Argumentou a reconvinte que a autora-reconvinda não efetuou o reforço de caução 
exigido no item 10.2 do contrato e suspendeu a prestação dos serviços entre junho e 
julho/91, deixando de cumprir suas obrigações contratuais. 
Na resposta à reconvenção, aduziu a autora reconvinda que o reforço de caução só foi 
exigido depois de comunicada a intenção de rescindir o contrato e que não houve 
qualquer suspensão na prestação dos serviços. 
O MPF opinou pela procedência da reconvenção e improcedência da ação. 
A r. sentença foi proferida nos termos do parecer ministerial. 
Irresignada, apelou a autora, reiterando os argumentos já aduzidos. 
Com a resposta ao recurso, 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 e procedente pedido reconvencional, 
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ambos visando à rescisão de contrato de prestação de serviços firmado entre a apelante 
e a ECT. 
No tocante à ação ordinária, impende analisar-se se realmente houve violação ao 
equilíbrio econômico e financeiro do contrato objeto da demanda. 
O Decreto-Lei nº 2.300/86 estabelece que os contratos administrativos poderão ser 
alterados "para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da 
obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do inicial  equilíbrio econômico 
e financeiro do contrato." (art. 55, II, d). 
O § 6º, do suso referido dispositivo legal, dispõe expressamente:  
"Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos do contratado, a 
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro 
inicial". 
Sobre o tema, ensina Hely Lopes Meirelles: 
"o equilíbrio financeiro, ou equilíbrio econômico, ou equação econômica, ou, ainda, 
equação financeira, do contrato administrativo é a relação estabelecida inicialmente pelas 
partes entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 
remuneração do objeto do ajuste. Essa relação encargo-remuneração deve ser mantida 
durante toda a execução do contrato, a fim de que o contratado não venha a sofrer 
indevida redução nos lucros normais do empreendimento. Assim, ao  usar  do  seu direito 
de alterar unilateralmente as cláusulas regulamentares do contrato administrativo, a 
Administração não pode violar o direito do contratado de ver mantida a equação financeira 
originariamente estabelecida, cabendo-lhe operar os necessários reajustes econômicos 
para o restabelecimento do equilíbrio financeiro. 
Trata-se de doutrina universalmente consagrada, hoje extensiva a todos os contratos 
administrativos (Estatuto, art. 55, II,d , e § 6º). "(in Direito Administrativo Brasileiro, 17ª 
edição, p. 199). 
Na mesma linha de pensamento, acrescenta o douto Diógenes Gasparini: 
"Essa relação encargo-remuneração é inatingível por ato do Poder Público, e como tal 
deve ser mantida durante toda a vigência do contrato. Desse modo, qualquer alteração 
que onere ou desagrave a execução da prestação a cargo do particular, feita pela 
Administração Pública, deve ser levada em conta para o restabelecimento desse 
equilíbrio. Tal alteração impõe ao Poder Público contratante a imediata obrigação de 
promover o reajustamento correspondente, de forma que, de pronto, ocorra o reequilíbrio 
da avença. O reequilíbrio pode ser feito, conforme a natureza do contrato, pelo aumento 
da tarifa, por subsídio ou mediante reajustamento de preço."(in Direito Administrativo, ed. 
Saraiva, 1989, p. 264). 
Sustenta a apelante que a ECT descumpriu a fórmula contratual de reajuste, gerando o 
desequilíbrio do contrato. 
A alteração do contrato administrativo a fim de se restabelecer a equação financeira inicial 
impõe ao contratante prejudicado a comprovação efetiva do desequilíbrio, que, por 
ensejar dano imprevisível e insuportável, deve ser dividido entre os contratantes. 
Discorrendo sobre a imprescindibilidade de que o prejuízo experimentado por um dos 
contratantes seja realmente imprevisível e insuportável, leciona Toshio Mukai, citando 
Caio Tácito: 
"Prejuízo tolerável, embora inesperado, não configura a hipótese, nem tampouco aquele 
que, razoavelmente, pudesse ser previsto. É necessário que o dano seja, ao mesmo 
tempo, imprevisível e insuportável, para que se possa receitar a cirurgia heróica, 
convocando-se o juiz, ou a autoridade administrativa, para violar a fisionomia do contrato, 
normalmente intangível e a teoria da imprevisão se endereça, como ficou assinalado, aos 
fatos independentes da vontade de ambas as partes". 
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O reajuste de preços do contrato em questão deveria ter obedecido aos ditames da 
cláusula nona do contrato, que dispõe: 
"9.1. O reajuste de preços pactuados será feito através da apresentação da Carta 
Proposta da contratada à contratante. Os preços serão reajustados através de suas 
parcelas constitutivas (PA e PB), devendo cada uma ser processada separadamente..." 
Indiscutivelmente, caberia à apelante, para ver majorada a parcela "A" do contrato, 
apresentar as faturas nos valores que julgava convenientes, considerando o salário 
normativo da categoria, objeto de Convenção Coletiva, dando pleno conhecimento deste 
pacto laboral à apelada, que, realmente, não tem obrigação de conhecer, de motu próprio, 
as variações salariais relativas a empregados de empresas prestadoras de serviços. 
De igual modo, no tocante à parcela "B", em que pese ter como índice a variação do BTN, 
que é um dado público, incidiria sobre a autora o mesmo ônus de apresentar as notas 
fiscais com as devidas correções. 
Doutra parte, cumpre ressaltar que a recorrente, apesar de pleitear diferenças nos preços 
de janeiro a julho do ano de 1991, considerando aquele mês como  data-base do início da 
pretensa defasagem, só em 10 de abril de 1991 formalizou, junto à recorrida, a 
necessidade da revisão dos preços. 
Mesmo assim, instada à apresentar o documento comprobatório de alteração salarial, 
quedou-se inerte. 
Em seguida, a 31.05.91, denunciou do contrato, quando deveria atender à ponderação da 
ECT. 
Penso que a apelante não logrou comprovar efetivamente a ocorrência de prejuízo 
imprevisível e irreparável ensejador de desequilíbrio econômico e financeiro do contrato, 
nem que a ECT tenha realmente descumprido a fórmula contratual de reajuste. 
Entendo, portanto, que a r. sentença, na parte em que julgou improcedente a ação, deve 
ser integralmente mantida. 
No tocante à reconvenção, pretendeu a ECT (reconvinte) a rescisão do contrato, com o 
pagamento das multas contratuais, ao fundamento de que a apelante (reconvinda) teria 
descumprido obrigações contratuais, dentre as quais o reforço de caução previsto no item 
10.2 do contrato, além de haver suspendido a prestação dos serviços entre junho e julho 
de 1991. 
O MM. Juiz monocrático julgou procedente a reconvenção, com os fundamentos do 
parecer ministerial. 
Com toda reverência, a reconvinte também não logrou comprovar as infrações contratuais 
imputadas à reconvinda. 
Com relação à caução, penso não haver possibilidade da apelada exigi-la no decorrer do 
prazo de aviso prévio dado pela apelante para rescisão contratual. 
A cláusula décima, item 10.2 do Contrato, enuncia: 
"Nas prorrogações contratuais será exigido da firma contratada o recolhimento de um 
reforço de caução, visando manter a proporção de 5% (cinco por cento) estabelecido no 
item 10.1.". 
É bem verdade que não fixa o momento exato da exigência. Entendo, no entanto, que 
deva coincidir com o instante da prorrogação, quando muito, em seguida a esta. 
Pretender-se obter o reforço de caução no decorrer do prazo do aviso prévio, não se me 
afigura legítimo. Ainda mais quando o contrato fora prorrogado há quase seis meses. 
Quanto ao outro motivo para a rescisão do contrato, objeto da reconvenção, ou seja, a 
suspensão dos serviços por parte da apelante, também não restou provado dos autos. 
A provável redução dos serviços, não a sua suspensão na íntegra, deveu-se a um acordo 
entre as partes, consoante assevera a própria apelada na petição de fls. 599, item 5. 
Não demonstrado o descumprimento de obrigações contratuais, incabível o pagamento 
de multas.  
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Praticamente se exaure a reconvenção nesses dois aspectos.  
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para julgar improcedente a 
reconvenção. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 23.969-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: JOSEFA JOSILEIDE VIEIRA E OUTRO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Advogados: DRS. ADRIANO JOSINO DA COSTA (APTES.) E  

EROTILDES DE BRITO LACERDA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Servidores da União que postulam contra o INSS, autarquia com a qual 
não têm vínculo. Ilegitimidade manifesta. 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, 13 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurgem-se os apelantes contra sentença que 
extinguiu o processo sem julgamento de mérito, entendendo-os ilegitimados para pleitear 
do INSS o pagamento de gratificação de estímulo à fiscalização e à arrecadação, por 
serem agentes da inspeção do trabalho. Alegam, em resumo, que o desmembramento do 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social não implica em se os considerar 
ilegitimados para a causa, porque nela pleiteiam tratamento isonômico com os fiscais da 
Previdência.   
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 
Peço dia para julgamento.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Os autores são servidores da União e 
estiveram apenas lotados no INSS, continuando a perceber remuneração da 
administração direta. Não têm, portanto, vínculo com a autarquia previdenciária, que, 
desse modo, é parte ilegítima para a causa.  
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Por essas razões, nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 24.004-AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, BANCO CENTRAL DO BRASIL - 

BACEN E BANCO BRADESCO S/A 
Apelados: NILSON PIMENTEL DE ATAÍDE E OUTRO 
Advogados: DRS. CORNÉLIO ALVES E OUTROS (APTES.) E  

ÁLVARO JOSÉ SILVA TORRES (APDOS.) 
 
EMENTA 

Civil. Sistema Financeiro de Habitação. Plano de Amortização Mista. Aleatoriedade de 
índice de reajustamento prejudicial ao adquirente. Cláusula contratual abusiva. 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, 20 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurgem-se os apelantes  contra sentença que 
deferiu pedido de anulação de cláusula contratual, para que restasse mantida  a relação 
prestação/salário verificada na data da assinatura de contratos habitacionais ligados ao 
Sistema Financeiro da Habitação.  
Alegam, em resumo, que o contrato com o mutuário rege-se pelo Plano de Amortização 
Mista, que prevê a atualização com base no maior índice de aumento salarial ou com o 
emprego do mesmo índice de correção do saldo devedor. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Reporto-me ao que afirmei em 
recente trabalho: 
"... Quero destacar, quanto ao SFH, um ponto bastante ligado ao tema deste trabalho: 
trata-se do reajustamento dos contratos sujeitos ao Plano de Amortização Mista. Destaco 
trecho de voto que proferi na Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
no julgamento da Apelação Cível nº 11.448-AL: 
`A partir de 1987, diante das distorções no cálculo do reajuste das prestações e na 
cobertura do saldo devedor, ao final do contrato, o Plano de Equivalência Salarial só é 
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obrigatório nos contratos até 2.500 VRFs, em função do art.  2º do Decreto-Lei 2.349. 
É que se estabelecera uma situação de descalabro no Fundo de Compensção da 
Variação Salarial. A fórmula de atualização do saldo devedor do financiamento se faz com 
base nos índices de correção monetária e com aplicação de juros contratuais, enquanto 
as prestações no PES não podem exceder o limite da variação do salário da categoria do 
mutuário. 
O desequilíbrio entre a política salarial e a inflação motivou o descompasso entre o 
crescimento do saldo devedor e a sua amortização pelo pagamento das prestações, de tal 
modo que, ao final do contrato, o saldo remanescente equivale muitas vezes a soma 
superior ao valor de mercado do imóvel, o que implica em inviabilizar o sistema de 
cobertura. 
Optou, então, o legislador em restringir a adoção de tal sistema aos contratos destinados 
à aquisição de moradia para as camadas sociais mais necessitadas. 
Os adquirentes de maior poder aquisitivo vinculam-se a outra sistemática, que não prevê 
a cobertura do saldo devedor, ao final do contrato, e admite a adoção de outra fórmula de 
reajuste das prestações. 
Por isso, os apelantes tiveram que contentar-se com a inserção no contrato da cláusula 
de reajuste com base no maior índice de variação salarial ou, na falta de parâmetro, 
obedecendo-se a critério equivalente ao da correção do saldo devedor. 
Não houve coação na celebração do pacto. Na ocasião, os apelantes queriam o 
financiamento, e o obtiveram. Não podem, agora, alterá-lo para incluir cláusula mais 
benéfica. 
Esta Turma, decidindo caso semelhante, fixou a seguinte posição: 
`Civil. Contrato de aquisição e financiamento de imóvel pelo Sistema Financeiro de 
Habitação. Contrato padrão. Sua interpretação. Improcedência do pedido de revisão do 
pacto celebrado. Apelo improvido. (Apelação Cível nº 10.409-PB, Rel. Juiz Lázaro 
Guimarães)...'" 
Naquela ocasião, não se discutia a configuração, ou não, de cláusula abusiva no contrato 
de financiamento, ou seja, o autor não invocara tal fundamento, limitando-se a pleitear a 
observância do plano de equivalência salarial, que o próprio contrato excluía. É possível 
que outra fosse a solução se examinada a questão sob a ótica da proteção ao 
consumidor. O agente financeiro predispôs o contrato de modo a aplicar o maior índice de 
variação salarial ou, na falta de parâmetro, o índice que serve à correção da poupança, ou 
seja, a TR, que mede taxa de juros, e, por isso, não serve à correção monetária. Ambas 
as alternativas oneram excessivamente o mutuário. 
A aplicação do maior índice de variação salarial do período é extremamente aleatória e 
acarreta o desequilíbrio do contrato, na medida em que o mutuário nada tem a ver com a 
categoria profissional que obteve o melhor padrão de alteração salarial. De mais a mais, 
em qualquer categoria é normal a compensação de reajustes maiores com menores. Se 
alguém tomar como base apenas os índices maiores de quaisquer categorias terá apenas 
o critério do pico de avanço salarial de todos os trabalhadores, o que não servirá como 
parâmetro para atualização monetária, mas apenas como dado para pesquisa 
sociológica. 
Como as duas alternativas são injustas e desequilibram o contrato, depois da decisão do 
STF sobre a imprestabilidade da Taxa Referencial, os agentes financeiros estão 
desesperados à cata de um índice para corrigir as prestações. Volto a concluir, pelas 
razões que já expus: o único índice razoável é o da variação do salário da categoria 
profissional do mutuário, até porque essa equivalência ganhou foros de tradição, desde os 
tempos do Banco Nacional de Habitação, e é largamente empregada como fator de apelo, 
na publicidade imobiliária. Na falta de um indexador apropriado, como no caso do 
autônomo, ou de quem complementa a prova da renda familiar com o resultado de 
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atividades profissionais autônomas, o índice oficial remanescente é a UFIR". ( in 
"Cláusulas Contratuais Abusivas", Revista da AJUFE, 1993). 
No caso sob exame, o mutuário invocou a nulidade da cláusula contratual abusiva, que se 
há de reconhecer, pelos motivos acima expostos. 
Assim, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 24.373-PB 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: ANTÔNIO LINO DO NASCIMENTO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. JURANDIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS (APTES.) E  

MARIA DAS DORES V. MONTENEGRO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Embargos do Devedor. Execução de sentença homologatória de transação. 
A sentença que homologa acordo firmado entre as partes produz todos os efeitos de coisa 
julgada material, extinguindo o processo com julgamento do mérito - CPC, art. 269, III. 
A transação homologada em juízo, com trânsito em julgado, só pode ser desconstituída 
nas hipóteses previstas nos art. 485, VIII, e 486 do CPC. 
Alegação de erro material nos cálculos que embasaram a transação. Ausência de provas 
concludentes. 
Em tema de embargos do devedor, cabe ao embargante o ônus da prova. 
Provimento do recurso para julgar improcedentes os embargos. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar 
o presente julgamento. 
Recife, 06 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
ajuizou, perante a 3ª Vara Federal - PB, contra Antônio Lino do Nascimento, ação de 
embargos à execução de sentença que homologou acordo firmado entre o instituto 
embargante e o embargado. 
Sustentou o embargante, em síntese, a ocorrência de erro material nos cálculos 
elaborados pela DATAPREV que embasaram o referido acordo, requerendo, ao final, que, 
providos os embargos, sejam considerados os cálculos elaborados pela Contadoria 
Judicial. 
Impugnando o feito, aduziu o embargado, em preliminar, carência de ação e 
impossibilidade jurídica do pedido, porquanto o acordo homologado já haveria transitado 
em julgado. No mérito, afirma que os cálculos da DATAPREV foram elaborados com base 
nas Súmulas 71 e 260 do ex-TFR e que o embargante, em nenhum momento, comprovou 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

a existência de erro aritmético. 
O MM. Juiz Federal julgou procedentes os embargos. 
Irresignado, apelou o embargado, reiterando os argumentos já aduzidos. 
Com a resposta ao recurso, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator):  Cuida-se de embargos do devedor 
opostos à execução de sentença que homologou acordo celebrado entre as partes. 
Alega o embargante ter ocorrido erro material nos cálculos que serviram de embasamento 
à transação. 
No entanto, o acordo homologado já havia transitado em julgado. A homologação da 
transação produz todos os efeitos de coisa julgada material, extinguindo o processo com 
julgamento do mérito - CPC, art. 269, III. 
A transação homologada em juízo só pode ser desconstituída nas hipóteses previstas nos 
artigos 485, VIII, e 486 do CPC: 
"A transação produz entre as partes efeito de coisa julgada, só podendo ser rescindida em 
virtude de dolo, violência ou erro essencial, consoante dispõe o art. 1.030 do CC. Tal 
rescisão demanda provas e pressupõe processo contraditório, não podendo, pois, ser 
solucionada nos próprios autos do acordo, a teor do art. 486 (Ac. unân. da 4ª Câm. do 
TJSP de 9.10.86, na apel. 86.887-1, rel. des. Freitas Camargo; RT, 616/57)" 
"Em se tratando de sentença transitada em julgado, homologatória de transação efetivada 
em feito contencioso, própria para a desconstituição é a ação rescisória do art. 485, VIII, 
do CPC (Ac unân. da 3ª Câm. do TJMG, de 17.09.87, na apel. 72.894, rel. des. Sávio de 
Figueiredo Teixeira; Adcoas, 1988, n. 117.567)." 
"Existindo sentença judicial que reconhece a transação, cabe a rescisória. Mas, quando a 
sentença se limita tão-só a homologar a manifestação de vontade das partes, sem 
qualquer outra indagação, cabe a ação anulatória do ato jurídico, a ser solucionada pelo 
juiz de 1ª instância (Ac. unân. da 6ª Câm. do 2º TACivSP de 3.9.85, na AR 177.449-7, rel. 
Juiz Matos Faria; RT, 602/148)." 
(in Código de Processo Civil Anotado, vol. II -  Alexandre de Paula, pp. 1884 e 1867) 
É certo que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, ainda quando a sentença 
tenha transitado em julgado. 
No entanto, em tema de embargos do devedor, compete ao embargante o ônus da prova. 
A ação incidental de embargos do devedor, ainda que autuada em apenso ao processo 
principal, deve ser regularmente instruída, de forma autônoma, para, na hipótese de vir a 
ser desapensada, conservar a demonstração dos fatos alegados pelas partes. 
No caso, os embargos foram opostos com uma cópia da transação, cópia da sentença 
homologatória e planilhas de cálculos elaborados pelo próprio embargante e pela 
contadoria do juízo. 
Entretanto, não logrou o embargante comprovar a existência do invocado erro material. 
A r. sentença, embora em tese esteja correta, não a mantenho, com todo o respeito, por 
não haver o embargante apresentado provas concludentes dos fatos alegados. 
Nesse aspecto, é cristalina a lição de Humberto Theodoro Júnior: 
"O devedor será, todavia, o autor da ação de embargos, podendo discutir amplamente o 
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 vol., 1991, fls. 53). 
Com essas considerações, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os 
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embargos. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 24.849-PB  

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: CREDILVA FIGUEIRAS MOREIRA E OUTRO 
Apelado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGENS - DNER 
Advogados: DRS. JOSÉ MARTINS DA SILVA E OUTRO (APTES.) E  

GERALDO LEONARDO ABEL E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. I - A pensão especial do art. 242 da Lei 1.711/52 é cumulável com pensão 
previdenciária. II - Filha solteira beneficiada pela regra do art. 5º da Lei 3.373/58 não 
perde direito à pensão quando completa a maioridade, salvo se vier a ocupar cargo 
público. III - Prescrição  progressiva que não poderia ser decretada de ofício. IV - 
Pretensão ao reposicionamento "post mortem" do segurado amparada no art. 1º,  da Lei 
5.057/66. 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, 11 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A sentença  julgou procedente, em parte, ação  
de revisão de pensão estatutária cumulada com pensão previdenciária e extinguiu o 
processo em relação à autora Cleyde Márcia Filgueiras Moreira. Apelam as autoras, 
alegando, em resumo, que Cleyde  Márcia não perdeu o direito à percepção do benefício 
ao completar 21 anos, por se tratar de filha solteira do segurado não ocupante de cargo 
público, que não foi argüida a prescrição, que a pensão especial é cumulável com a 
previdenciária e que o reposicionamento pretendido está previsto no parágrafo 1º, do art. 
1º, da Lei 5.057/66.  
A autarquia apelada apresentou contra-razões pela confirmação da sentença. Vieram os 
autos, tocando-me a distribuição.  
É o relatório.  
Peço dia para julgamento.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A autora  Cleyde Márcia Filgueiras 
Moreira está amparada pela regra do art. 5º da Lei 3.373/58, que estabelece o direito da 
filha solteira maior de 21 anos a continuar percebendo benefício previdenciário, salvo se 
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vier a ocupar cargo público.  
A cumulação da pensão especial prevista no art. 242 da Lei 1.711/52 é reconhecida de há 
muito pelo antigo Tribunal Federal de Recursos, desde leading case da lavra do eminente 
Ministro Armando Rollemberg.  
A finalidade do benefício ali outorgado é a de assegurar a complementação da pensão 
previdenciária, de tal modo que os dependentes do servidor não sejam ainda mais 
atingidos pela perda decorrente de acidente de serviço ou doença profissional. 
Reporto-me ainda ao voto do eminente Juiz Castro Meira, na AC 1.455-RN, com adesão à 
tese de que são cumuláveis as pensões, até o limite da remuneração do servidor. 
A prescrição não foi argüida na contestação, daí porque não poderia ser decretada de 
ofício, mesmo na sua forma progressiva. 
O reposicionamento do falecido segurado, para fins de recálculo da pensão, está previsto 
no art. 1º e seu parágrafo 1º, da Lei 5.057/66. Deve fixar-se tal reclassificação na 
referência NM-32, Classe Especial, Agente Administrativo, do mesmo modo que o 
paradigma Francisco das Chagas Borges.  
Por essas razões, dou provimento ao apelo. Fixo a verba honorária em 10% do valor da 
condenação.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 25.068-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: CENPLA - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. ALOÍSIO DE SOUSA CAVALCANTI E OUTRO (APTE.)  
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos de Terceiro. Promessa de compra e venda com cláusula de 
transmissão de posse dos promitentes vendedores. Ineficácia do ato para desconstituir 
penhora em execução fiscal. 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, 18 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em execução fiscal movida contra a 
COCISA - Construções e Comércio Ltda. Alega, em resumo, que demonstrou ser 
possuidora do imóvel, dada a regra do art. 485 do Código Civil, em virtude de promessa 
de compra e venda, cujo instrumento anexou à petição recursal. 
A apelada apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os autos, 
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tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A evidência de que os promitentes 
vendedores, sócios da executada, jamais desocuparam o imóvel, porquanto a Sra. Rita 
Maria Montenegro Lima recebeu, naquele endereço, intimação da penhora (fls.22), não é 
afastada pela presunção juris tantum da posse do compromissário, certificada em 
documento obtido dez anos após (fls. 50). 
Note-se, ademais, que o apartamento fora adquirido pelo Sistema Financeiro de 
Habitação, estando gravado com hipoteca habitacional, tendo os promitentes vendedores 
assumido o ônus de continuar pagando as prestações do financiamento e inexistindo 
anuência do credor hipotecário, o que, por si só, invalida o negócio. 
Observe-se, portanto, que a embargante afirma ter a posse de imóvel em que residia a 
Sra. Rita Maria Montenegro Lima, promitente vendedora, e esta continuava pagando as 
prestações do financiamento. Nada mais claro para demonstrar a simulação do negócio, 
ineficaz para desfazer a penhora, em execução fiscal movida em 16 de dezembro de 
1986. 
Por essa razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.680-AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER 
Apelado: JOÃO BEZERRA DOS SANTOS 
Advogados: DRS. JORGE MATHEUS PAEHE DE FARIA E OUTROS (APTE.) E  

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

Processual Civil. Homologação de cálculos de liqüidação de sentença. Utilização da TR 
(Taxa Referencial) como índice de correção monetária. Admissibilidade a seu tempo. 
Manual de normas padronizadas de cálculos da Justiça Federal. 
1. A correção monetária realizada nos cálculos de liqüidação da sentença é nada mais 
que a atualização da desvalorização do débito ao tempo do ajuizamento da ação. 
2. Os cálculos efetuados pela Contadoria da Seção Judiciária, em obediência ao Manual 
de Normas Padronizadas de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, seguiram a 
validade oficial dos índices de correção monetária à sua época: ORTN, OTN, BTN, TR e 
UFIR. 
3. Inexiste incongruência em utilizar a TR, em seu devido período de eficácia, como fator 
de atualização monetária, à míngua de quaisquer outros índices havidos e/ou sugeridos. 
4. Precedentes das Cortes da 1ª e 4ª Regiões. 
5. Apelação improvida. Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indigitadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal, à unanimidade, negar provimento 
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à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 15 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de apelação cível interposta pelo DNER - 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem contra decisão monocrática 
homologatória dos cálculos de liqüidação. 
Irresignado, o apelante impugna a utilização da TR - Taxa Referencial - para os cálculos 
da correção monetária, alegando que a mencionada taxa não é índice de correção 
monetária, e sim taxa remuneratória, conforme decidido pela colenda Corte Maior. Alfim, 
requer a reforma do decisum a quo. 
Contra-arrazoando, o apelado afirma que os cálculos foram efetuados em obediência ao 
Manual de Normas de Cálculos da Justiça Federal, expedido por esta distinta Casa 
Julgadora, pelo que pugna pela mantença do r. decisório. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A respeitável sentença do ilustre Julgador 
monocrático merece ser mantida na íntegra, pelos seus próprios fundamentos e pelos 
aqui expostos, visto ser a hipótese, a meu ver, de simples solução. 
Em síntese, o presente processo, ajuizado em 18 de agosto de 1983, versa sobre ação de 
indenização por perdas e danos proposta contra o DNER pelo ora apelado, pelos 
prejuízos causados a este último, em seu veículo Mercedes Bens - Tipo - 1313, caminhão 
Truck, ano 1974, placa TA 0969-AL, quando da ocorrência de precipitação e 
deslocamento de barreiras, em 07 de maio de 1982, ficando o veículo, meio de 
sobrevivência do suplicado, parcialmente soterrado. 
Julgada procedente na 1ª Instância, esta distinta Segunda Turma (decisão em que fui 
Relator) confirmou a r. sentença. 
Inconformando-se o DNER com a sentença de liqüidação por arbitramento, retornaram os 
autos a esta egrégia Corte, onde esta Segunda Turma (Relator o eminente Juiz Petrucio 
Ferreira), mais uma vez, improveu o recurso apelatório, confirmando o r. decisum 
liqüidatório. 
Agora, e mais uma vez, vem a autarquia federal apelar, opondo-se à utilização da Taxa 
Referencial - TR - nos cálculos de liqüidação, efetivados na Contadoria da Seção 
Judiciária de Alagoas. 
A questão não merece mais delongas. A informação, a pedido do DNER, de fls. 338, 
demonstra quais os índices e períodos respectivos que foram utilizados. Assim o foram: 
a) ORTN - até 02/86; 
b) OTN  - até 02/89; 
c) BTN  - até 02/91; 
d) TR   - até 31/12/91; e 
e) UFIR - a partir de 01/92. 
Três aspectos a serem verificados: 1º) a utilização dos índices em cada período deu-se de 
acordo com as alterações formuladas pelo Governo Federal nas políticas econômicas 
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ocorridas nesses últimos anos; 2º) a referida informação da Seção de Contadoria (fls. 
338) revela que os cálculos obedeceram à sentença liqüidanda e ao contido no Manual de 
Normas Padronizadas de Cálculos do Conselho da Justiça Federal; e 3º) como 
asseverado pelo ilustre sentenciante, em nenhum momento o apelante propôs qualquer 
outro índice de correção monetária para substituir a TR. 
Nada a ser reformado, mais uma vez. 
Por fim, transcrevo ementas que, também, corroboram com o índice da TR como fator de 
correção monetária. 
"Processual Civil. Sentença de liqüidação. Condenação. Correção monetária. Indexador. 
1. À míngüa de indexador próprio, a TR serve para o efeito de corrigir monetariamente a 
condenação resultante de sentença judicial. 
2. Agravo improvido." 
(AG 25837-RS, TRF-4ª Reg., Rel. Juiz Ari Pargendler, DJ, de 25/11/92) 
"Processual Civil. Execução de sentença. Cálculos. 
1. A correção monetária nos moldes da Lei 6899/91 não deixou de ser adotada à extinção 
da OTN, uma vez que os índices de correção passaram a ser feitos com os seus 
sucedâneos BTN e TR. 
2. Se os cálculos estão em perfeita consonância com a decisão exeqüenda, e que, por 
isso mesmo, aplicou, tão-somente, o critério de reajuste estabelecido na Súmula 260, do 
antigo Tribunal Federal de Recursos, não há nada a ser impugnado, uma vez que a conta 
de liquidação deve mesmo obedecer rigorosamente os limites da coisa julgada. 
3. Apelo improvido. 
4. Decisão mantida." 
(AC 1842-MG, TRF-1ª Reg., Rel. Juiz Plauto Ribeiro, DJ, de 30/03/92) 
"Processo Civil. Liqüidação. Juros. Índices de correção. 
1. O cálculo dos juros obedeceu à determinação constante do acórdão que, no particular, 
modificou a sentença para fixá-los em 12%, a partir do trânsito em julgado da sentença. 
2. A correção monetária que adotou os índices preconizados em lei, de acordo com a 
época - ORTN, OTN, IPC, BTN e, finalmente, TR. 
3. Apelo improvido." 
(AC 11204-DF, TRF-1ª Reg., Rel. Juíza Eliana Calmon, DJ, de 07/10/91) 
"Processual Civil. Autorização de cálculo. Honorários advocatícios sobre o valor da causa. 
Correção monetária. Incidência. Termo inicial. Súmula 14 do STJ. Utilização da TR. 
Legalidade. Agravo regimental improvido. 
1.Escorreita homologação de cálculo atualizatório de verba honorária arbitrada em 
percentual sobre o valor da causa, vez que a correção incide a partir do ajuizamento da 
ação. Súmula 14 do STJ. 
2.Inexiste ilegalidade na utilização da TR como índice atualizatório. 
3.Agravo regimental improvido." 
(Ag. Reg. 498-SC, TRF-4ª Reg., Rel. Juiz Osvaldo Alvarez, DJ, de 25/11/92) 
"Agravo de Instrumento. Conta de atualização de débitos. Correção monetária. Indexação 
pela taxa referencial. 
1. Para a conta de atualização de débitos é aceitável a utilização da TR como índice para 
a correção monetária. 
2. Agravo de instrumento improvido." 
(AG 1222-RS, TRF-4ª Reg., Rel. Juíza Luíza Dias Cassales, DJ, de 26/08/92) 
Por tais considerações, nego provimento à apelação interposta. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0376-CE 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: LUIZ ROBERTO BARROSO GASPAR DE OLIVEIRA 
Advogados: DRS. ANA JOSETE FERREIRA MESQUITA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Penal e Processual Penal. Desmatamento de área de preservação permanente. Ausência 
de prova da autoria do crime. Absolvição que se impõe. 
I - Se a prova colhida nos autos não esclarece ter sido o denunciado o autor do 
desmatamento do manguezal, é de se ter por improcedente a denúncia ofertada. 
II - No processo penal vale o princípio do "in dubio pro reo", devendo a condenação se 
basear em prova clara e inequívoca. 
III - Apelação improvida.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 23 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente, em exercício 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O representante do Ministério Público Federal 
ofereceu denúncia contra Luiz Roberto Barroso Gaspar de Oliveira, Diretor Comercial da 
empresa Andes S/A, pelo fato de haver este determinado o início das obras objetivando a 
construção de uma ponte sobre o Rio Cocó, no Estado do Ceará, causando, assim, 
alterações ambientais em área que era considerada de preservação permanente. 
O fato atribuído ao denunciado, isto é, alterar local especialmente protegido, foi 
qualificado na denúncia como infringente do artigo 168, do Código Penal Brasileiro, 
consoante o estabelecido nas Leis nºs 4.771/65 e 5.197/67. 
Recebida a denúncia (fls. 79), foi o denunciado interrogado e apresentou sua defesa 
prévia (fls. 87 a 90) em que negou a responsabilidade pelo desmatamento de que tratava 
a peça acusatória. 
Procedida a instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas na denúncia (fls. 95 a 
101) e as testemunhas indicadas pela defesa (fls. 103), bem assim duas testemunhas 
referidas (fls. 115 a 119). 
O Ministério Público Federal e o acusado apresentaram alegações finais. 
O MM. Juiz proferiu sentença, concluindo por absolver o denunciado por não estar 
convencido da autoria do fato que fora atribuído ao réu. 
Inconformado com a conclusão da sentença, apelou o Ministério Público Federal, 
insistindo na condenação do acusado, no que foi contrariado pela defesa. 
É o relatório. 
À revisão. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, o fato atribuído ao 
denunciado, Luiz Roberto Barroso Gaspar de Oliveira, Diretor Comercial da empresa 
Construtora Andes S/A, foi o de haver autorizado a devastação de local especialmente 
protegido, por ocasião da realização dos trabalhos preliminares de construção de uma 
ponte sobre o Rio Cocó, próxima à cidade de Fortaleza, no Ceará. 
Diante disso, entendeu o ilustrado representante do Ministério Público Federal que o 
denunciado, à míngua de legislação específica que tipifique os crimes ecológicos, havia 
cometido o crime previsto no artigo 166, do Código Penal Brasileiro. 
O art. 166, citado, assim dispõe: 
"Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente 
protegido por lei: 
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa." 
O MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, Dr. Abdias Patrício Oliveira, 
após analisar a prova que foi produzida, assim argumentou: 
"As testemunhas, ouvidas na instrução criminal, são unânimes em afirmar que não sabem 
quem autorizou o desmatamento e a retirada da areia. 
A prova documental, a exemplo da testemunhal, é também insuficiente para autorizar a 
condenação do acusado. 
Assim, não sendo a prova constante dos autos suficiente para se formar o convencimento 
de que é o acusado o autor do crime narrado na denúncia, sua absolvição se impõe como 
medida de justiça." (fls. 146) 
Razão assiste ao douto Juiz sentenciante. 
Com efeito, da análise dos depoimentos que foram colhidos em juízo, criou-se uma 
dúvida se, realmente, o denunciado havia autorizado o desmatamento na área da 
construção da ponte sobre o Rio Cocó. 
As duas testemunhas arroladas na denúncia, funcionárias do SEMACE, que prestaram 
depoimento em juízo, embora hajam constatado a existência do desmatamento, não 
esclareceram quem foi o seu responsável. 
Afirmou a testemunha Maria Lúcia Oliveira Coutinho, geóloga da Superintendência do 
Meio Ambiente do Estado do Ceará - SEMACE: 
"que a depoente não sabe informar quem cortou o manguezal do Rio Cocó, na localidade 
próxima ao Caça e Pesca, onde ia ser construída a já citada ponte, nem também sabe 
informar quem mandou cortar o referido manguezal; (...) que, a depoente não sabe dizer 
quem fez a devastação."(fls. 96/97) 
No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Maria Acy Moura França, que aduziu: 
"que, no local, não havia nenhuma placa que identificasse a pessoa ou as pessoas 
responsáveis por aquela degradação ambiental; que a depoente ainda conversou com 
alguns pescadores, mas não obteve informação segura de quem havia devastado a 
aludida área." (fls. 100) 
As testemunhas indicadas pela defesa também não chegaram a apontar quem, 
realmente, determinou o desmatamento em causa. Apenas a testemunha Luis Carlos 
Batista Sá afirmou que o responsável pela autorização do desmatamento do manguezal 
havia sido o engenheiro do DNER, Dr. Paulo de Tarso. Este, ouvido em juízo, afirmou, 
entretanto, que não havia determinado qualquer desmatamento do manguezal próximo ao 
Rio Cocó, no local da construção da ponte que daria continuidade ao anel viário que 
partia da Barra do Ceará até o Mucuripe (fls. 118). 
Como se vê, não restando demonstrado, com clareza, quem foi o autor do fato 
mencionado na denúncia, não havia outra solução senão a adotada pelo MM. Juiz 
prolator da sentença recorrida, no sentido de julgar improcedente a denúncia para 
absolver o acusado da imputação que lhe foi atribuída. 
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Com estas considerações, nego provimento à apelação, mantendo a respeitável sentença 
a quo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0487-CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: FRANCISCA JOSEFA DA COSTA GUIMARÃES (ASSISTENTE DA JUSTIÇA 

PÚBLICA) 
Apelados: EDINÚZIA FERNANDES MOTA,EDMILSON MOTA NUNES E TEREZINHA 

FERNANDES DA MOTA 
Advogados: DRS. FRANCISCA CARDOSO DE OLIVEIRA (APTE.) E  

ESTEVAM SINVAL JÚNIOR (APDOS.) 
 
EMENTA 

Processo Penal. Assistência na acusação. Crime de falsificação no registro de 
nascimento.  
1. Importando distinguir no Direito Penal o ofendido do puramente prejudicado, em 
relação a este, por não ser titular do direito tutelado pela lei penal incriminadora, cabe, 
tão-só, o direito ao ressarcimento, enquanto ao ofendido cabe, juntamente com o direito 
ao ressarcimento, a titularidade da "persecutio criminis", direta ou indiretamente, ou como 
assistente na acusação. 
2. Nos crimes de fé-pública, o ofendido formal e materialmente é o Estado, não 
identificando-se, assim, no particular prejudicado, o direito à assistência na acusação. 
3. Prejudicial acatada com o não conhecimento da apelação. 
 
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, não 
conhecer da 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, 18 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Ministério Público Federal denunciou de 
Edinúzia Fernandes Mota, Edmilson Mota Nunes e Terezinha Fernandes da Mota pela 
prática do tipo penal descrito no artigo 171 (a primeira denunciada) e os demais no artigo 
299, todos do Código Penal Brasileiro. 
Diz, em sua peça acusatória, que a denunciada Edinúzia Fernandes Mota consentiu que 
Luiz Carlos Guimarães, com quem conviveu maritalmente, registrasse como se filho seu 
fosse (fls.17), com o nome de Eduardo Mota Guimarães, menor concebido do 
relacionamento entre ela e "Luiz Figueiredo de tal", vindo posteriormente a habilitar 
referido menor à pensão deixada por Luiz Carlos Guimarães junto à Previdência Social e, 
adotando idêntico expediente fraudulento, habilitou-se como inventariante dos bens 
deixados pelo de cujus. Diz que o segundo denunciado, Edmilson Mota Nunes, registrou o 
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mesmo menor como fruto do seu casamento com Terezinha Fernandes da Mota (terceira 
denunciada), com o nome de Francisco Eduardo Fernandes Mota (fls. 22), sendo 
referidos denunciados pais de Edinúzia Fernandes Mota. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático julgou improcedente a denúncia e absolveu os réus, 
com fundamento no art. 386, III, do CPPB.  Firmou seu juízo de convicção na constatação 
de que: - a primeira denunciada obteve a pensão comprovando sua condição de 
companheira; - o registro de nascimento do menor Eduardo foi feito por Luiz Carlos 
Guimarães, que se declarou seu pai; - a utilização de tal registro para obtenção de cota 
de pensão não constitui qualquer delito; - a atitude nobre dos segundo e terceiro 
denunciados, providenciando assento de nascimento do menor, com fins de protegê-lo e 
ampará-lo, torna atípico referido assentamento. 
Francisca Josefa da Costa Guimarães, casada civilmente com o ex-segurado Luiz Carlos 
Guimarães (doc. fls. 165), admitida como Assistente do Ministério Público (fls. 168), apela 
da sentença, pretendendo sua reforma, dizendo-se vítima dos fatos articulados pelos 
apelados, vez que sua pensão fora subtraída e seus bens tomados. 
Contra-razões. 
O parecer da Procuradoria Regional Federal opinou pelo provimento parcial do recurso. 
Considerou precárias e insuficientes as provas dos autos para comprovar a paternidade 
do de cujus. Concluiu pela manutenção da absolvição da primeira denunciada corrigindo-
se, apenas, o fundamento, para justificá-la pelo inciso VI do art. 386 do CPPB. Quanto 
aos demais denunciados, seria de condená-los, não nas penas do art. 299, mas nas do 
art. 242 do Código Penal, entretanto deixando-se de aplicá-las face ao reconhecimento do 
motivo nobre pelo qual o crime foi praticado. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Estabelece o artigo 268 do Código de  
Processo Penal Brasileiro que, em todos os termos de ação pública, poderá intervir, como 
assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, 
qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. 
Tal dispositivo é uma decorrência lógica da ressalva do interesse do ofendido na 
persecutio criminis, cuja titularidade lhe é concedida nos crimes de ação privada, pública 
condicionada ou subsidiária, e cujo interesse também se lhe resguarda no recurso de que 
cuida o artigo 598 da mesma Lei Processual Penal. Mas, importa observar que tal 
interesse legitima, tão-só, o ofendido, seu representante ou as pessoas enumeradas no 
art. 31, já referido - cônjuge, ascendente, descendente ou irmão - isto somente em caso 
de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial. 
Damásio de Jesus, em estudando o sujeito passivo - Direito Penal, 1º Vol. Parte Geral - 
11ª, apresenta como sujeito passivo do crime o titular do interesse, cuja ofensa constitui a 
essência do crime, isto nos exatos termos da lição de Antolisei, citado por Asúa em seu 
tratado de Direito Penal. 
É que não há de se esquecer estar ínsita ao crime, antes que tudo, uma ofensa a um 
direito tutelado pelo Estado - vida, integridade física, patrimônio, liberdade sexual, fé 
pública, etc. Assim é que o mesmo doutrinador citado lembra que para se encontrar o 
sujeito passivo do crime importa, antes que tudo, indagar qual o interesse tutelado pela lei 
penal incriminadora, observando que no crime de homicídio, sendo o bem protegido pela 
norma, o direito à vida e o seu titular, o homem, em tal crime este será o sujeito passivo, 
como o é o feto, no crime de auto-aborto. Já em relação ao crime de bigamia, identificam-
se como titulares do bem ofendido o Estado, o cônjuge do primeiro casamento e o 
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contraente do segundo, quando de boa-fé, tendo-se, no crime de prevaricação, como 
sujeito passivo, tão-só, o Estado. 
Há ainda a distinguir-se, em se falando do sujeito passivo do crime, o sujeito passivo 
constante ou formal e o sujeito passivo eventual ou material, devendo-se atentar que o 
Estado, enquanto titular do mandamento proibitivo não observado pelo sujeito ativo, é 
sempre o sujeito passivo formal do crime, podendo, por outro lado, tal qual ocorre com o 
homem-pessoa jurídica e a própria coletividade, figurar, também, como sujeito passivo 
eventual ou material, desde que nele se identifique a titularidade do direito penalmente 
protegido. 
Finalmente, Damásio de Jesus, reportando-se às lições de Ferri, lembra que o sujeito 
passivo e o prejudicado nem sempre são, necessariamente, a mesma pessoa. 
Assim, é que no homicídio, enquanto o sujeito passivo é o homem, o prejudicado é o 
cônjuge ou parente do falecido. No crime de moeda falsa, o sujeito passivo é o Estado e o 
prejudicado aquele a quem se entregou a moeda. O prejudicado, pois, é qualquer pessoa 
a quem o crime haja causado prejuízo, patrimonial ou não, tendo, por conseqüência, 
direito ao ressarcimento (actio civilis ex delicto - artigos 63 e seguintes do CPPB), 
enquanto o sujeito passivo é o titular do interesse jurídico violado, somando ao direito ao 
ressarcimento o direito à titularidade da persecutio criminis - direta ou indiretamente - quer 
como autor originário na ação penal privada; como elemento necessário e indispensável à 
ação penal - ação pública condicionada; como elemento substitutivo processual - ação 
subsidiária ou como integrante da relação processual em termos assistenciais - como 
assistente da acusação. 
De tudo, conclui-se que o prejudicado não tem, senão, a titularidade do direito ao 
ressarcimento, cabendo-lhe o direito à titularidade da persecutio criminis se nele, também, 
se identifica a figura do ofendido, ou seja, aquele que foi identificado como titular do 
direito penalmente tutelado, ou, no caso de morte deste, ou de seu desaparecimento, 
prove encontrar-se em uma das situações enumeradas no art. 31 do Código de Processo 
Penal Brasileiro. 
No caso presente, o crime de que se cuida é daqueles que tem como ofendido, formal e 
materialmente, o Estado. É que, segundo narra a denúncia, teria havido, da parte dos 
réus, falsificação no Registro de Nascimento de Eduardo Mota Guimarães e uso de tal 
documento falso para obter, junto ao INPS, concessão de benefício pela morte do 
registrante. 
Ora, a jurisprudência, atendendo exatamente que, em tais crimes, o ofendido formal e 
materialmente é o Estado, embora o particular possa figurar como prejudicado, inadmite a 
assistência ao Ministério Público da parte do particular, em tais casos, como se lê abaixo: 
"Crimes contra a fé-pública. Inadmissibilidade da assistência - TJSP, RT 487/284 e 291." 
Igualmente, tem caminhado a jurisprudência no sentido de inadmitir ao credor do falido o 
direito de assistir ao Ministério Público em razão, exatamente, de embora nele se 
identificar a figura do prejudicado do crime, não há como ser ele sujeito passivo do crime 
falimentar (TJSP, RT 466/321). 
Por tais razões, não identificando na pessoa da apelante Francisca Josefa da Costa 
Guimarães a ofendida dos crimes imputados aos apelados, nem representação do 
ofendido, não lhe reconheço o direito à assistência do Ministério Publico e, logicamente, 
legitimidade para intervir no presente processo, máxime para apelar da sentença, razão 
por que não conheço da presente apelação. 
É o meu voto preliminar. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0656-SE 
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Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Apelado: REGINALDO ANDRADE DE SOUZA 
Advogada: DRA. MARIA DA PURIFICAÇÃO OLIVEIRA SANTOS (APDO.) 
 
EMENTA 

Penal. Previdência Social. Estelionato. Ausência de prova da participação do agente na 
prática do delito, em sua forma tentada ou consumada. Não identificação do início da fase 
executória do crime, por parte do acusado. 
1. Está comprovado nos autos que a rubrica constante da Comunicação de Acidente do 
Trabalho, em nome da suposta empresa empregadora do agente, conforme exame 
grafotécnico, não foi firmada pelo acusado. 
2. Também está registrado que o agente não compareceu ao Instituto Nacional do Seguro 
Social para pleitear o benefício denominado auxílio-doença, nem o recebeu, nos termos 
de declaração expressa do servidor responsável. 
3. Milita em favor do agente, que inclusive foi revel, não tendo sido localizada a sua 
residência, a presunção constitucional da inocência, não afastada no curso da instrução 
criminal, diante da total ausência de elementos demonstrativos de sua participação em 
estelionato. 
4. A única conduta do acusado realmente identificada foi o seu comparecimento a 
estabelecimento da Previdência Social, onde foi examinado por profissional médico e 
recebeu medicamentos, serviços assegurados pela Constituição Federal a todos os que 
deles necessitarem.  
5. Apelação improvida. Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre partes acima identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento ao apelo, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 27 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: O Ministério Público Federal, inconformado com a 
decisão absolutória proferida pelo MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de 
Sergipe, nos autos da ação penal movida contra Reginaldo Andrade de Souza, apelou da 
sentença, postulando a condenação do acusado, como incurso nas penas do art. 171, § 
3º, do Código Penal. 
A conduta delituosa teria consistido no fato de forjar vínculo empregatício com a empresa 
Góes Cohabita Construções S/A, imputando-se, em seguida, a condição de vitimado em 
acidente do trabalho, tendo, inclusive, recebido atendimento médico pela autarquia 
previdenciária. O denunciado, entretanto, não logrou obter as vantagens pecuniárias 
indevidas. 
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O apelante aduz, ao contrário do entendimento do douto magistrado que prolatou a 
sentença de fls., que estaria suficientemente demonstrado o dolo do acusado, tendo, 
efetivamente, se caracterizado factualmente a conduta típica estabelecida no art. 171, § 
3º, do Código Penal, com os regramentos específicos da legislação atinente às fraudes 
contra a Previdência Social. 
A douta representante do Ministério Público Federal, emitindo parecer sobre o apelo, 
opina pelo deferimento do recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Do exame de toda a prova existente nos 
autos, constato diversos fatores justificadores da mantença da sentença ora atacada. Na 
realidade, não identifico elementos probatórios suficientes com referência a fatos de suma 
importância para se ter como razoável a imputação criminosa. Destaco que, para se 
demonstrar a materialidade do delito, é fundamental a verificação da conduta ativa do 
apelado, no sentido de apresentar pedido de auxílio-doença, junto à autarquia 
previdenciária. 
Tal circunstância não restou comprovada em nenhum momento nos autos. Por outro lado, 
uma declaração da empresa Góes Cohabita Construções Ltda. não me parece suficiente 
para fundamentar a tese de que o acusado se atribuiu falsamente a condição de 
empregado. Aliás, da Comunicação de Acidente do Trabalho, que repousa às fls. 08, 
consta carimbo da aludida empresa, com a indicação do respectivo CGC, sem se saber 
da veracidade ou não desse documento. 
No curso do inquérito policial, configurou-se extrema dificuldade para se localizar o 
apelado. A autoridade policial determinou se manifestasse o Setor Responsável do INSS 
se o indiciado compareceu àquela autarquia e, em caso afirmativo, se percebeu algum 
benefício. Respondeu negativamente a tais indagações o Chefe do Serviço de 
Operações-SR - Sergipe, Sr. Washington César R. Magalhães. 
Por outro lado, através de exame grafotécnico, concluiu-se que a autoria da rubrica 
aposta sobre o carimbo da Góes Cohabita Construções Ltda. é de autoria do Sr. Antônio 
Lima dos Santos. O relatório firmado pela autoridade policial finda por reconhecer não ter 
chegado à pessoa do acusado, mas por entender demonstrada a sua ativa participação 
diante das afirmações do Sr. Antônio Lima dos Santos, que aduzira ter acordado com o 
apelado perceber 20% do benefício que este perceberia. 
Examinando o feito em sua integralidade, constato não restar provada a materialidade do 
delito imputado ao apelado. A rigor, ter-se-ia limitado este a se dirigir à Previdência Social 
para obter tratamento médico, o que, aliás, segundo a novel Constituição Federal, é 
direito de todos que dele necessitem, ainda que não contribuintes do Sistema 
Previdenciário. Para se configurar a tentativa, é fundamental que se comprove ao menos 
o início da execução da ação que nucleia o tipo penal. 
In casu, só se poderia falar em atos executórios se o agente tivesse comparecido ao 
Instituto Nacional do Seguro Social ingressando com pedido de auxílio-doença, 
obstaculizando-se o iter criminis por circunstância alheia à sua vontade. Tal princípio de 
execução, se houve, não está provado nos autos, e, conforme consagrado axioma 
jurídico, o que não está nos autos não está no mundo. 
A Carta Magna de 1988, compatível com a estrutura teleológica e sistêmica dos princípios 
jurídicos fundamentais, traduz, positivamente, o princípio da presunção de inocência. O 
único ato reprovável seria a falsa imputação da qualidade de empregado da Góes 
Cohabita Construções Ltda. Mas até tal conduta não pode ser, a rigor, atribuída ao 
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apelado, vez que quem firma a declaração que contém tal imputação é, precisamente, o 
Sr. Antônio Lima dos Santos, conforme ficou comprovado exaustivamente no exame 
grafotécnico já mencionado. 
O eminente Juiz sentenciante afirma que houve arrependimento eficaz, limitando-se o 
agente à prática dos atos preparatórios. Aduz que não se comprovou o dolo. Todavia, a 
mim me parece supérflua a discussão acerca do elemento psicológico-normativo. Na 
verdade, a absolvição se justifica por outras causas. Em primeiro lugar, não há prova da 
mínima participação do apelado na prática da conduta relatada na denúncia. 
Em segundo lugar, não se demonstrou, à saciedade, ter o acusado sequer ameaçado o 
patrimônio da Previdência Social. Alfim, a fragilidade da instrução procedida é inolvidável, 
podendo-se, inclusive, em tese, se visualizar um quadro completamente diverso do tecido 
pelo apelante, identificando-se o acusado muito mais como vítima do Sr. Antônio Lima 
dos Santos, que o utilizaria para lesionar o patrimônio da Previdência Social, do que como 
estelionatário. 
O que, na verdade, diante das provas colacionadas nos autos, fez, efetivamente, o 
acusado ? Simplesmente compareceu a Posto de Atendimento da Previdência Social, 
sendo examinado por médico daquela instituição, recebendo a medicação apropriada. O 
que há de criminoso em tal conduta ? Evidentemente que nada, diante do acesso 
indiscriminado de toda a população brasileira à assistência médica, em caso de 
necessidade, em face do preceito constitucional que dita ser a saúde direito de todos e 
dever do Estado. 
Em razão das considerações acima, entendo não merecer quaisquer reparos a sentença 
apelada. Isto posto, nego provimento ao apelo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.105-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: ORGANIZAÇÃO MECÂNICA SANTO ANTÔNIO LTDA. 
Apelada: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE 
Advogados: DRS. MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE E OUTROS (APTE.) E  

TABAJARA DA COSTA RIBEIRO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Pedido de concessão do "writ" para a obtenção de ordem 
liberatória de recursos aprovados pela SUDENE, dispensada a obrigatoriedade de 
apresentação da certidão do Ministério do Trabalho de que a impetrante se encontra em 
dia com as obrigações trabalhistas. Segurança concedida nos termos do pedido, embora 
por fundamentos diversos dos expendidos pela impetrante. Exigência, ademais, que 
restou eliminada com a edição da Resolução nº 10.170/SUDENE. Apelação da qual não 
se toma conhecimento à míngua de interesse. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, não 
conhecer da 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, 02 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: A Organização Mecânica Santo Antônio Ltda. 
impetrou mandado de segurança contra ato do Superintendente da SUDENE que estava 
a lhe exigir a comprovação, mediante certidão do Ministério do Trabalho, de encontrar-se 
em dia com as obrigações trabalhistas, como condição para a liberação de recursos 
correspondentes ao incentivo fiscal de que trata o art. 23 da Lei nº 5.508/68. 
O MM. Juiz de 1º grau concedeu a segurança pleiteada, não pelos fundamentos argüidos 
pelo impetrante na inicial, que davam pelo descabimento da exigência por referir-se a 
Ministério estranho à atuação da SUDENE e por faltar a esta última competência para 
impor àquele Ministério o atendimento a suas exigências, sem falar das dificuldades de 
ordem prática acarretadas. 
Entendeu o julgador a quo que se impunha a concessão da ordem, porquanto, na fase de 
elaboração, exame e aprovação dos projetos para os fins do reinvestimento pretendido, a 
SUDENE não fizera qualquer exigência no que diz respeito à apresentação da certidão do 
Ministério do Trabalho já mencionada. Assim, se tal exigência somente fora efetivada na 
fase de liberação dos recursos, não encontrava guarida no disposto no art. 23, da Lei nº 
5.508/68, nem em Portarias emanadas da própria autarquia, que condicionavam a 
liberação de recursos, tão-somente, à aprovação dos respectivos projetos técnico-
econômicos. 
Daí a apelação da impetrante onde se pede a reapreciação da matéria à luz dos 
fundamentos expendidos na inicial. 
Às fls. 98 dos autos, a SUDENE informa que o seu Conselho Deliberativo, através da 
Resolução nº 10.170/88, aprovara proposição da Confederação Nacional da Indústria no 
sentido de que "Nos casos de reinvestimento, a exigência de que trata o caput deste 
artigo fica eliminada, salvo se algum conselheiro, com bases em informações de 
descumprimento da Legislação Trabalhista, solicite a apresentação de laudo de 
regularidade emitido pelo Ministério do Trabalho". 
Os autos subiram ao então Tribunal Federal de Recursos, onde receberam parecer da 
Procuradoria Geral da República no sentido de que se prosseguisse com o feito. 
Neste, vieram-me conclusos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz Federal da 7ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco concedeu a segurança pleiteada, assim fundamentando o seu 
decisum: 
"Por outro lado, não se pode admitir, como  pretende a impetrante, tenha se exaurido a 
competência da SUDENE para baixar normas, referentes a aprovação de projetos com a 
expedição da Portaria nº 88/76. 
Porém, do exame dos autos, constata-se que na fase de elaboração, exame e aprovação 
de projetos para os fins do reinvestimento pretendido não houve por parte da SUDENE 
nenhuma exigência no que pertine à apresentação da mencionada certidão a ser 
expedida pelo Ministério do Trabalho, o que, se feito, estaria dentro da legalidade e da 
competência da SUDENE. 
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Pelo exame do documento de fls. 33, verifica-se que, após a aprovação do projeto da 
impetrante, foi-lhe condicionada, para a liberação dos respectivos recursos, a 
apresentação da Certidão do Ministério do Trabalho de que a empresa se encontra em 
dia com as obrigações trabalhistas, porém tal exigência na fase da liberação de recursos 
não encontra o necessário apoio legal, já que tanto o artigo 23 da Lei nº 5.508/68 como as 
Portarias mencionadas condicionam tal liberação apenas à aprovação, pela SUDENE, 
dos respectivos projetos técnico-econômicos e esta, pelo que consta dos autos, já 
ocorreu." (fls. 80 e 81). 
Como se vê, embora haja sido concedida a segurança, a impetrante recorreu quanto aos 
fundamentos que adotou o Juiz prolator na concessão do writ, entendendo que deveriam 
prevalecer aqueles argumentos esposados no parecer do Ministério Público e na inicial da 
impetração. 
Tenho que não assiste razão ao recorrente, não estando demonstrado, assim, o interesse 
na apelação. 
O pedido constante da inicial da impetração era no sentido de que: "(...) seja concedida a 
segurança impetrada, para que a impetrante possa obter a ordem de liberação dos 
recursos aprovados, dispensada a obrigatoriedade de apresentação da Certidão do 
Ministério do Trabalho de que se encontra em dia com as obrigações trabalhistas." (fls. 
13). 
Por outro lado, pela Resolução nº 10.170, cuja cópia foi anexada aos autos, a exigência 
por parte da SUDENE, nos casos de reinvestimento, ficou eliminada "salvo se algum 
conselheiro, com base em informações de descumprimento da Legislação Trabalhista, 
solicite a apresentação de laudo de regularidade emitido pelo Ministério do Trabalho." 
(fls.102). 
Com estas considerações, não tomo conhecimento da presente apelação, à míngua da 
demonstração de interesse por parte da apelante. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.402-PB 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelantes: EDGARD BARTOLINI E OUTROS 
Apelada: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DA PARAÍBA 
Advogados: DRS. VALÉRIO COSTA BRONZEADO E OUTROS (APTES.) E  

PAULO MANUEL MOREIRA SOUTO (APDA.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Administrativo. Servidores inativos da ETFPB. Suspensão do 
pagamento do abono instituído pela Lei nº 7.333/85. Ausência de ofensa a princípios 
constitucionais. Absorção decorrente da implantação do Plano Único de Classificação e 
Retribuição de Cargos e Empregos de que trata a Lei nº 7.596/87. Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
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Recife, 02 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Edgard Bartolini e outros, todos servidores 
aposentados da Escola Técnica Federal da Paraíba, impetraram mandado de segurança 
contra ato da direção daquela Instituição de Ensino que suspendeu o pagamento do 
abono de 10,8%, instituído pela Lei nº 7.333, de 02 de julho de 1985, que, segundo 
entendem, ofendera ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 
O MM. Julgador de 1º grau denegou a segurança, acatando os fundamentos do parecer 
do douto representante do Ministério Público Federal no sentido da inexistência de direito 
líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, ante o comando do § 4º, do art. 3º, 
da Lei nº 7.596/87, que fizera desaparecer o mencionado abono a partir do 
enquadramento dos servidores do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos 
e Empregos, sem que tal representasse ofensa ao princípio da irredutibilidade de 
vencimentos, porquanto o abono especial não integrava a categoria de vencimentos.  
Por outro lado, aduziu o Magistrado a quo, os impetrantes não haviam demonstrado sua 
condição de aposentados antes de 02 de julho de 1985, a incorporação do direito quando 
do enquadramento procedido em 1987, nem respeito ao teto de proventos de que cuidava 
o então vigente art. 102, § 2º, da Constituição de 1967, com a redação que lhe foi dada 
pela Emenda nº 01/69. 
Inconformados com tal decisum é que apelam os impetrantes, ao argumento de que não 
deve prosperar a tese de que a Lei nº 7.596/87 suspendera o pagamento do abono em 
questão, vez que a Instituição apelada efetuou o pagamento até outubro de 1990, não 
podendo ser suspensa a sua incorporação, porquanto já vigente a Constituição de 1988, 
que prevê a irredutibilidade de vencimentos. 
Foram oferecidas contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz em exercício na 1ª Vara da 
Seção Judiciária da Paraíba, Dr. Vladimir Souza Carvalho, assim fundamentou o seu 
decisum: 
"O abono especial não foi retirado dos proventos dos impetrantes por força de 'ato 
manifestamente ilegal e abusivo', fls. 05. A sua saída se deu por força de lei - § 4º, do art. 
3º, da Lei 7.596, de 1987 - que, a partir do enquadramento do Servidor no Plano Único de 
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, determinou a cessação da percepção 
de qualquer retribuição nele não expressamente prevista. 
O ato atacado - a retirada do abono especial - se dá por inspiração de dispositivo legal 
que revogou, de forma implícita, o § 2º, do art. 1º, da Lei 7.333, de 1985. Se o abono não 
foi incluído no PUCRCE, desaparece por ter perdido a sua finalidade, ou seja, a sua 
condição de especial. 
Nos termos em que a impetração colocou a matéria - um ato ilegal e abusivo a retirar um 
abono dos proventos dos impetrantes -, e ante a força do § 4º, do art. 3º, da Lei nº 7.596, 
de 1987, nada há mais a se discutir, porque nenhum direito líquido e certo foi violado. 
Ademais, acresço às minhas razões de decidir o eficiente parecer da douta Procuradoria 
da República, pela maneira exaustiva com que abordou a questão. 
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Denego a segurança, condenando os impetrantes em custas processuais." 
O direito à percepção do mencionado abono surgiu com o advento da Lei nº 7.333, de 2 
de julho de 1985, que estabeleceu no artigo 1º e parágrafo 2º, verbis: 
"Os atuais valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores civis da União, 
dos Territórios e autarquias, dos membros do Poder Judiciário da União, do Distrito 
Federal e Territórios e do Tribunal de Contas da União, bem como os das pensões, ficam 
reajustados em 89,2% (oitenta e nove vírgula dois por cento). 
§ 2º - Na revisão dos proventos dos aposentados civis, bem como das pensões civis, o 
percentual fixado neste artigo será acrescido de 10,8 (dez vírgula oito) pontos 
percentuais, a título de abono especial." 
Este abono especial, segundo esclarecem os impetrantes, vinha sendo pago até o mês de 
outubro de 1990, quando foi excluído dos cheques de pagamento. 
Entendem, assim, os impetrantes que a mencionada vantagem passara a fazer parte 
integrante dos seus proventos, não podendo mais ser suprimida, consoante o disposto no 
artigo 37, inciso XV, da atual Constituição Federal. 
Ocorre, contudo, como ficou esclarecido na sentença recorrida, que o mencionado abono 
foi suprimido a partir do enquadramento do servidor no Plano Único de Classificação e 
Retribuição de Cargos e Empregos, como dispõe a Lei nº 7.596, de 10.04.87, no 
parágrafo 4º, do artigo 3º, assim redigido: 
"A partir do enquadramento do servidor no Plano Único de Classificação e Retribuição de 
Cargos e Empregos, cessará a percepção de qualquer retribuição nele não 
expressamente prevista." 
Com o regulamento do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos, através do Decreto nº 94.664, de 23.07.87, ficou estabelecido no seu artigo 43 
que: 
"Os servidores já aposentados ou inativos, à data da vigência deste Plano, gozarão dos 
benefícios e vantagens nele previstos." 
Por outro lado, a Constituição Federal anterior havia estabelecido no parágrafo 2º, do seu 
artigo 102, que "em caso nenhum os proventos da inatividade poderão exceder a 
remuneração percebida na atividade." 
Como se vê, passando os servidores já aposentados ou inativos a gozar dos benefícios e 
vantagens previstos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos, como estabeleceu a Lei nº 7.596/87 e o Decreto nº 94.664/87, não mais era 
devido o pagamento do abono que fora instituído pela Lei nº 7.333, de 02.07.85. 
Assim, a partir da edição do mencionado Decreto nº 94.664, de 23.07.87, não havia mais 
fundamentação legal para o pagamento do abono em comento, a que se julgam com 
direito os impetrantes. 
Não incide, portanto, na espécie, a norma constitucional da irredutibilidade dos 
vencimentos a que alude o artigo 37, inciso XV, da atual Constituição Federal, invocado 
pelos impetrantes, posto que na data da extinção do abono (23.07.87), ainda não estava 
em vigor a Constituição de 1988. 
O fato, assim, de que a Escola Técnica Federal da Paraíba tivesse continuado a pagar o 
benefício sob exame nenhuma relevância tem, posto que aquela vantagem já não era 
mais devida ao tempo da promulgação da atual Constituição Federal. 
A egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na AMS nº 20676/87-PA, 
da qual foi relator o eminente Juiz Jirair Meguerian, em hipótese semelhante, assim 
decidiu: 
"Administrativo. Irredutibilidade de vencimentos. 
I  - Na sistemática constitucional anterior, inexistia o princípio de irredutibilidade de 
vencimentos ou proventos de funcionários públicos. A Lei nº 7.596/87, ao implantar o 
novo plano do Magistério Superior, estende aos inativos seus benefícios, excluindo-se 
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obviamente as gratificações anteriormente recebidas que nela não foram contempladas. 
II - Recurso a que se dá provimento." (AMS nº 0120676/87-PA - Rel. Juiz Jirair 
Meguerian, julgado por unanimidade, pub. no DJ de 11.11.91, pág. 28286). 
Com estas considerações, nego provimento à apelação para manter a respeitável 
sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.564-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: NIPPON COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Advogados: DRS. MARA REGINA DE SIQUEIRA DE LIMA E OUTROS (APTE.) E  

WILSON ANTÔNIO DE SOUZA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Impossibilidade de sua utilização para mera 
declaração de inexistência de relação jurídica obrigacional, mormente quando não 
caracterizado qualquer ato abusivo ou ameaça. Processo extinto sem julgamento do 
mérito. Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 09 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Nippon Comércio e Indústria Ltda. impetrou 
mandado de segurança preventivo contra o Diretor da Divisão de Arrecadação e 
Fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, insurgindo-se contra a 
contribuição previdenciária instituída pela Lei nº 7.787/89, cuja exigência entendia 
inconstitucional. 
O douto Juiz a quo entendeu que o mandado de segurança impetrado não era o meio 
processual próprio para a discussão da matéria, desde que o que se pretendia era uma 
declaração de inexistência de relação jurídica obrigacional e inocorrente o justo receio 
alegado, além de que a empresa impetrante não comprovara sua condição de 
contribuinte. Daí é que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo. 
Inconformada, alega a apelante que não havia motivo para indeferimento da peça 
vestibular, desde que presentes as condições da ação e os pressupostos necessários a 
sua tramitação. Nesse sentido, citou precedente deste Tribunal, pugnando, assim, pela 
reforma do decisum. 
Nas contra-razões que ofereceu, a autarquia previdenciária alegou que a 
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constitucionalidade da Lei nº 7.787/89 estava sobejamente provada, não merecendo 
reparo a sentença recorrida que havia reconhecido a inexistência de direito líquido e certo 
em favor da impetrante. 
Subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz Federal da 2ª Vara, no 
exercício cumulativo da 1ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, Dr. Francisco Alves 
dos Santos Júnior, indeferiu a inicial do mandamus e extinguiu o processo, ao fundamento 
de que a impetrante não comprovara a sua qualidade de contribuinte e o que pretendia, 
na verdade, era uma declaração de inexistência de relação jurídica obrigacional, não 
sendo, portanto, o mandado de segurança o remédio específico. 
Em caso semelhante ao de que se cuida, a egrégia 1ª Turma, em acórdão do qual foi 
relator o eminente Juiz Castro Meira, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, 
consoante se observa da ementa, assim redigida: 
"EMENTA: Processual. Mandado de Segurança Preventivo. Contribuição previdenciária. 
Arts. 2º e 3º da Lei nº 7.787/89. Inexistência de ato abusivo ou de possível ameaça. 
Incabimento do writ. 
- Inexistindo qualquer ameaça de prática de ato abusivo pela autoridade coatora, descabe 
a concessão da segurança apenas para se precaver contra possível aplicação da lei que 
a parte entende inconstitucional, pois assim implicaria em atribuir ao mandado de 
segurança a natureza de ação declaratória, o que não se coaduna com sua índole de 
ação mandamental. 
- Precedentes: AMS 1962/CE, Rel. Juiz Ridalvo Costa. 
- Processo extinto sem julgamento de mérito. 
- Remessa oficial provida" (Publicada no DJU, de 19.07.91, Seção II, pág. 16.838). 
Adotando, pois, os fundamentos da sentença recorrida e o precedente da egrégia 1ª 
Turma, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.736-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: GUSTAVO LOPES DE CARVALHO 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
Advogados: DRS. JOÃO BATISTA ALVES DE CARVALHO (APTE.) E  

AURÉLIO AGOSTINHO BOAVIAGEM E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Concurso público. Médico uteísta. Edital: exigência legítima. Certificado de 
residência médica ou título de especialista pela Associação Médica Intensiva Brasileira. 
Preliminar. Cerceamento de defesa. 
- Sobre a alegação de cerceamento de defesa: o procedimento sumaríssimo do 
"mandamus" não admite dilação probatória. 
- As inscrições abriram-se através do Edital nº 02/91, estipulador, nas normas gerais, da 
necessidade de apresentação, para o caso de médico uteísta, de certificado de residência 
médica na área de clínica médica ou título de especialista pela Associação Médica 
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Intensiva Brasileira. 
- Insuficiente o documento exigido como primeira opção; quanto ao segundo requisito, 
não se mostra satisfeito pelo requerente, a não trazer qualquer documentação fornecida 
pela Associação Médica Intensiva Brasileira. 
- Apelação desprovida. Sentença confirmada. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 06 de agosto de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de apelação interposta por Gustavo 
Lopes de Carvalho, de sentença que denegou a segurança impetrada. 
A sentença proferiu-se no sentido de, regendo-se todo e qualquer concurso público pelas 
regras contidas no  Edital, caber ao candidato atendê-las. O apelante, postulante à 
categoria funcional de médico uteísta, não apresentou nenhum dos dois documentos 
exigidos. Não preenchendo, dessarte, os pressupostos necessários à inscrição, não faria 
jus à mesma. 
Diz o apelante, nas razões, que cumpriu todas as exigências editalícias, inclusive a do 
título de especialista (fls. 10 dos autos). 
Aliás, negaram-lhe a oportunidade de produzir prova ampla em seu favor. Impõe-se, em 
conseqüência, dar-se provimento ao recurso, garantindo-se-lhe a inscrição no certame e 
concedendo-se a Universidade nos ônus da sucumbência. 
Contra-razões às fls. 45/49, reportando-se à manutenção da sentença in totum. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Pretendeu Gustavo Lopes de 
Carvalho inscrever-se no concurso público para provimento do cargo do Quadro 
Permanente da Universidade Federal de Pernambuco, na categoria de médico uteísta. 
As inscrições abriram-se através do Edital nº 02/91, estipulador, nas normas gerais, de 
necessidade de apresentação, para o caso de médico uteísta, de certificado de residência 
médica na área de clínica médica ou título de especialista pela Associação Médica 
Brasileira. 
Fica claro estaria o candidato sujeito ao atendimento de um dos requisitos acima 
referidos, requeridos no Edital. 
No entanto, quanto ao primeiro, entregou uma declaração, datada de 17.10.91, 
comprobatória de ser, à época, médico residente do 1º ano do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Pernambuco, tendo iniciado o programa em abril/91 e previsão 
de término para março de 1993. 
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Ora, os programas de residência médica terão a duração de 02 (dois) anos, com carga 
horária mínima de 2.800 e máxima de 3.200 horas anuais, conforme estabelecido no art. 
2º da Resolução nº 05/79 da Comissão Nacional de Residência Médica. 
Insuficiente, pois, o documento exibido como primeira opção. 
Quanto ao segundo requisito, não se mostra satisfeito pelo requerente, a não trazer 
qualquer documentação fornecida pela Associação Médica Intensiva Brasileira. 
Se os certificados de fls. 10 e 11 equivaliam ao título de especialista da Associação 
Médica Intensiva Brasileira, cobrado no Edital, deveria o impetrante haver demonstrado o 
fato de forma inconteste, logo na inaugural, para restar irrefutável o direito líquido e certo 
no momento da impetração. 
Sobre as alegações do recorrente de cerceamento de defesa, só merecem a breve 
resposta de o procedimento sumaríssimo do mandamus não admitir dilação probatória. 
Diante do exposto, nego provimento ao apelo, confirmando, em todos os seus termos, a 
sentença recorrida. 
É como voto. 
 
VOTO-VISTA 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O eminente Juiz Geraldo Apoliano, que me 
substiuiu durante meu afastamento por motivo de férias, pediu vistas dos presentes autos, 
para melhor análise. 
Entretanto, como os mesmos somente lhes foram entregues quando do início do recesso 
de julho (fls. 58v), coube a mim devolvê-lo à Turma, para julgamento. 
E o faço acompanhando o voto do eminente Relator. 
É que, compulsando os autos, verifiquei a clareza das condições de realização do 
concurso na Universidade Federal de Pernambuco, para o provimento de cargos de 
médico (anestesista, obstetra, uteísta, patologia clínica e clínico geral). Aliás, o próprio 
impetrante ressalta as condições, especificadas no manual do concurso, elaborado a 
partir das regras do edital. 
O impetrante, ao se submeter ao certame, sabia das exigências. 
No referido manual, exige-se a conclusão de residência médica (fls. 15 - documento 
juntado pelo próprio impetrante). E o requerente não provou possuir a referida exigência. 
Juntou documentação atestando que está ainda cursando a residência médica. E ainda 
anexou certidão de que realizou estágio, no seu entender, equivalente à residência 
médica. 
Só que, como lembrou a autoridade impetrada, o estágio realizado pelo impetrante não 
atende ao requisito estipulado pelo art. 2º da Resolução nº 05/79 (fls. 26), qual seja, o 
prazo de dois anos para a conclusão da residência médica. 
Nunca é demais lembrar que "a Administração é livre para estabelecer as bases do 
concurso e os critérios de julgamento, desde que o façam com igualdade para todos os 
candidatos" (Hely Lopes Meireles, Direito Administrativo Brasileiro, 14ª ed., São Paulo, 
1989, pág. 375). E não vislumbro qualquer ilegalidade que mereça a interferência do 
Judiciário nos critérios determinados pela comissão do concurso em exame. 
Por esses motivos, acosto-me ao voto do Relator, no sentido da confirmação da sentença 
denegatória da segurança. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 11.910-PE 
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Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelantes: BRAVEMEL - BRASIL VERDE EMPREITEIRA LTDA. E OUTRO 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTROS (APTES.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Preparo. Ausência de intimação pessoal às 
autoras. Anulação de Sentença. 
- Só se admite o cancelamento da distribuição do feito não preparado no trintídio legal 
(art. 257), se não pagas as custas dentro de quarenta e oito horas após a imprescindível 
intimação pessoal das partes (art. 267, III, § 1º ). 
- Orientação de ambas as Turmas. 
- Apelação provida. Sentença avocada. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma  do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de setembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação da sentença que determinou o 
cancelamento da distribuição do processo em referência com base nos artigos 10, I, e 13 
da Lei 6.032/74 e art. 257, do CPC. 
Alegou o MM. Juiz sentenciante, como fundamento de sua decisão, a falta de preparo das 
custas judiciais no prazo legal, pela autora. 
BRAVEMEL - Brasil Verde Empreiteira Ltda. e outro, ora apelantes, às fls. 86/89, 
requerem a anulação do decisum por estar em plena discordância com a Súmula 216 do 
STF e com o CPC, uma vez que deveriam ter sido intimados a efetuar o preparo e não o 
foram. Aludem, ainda, a julgados desta egrégia Corte, firmando entendimento neste 
mesmo sentido. 
A União Federal, às fls. 92/93, insiste na confirmação da sentença, alegando que, para o 
caso, prevalece a orientação da Lei 6.032/74 sobre a do CPC, porque lhe é posterior. 
Regularmente processados, vieram os autos a este Tribunal e a mim couberam por 
distribuição. 
Relatei. 
 

VOTO 
 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): No extinto Tribunal Federal de 
Recursos, manteve-se pacífico o entendimento de interpretar-se a regra do art. 257 da Lei 
Adjetiva Civil em conjugação com aquela do art. 267, III, § 1º. 
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Então, só se admitia o cancelamento da distribuição do feito não preparado no trintídio 
legal (art. 257), se não pagas as custas dentro de quarenta e oito horas após a 
imprescindível intimação pessoal da parte (art. 267, III, § 1º). 
Tal orientação, vêm-na seguindo as duas Turmas deste egrégio Pretório. Com ela não 
comunga, entretanto, o douto prolator da decisão recorrida. 
Os autos demonstram a completa ausência de intimação aos autores do mandamus para 
saldar as despesas do processo. 
Quanto ao recibo de fls. 79, não pode ter-se como emanado dos representantes judiciais 
da promovente, ora apelante, dada a discordância das assinaturas (fls. 79 x fls. 89). 
Urge, pois, anule-se a r. sentença para reiniciar-se a marcha processual até se proferir um 
decisum hígido. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 14.863-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelantes: CBCC - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. E OUTRAS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. LUIZ FERNANDO PALHARES (APTES.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Terreno de Marinha. Enfiteuse. Foro. Correção monetária pelos índices 
oficiais. Legalidade. 
1. -  A aplicação dos índices oficiais de correção monetária ao foro não implica na 
inobservância da regra constante do art. 678, do Código Civil, que prevê sua 
invariabilidade. 
2. - Aplica-se aos contratos de enfiteuse a regra "rebus sic stantibus". Assim, se a espiral 
inflacionária transforma a realidade exterior das partes envolvidas, deve-se providenciar 
para que uma delas (o particular) não se enriqueça indevidamente em detrimento da outra 
(a Administração Pública). 
3. - A Lei nº 7.450/85 é aplicável a todos os contratos de aforamento, ainda que firmados 
anteriormente, não se gerando em favor do enfiteuta o direito adquirido de não ter o foro 
corrigido monetariamente. 
4. - A correção monetária deve se ater ao índice oficial da inflação, sendo vedada sua 
extrapolação, a critério da Administração. 
5. - Precedentes jurisprudenciais: AMS 0724-RN, AMS 0161-CE, AC 6.754-CE. 
6. - Apelação parcialmente provida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento parcial à apelação, nos termos do relatório, na forma do voto do Juiz Relator e 
notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 27 de abril de 1993 (data de julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
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RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: CBCC - Empreendimentos Comerciais Ltda. e outras 
impetraram ação mandamental contra o Diretor do Serviço do Patrimônio da União em 
Pernambuco. Defendem a ilegalidade da majoração do foro dos terrenos de marinha, que, 
a seu ver, deve ser certo e invariável, a teor do artigo 678, do Código Civil. 
A autoridade coatora apresentou suas informações às fls. 101/147. Afirma que as 
impetrantes não juntam a prova do arquivamento do alegado (sucessão) na Junta 
Comercial, além de não mencionarem, na petição inicial, o endereço onde receberão as 
intimações e o nº do CIC do patrono da ação. No mérito, alega inexistir direito líquido e 
certo, pois a Lei nº 7.450/85 modificou o Decreto-Lei nº 9.760/46, que rege a matéria. 
O MM. Juiz monocrático, acolhendo a tese de ilegitimidade processual, extinguiu o 
processo sem julgamento do mérito (artigo 267, IV, CPC). 
As impetrantes apelaram da decisão, sendo anulada a sentença e remetido o feito ao 
juízo a quo para apreciação e julgamento do mérito. 
Às fls. 334/339, veio novo julgamento, apreciando o mérito e denegando a segurança, 
fundamentando o decisório que a correção monetária representa mera reposição do 
poder aquisitivo da moeda e que não ficou comprovado que o percentual aplicado 
ultrapassou o índice oficial de atualização. 
Irresignadas, as impetrantes apelam, pugnando pela reforma da sentença, ou, em pedido 
alternativo, seja limitada a atualização monetária a 3.01291 OTNs. Juntam acórdão 
proferido por este egrégio Tribunal. 
A apelada não contra-arrazoou o recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Na verdade, bem apreciando os termos do 
decisório monocrático, observo que não deve prosperar, no que tange aos aspectos 
atinentes ao mérito da contenda, a linha de argumentação esposada na peça recursal, e, 
bem assim, no petitório inicial. 
Certo estou de que merece ser prestigiado o decisum, em face de seus proficientes 
fundamentos e acurada decisão, salvo no tocante ao aspecto em que prescreve que a 
atualização do foro não deve ultrapassar os índices oficiais de correção monetária. 
É uma regra importante do Direito Civil a de que os contratos devem ser cumpridos. Pacta 
sunt servanda. Uma ressalva deve ser feita: rebus sic stantibus, ou seja, desde que as 
coisas permaneçam no estado em que se encontram. 
Aplica-se tal regra à espécie. O foro é anual, certo e invariável. Mas não se pode aceitar 
que tal posicionamento prevaleça em prejuízo da Administração, causando-se um efetivo 
enriquecimento do particular, beneficiado com a corrosão ocasionada pela espiral 
inflacionária. 
Assim, não se pode admitir que se chegue ao absurdo de, afastando a correção 
monetária, serem obtidos valores tão irrisórios, que não justifiquem sequer a estrutura 
administrativa necessária para cobrá-los. 
A correção monetária não é o aumento real. É apenas um artifício para se proteger dos 
efeitos danosos da inflação, que gera uma disparidade muito grande entre o quadro da 
época em que o contrato foi firmado e o quadro atual. 
Na linha do entendimento apontado, há os seguintes precedentes jurisprudenciais: 
"Constitucional e Administrativo. Terreno de Marinha. Reajuste do foro com atualização 
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que não viola o direito adquirido. Alteração prevista no contrato à realidade inflacionária. 
Apelo e remessa oficial providos" (AC nº 6.754-CE - TRF - 5ª Região. Rel. Juiz Lázaro 
Guimarães, j. em 28.8.90). 
"Administrativo e Constitucional. Terrenos de Marinha. Reajustamento dos foros. Art. 88, 
da Lei nº 7.450/85. Inocorrência de retroatividade. A atualização de valor do domínio 
pleno dos terrenos aforados pela União, nos termos do art. 101, Decreto-Lei 9.760/46, 
com redação que lhe deu o art. 88, da Lei nº 7.450/85, não implica retroatividade 
constitucionalmente vedada. Apelo improvido" (AMS 724 - CE - TRF - 5ª Região, Rel. Juiz 
Hugo Machado). 
Da última decisão referida, destaco, no corpo da fundamentação do voto, as afirmações 
seguintes: 
"O que mudou não foi a regra jurídica. Foi o fato. Foi o valor dos terrenos que passou a ter 
diversa expressão monetária, em face da inflação. A revisão do valor dos terrenos era, na 
verdade, medida que se impunha, posto que estava a ocorrer verdadeiro locupletamento 
indevido por parte dos titulares de domínio útil em virtude do aforamento". 
Na Apelação em Mandado de Segurança nº 161 - CE, julgada por esta Segunda Turma, o 
eminente Juiz Lázaro Guimarães, adotando o mesmo entendimento acima registrado, 
fundamentou o seu voto do modo seguinte: 
"O contrato, ao estabelecer o pagamento do foro anual, baseou-se no art. 101, do 
Decreto-Lei nº 9.760/46, que determina a sujeição dos terrenos aforados pela União ao 
pagamento de 0,6% do valor do respectivo domínio pleno, a título de foro. 
Leis posteriores dispensaram o pagamento do foro inferior aos limites nelas 
estabelecidos, mas a Lei 7.450, art. 88, deu nova redação ao art. 101, do DL. 9.760, para 
prever a atualização anual da prestação, mantendo a alíquota  de 0,6% do valor do 
domínio pleno. 
A alteração introduzida se fez apenas para dar sentido à norma, em face da realidade 
inflacionária que não se poderia vislumbrar em 1946. Transformados os réis em cruzeiros 
e, bem mais tarde, em cruzados até cruzados novos, a instabilidade econômica que se 
esboçou em 1962/64 e se instalou com força crescente em 1981, atingiu limites em que 
se impôs, indistintamente, a todas as relações sociais, em dimensão não mais anual e 
sequer mensal, mas diária. 
Tempus regit actus, é certo. E, por isso mesmo, a cláusula contratual, vinculada à norma 
abstrata, está sujeita à história. Não importa se a vida humana, como diz o poeta, is a tale 
writen by an idiot. 
O valor do foro subordina-se aos critérios de atualização até mesmo para guardar 
coerência com o pacto original, no qual se previu um percentual incidente sobre a 
estimativa do domínio pleno, em circunstâncias nas quais a perda anual de 2.600% do 
poder aquisitivo da moeda brasileira não poderia estar nas cogitações dos contratantes." 
A 1ª Turma deste Tribunal, em um outro julgamento, o da Apelação em Mandado de 
Segurança nº 724-RN, confirmou a linha de convicção que se está a apontar. Eis a 
ementa do decisum: 
"Administrativo e Constitucional. Terrenos de Marinha. Reajustamento dos foros. Art. 88 
da Lei nº 7.450/85. Inocorrência de retroatividade. 
A atualização do valor do domínio pleno dos terrenos aforados à União, nos termos do art. 
101, do Decreto-Lei nº 9.760/46, com redação que lhe deu o art. 88, da Lei nº 7.450/85, 
não implica retroatividade constitucionalmente vedada. 
Apelo improvido"(Rel. Juiz Hugo Machado-J.em 28.09.89)." 
O entendimento acima destacado considera que o art. 88, da Lei nº 7.450, de 23.12.85, 
que deu nova redação ao artigo 101, do Decreto-Lei nº 9.760/46, se aplica aos 
aforamentos concedidos em períodos anteriores à sua vigência. Isso porque a 
determinação nele contida de que a atualização do valor de domínio público, para os fins 
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de aplicação da taxa de foro de 0,6%, a ser feita anualmente, não representa ataque a 
direito adquirido, nem descaracteriza o caráter de perpetuidade da enfiteuse. 
O entendimento manifestado pelas egrégias Turmas deste Tribunal é o de que o 
pagamento do foro se faça atualizado, isto é, que, se respeitando a adoção do quantum 
anual fixado, pague-se, na época do vencimento, o valor contemporâneo. 
O ordenamento jurídico brasileiro não comporta, em face do vigor da inflação na 
economia brasileira, conviver, hoje, com o mito da "moeda estável". Há de se render à 
realidade presente na economia e interpretar qualquer relação jurídica obrigacional, quer 
no campo do direito privado, quer no campo do direito público, como sujeita aos efeitos do 
fenômeno da correção monetária. 
O certo é que, a prevalecer a tese da firma apelante, chegar-se-ia a uma situação em que 
desapareceria o valor nominal da quantia a ser paga, passando a enfiteuse a ser gratuita, 
o que constituiria um privilégio condenável. 
É de se esclarecer que a invariabilidade do foro fixado originariamente não significa 
invariabilidade do valor nominal. O que se busca, em definitivo, é estabelecer o equilíbrio 
contratual em face da situação fática que se faz presente. 
A respeito, com absoluta profundidade se houve o ilustre juiz prolator da sentença 
apelada (fls. 334/339), Dr. Francisco Alves dos Santos Júnior, ao afirmar: 
"Como bem frisado no Parecer da Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira, d. 
representante do Ministério Público Federal, às fls. 151/153: 
"a invariabilidade do foro não significa invariabilidade nominal da pensão." 
A Lei nº 7.450/85, em seu art. 88, autoriza apenas a correção monetária do valor do foro 
anual incidente sobre terrenos de marinha. 
A correção monetária representa mera reposição do poder aquisitivo da moeda. 
Portanto, sua incidência sobre o valor do foro anual não quebra sua imutabilidade, porque 
não representa aumento. Pelo contrário, apenas assegura aquela imutabilidade, 
atualizando o valor respectivo. 
A legislação anterior era omissa quanto à atualização, porque, na época em que foram 
publicados (1916, o Código Civil; e 1946, o Decreto-Lei nº 9.760),inexistia a violência da 
inflação que se faz presente nas últimas décadas. 
A área jurídica não pode ignorar a dinâmica das mutações do campo econômico-
financeiro, sobretudo quando em discussão matérias que envolvem valores monetários, 
como este feito. 
Adotar as teses das impetrantes seria o mesmo que tornar sem efeito econômico-
financeiro o instituto em debate, porque, a uma inflação que supera os 1000% ao ano, sua 
cobrança tornar-se-ia mais um ônus para o senhorio. 
O e. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por sua Segunda Turma, vem decidindo 
reiteradamente que: 
"O reajuste de foro com atualização de prestação visando adequá-la à realidade 
inflacionária não viola o princípio constitucional que resguarda o direito adquirido, nem se 
conflita com a invariabilidade e certeza do foro e a perpetuidade do Contrato de Enfiteuse" 
(Diário da Justiça de 19.10.90, pág. 24.660)." 
Confirmo, assim, a sentença na parte que reconheceu o direito da Administração 
atualizar, anualmente, o foro decorrente da enfiteuse firmada entre partes. 
Vencida a apelante nesta parte, volto a examinar o seu pedido no sentido de que, em 
caso do decisum ser confirmado, a atualização se faça no limite de 3,01291 OTN's. 
Sobre os limites da atualização anual do valor do domínio pleno com o fito de aplicar a 
taxa de 0,6%, esta Turma tem se posicionado no sentido de que o valor encontrado 
originariamente há de ser simplesmente atualizado pelos índices oficiais adotados pelo 
Poder Público para corrigir os débitos dos contribuintes. 
As razões desse entendimento estão na leading case, Apelação Cível nº  7.253-PE, desta 
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2ª Turma, que, à unanimidade, acompanhou voto do eminente Juiz Lázaro Guimarães. 
Quanto ao assunto que destaco, assim se manifestou Sua Excelência: 
"No aforamento dos imóveis da União, o foro é fixado, no contrato, em valor 
correspondente a 0,6% do domínio pleno. 
A finalidade da norma, já no Decreto-Lei 9.760/46, que praticamente reproduz a do DL 
2.490/40, é a de estabelecer uma relação comutativa em que à cessão do domínio útil 
corresponde o pagamento do foro calculado sobre o domínio eminente. 
É ainda do mestre cearense a lição: 
"Domínio indireto, às vezes chamado também eminente, é o direito à substância da coisa, 
sem as suas utilidades. É um direito que se mantém, ordinariamente, na sombra e 
somente aparece para a percepção do cânon"...(ob. cit. pág. 1146). 
Sendo assim, o valor real do domínio pleno não pode levar em conta qualquer utilidade do 
terreno, ou até mesmo o seu valor de mercado, pois este diz respeito ao domínio útil, que 
pode ser transferido. 
Em outras palavras, o valor real do domínio pleno não é mais que o valor atualizado da 
propriedade no momento em que foi desdobrada. 
A partir de então, não importa a valorização do imóvel em razão do exercício do domínio 
útil pelo enfiteuta. Há uma relação aritmética que deve ser mantida perpetuamente. 
Será que a Lei 7.450, art. 88, ao dar nova redação ao art. 101 do DL 9.760, prevendo a 
atualização anual do domínio pleno, implica em alterar-se aquela relação? Assim não 
entendo, muito pelo contrário. 
A perda do poder aquisitivo da moeda, em níveis astronômicos, estava conduzindo, isto 
sim, à descaracterização do aforamento, pois que desaparecia a sua onerosidade. Não 
fora a atualização ali prevista, o enfiteuta já não teria o que pagar. O foro de CR$ 
56.436,00, com a reforma monetária de 1986, passaria a CZ$ 56,43, e, com a reforma de 
1989, nada mais representaria, pois, excluídas três casas numerais, desprezaram-se as 
frações inferiores a 1 centavo. 
Para manter-se a relação originária entre o foro e o domínio pleno considerados na data 
do contrato de enfiteuse, basta promover-se a correção monetária do preço, que 
corresponde a 0,6% do domínio eminente. Tal atualização significa o respeito ao pacto e 
desconsidera qualquer alteração de valor do imóvel introduzida pelo trabalho do titular do 
domínio útil. 
Como a atualização somente foi prevista pela Lei 7.450, de dezembro de 1985, e tem 
periodicidade anual, só é aplicável a partir do exercício subseqüente. 
Essa limitação decorre da irretroatividade da lei, cuja incidência à execução do contrato 
não afeta o pactuado, já que o foro, repita-se, foi estabelecido tomando-se por base a 
relação de seis décimos percentuais do valor do domínio pleno, em padrão monetário 
extinto. 
Assim, tenho como válida a atualização, a partir do pagamento do foro de 1986. 
Não resta dúvida, entretanto, de que o reajuste efetuado pela Administração extrapolou a 
autorização legal. 
Em dezembro de 1985, quando promulgada a Lei 7.450, apelada pagava CR$ 56.436,00, 
o correspondente a 0,7991 ORTN. Em março de 1987, a atualização daria 0,7991*181,61 
= CZ$ 145,12. Em março de 1988, seriam (0,7991*695,50) CZ$ 555,77, e assim por 
diante. 
Em resumo, a atualização prevista na Lei 7.450 não ofende a cláusula contratual que 
estabelece o foro calculado em 1978 à base de 0,6% do valor do domínio pleno, porque 
significa, tão-somente, ajustar o preço à nova expressão monetária. Tal correção, 
entretanto, não pode se fazer retroativamente, porque somente determinada em 
dezembro de 1985, nem pode significar reavaliação do imóvel, cujo domínio está 
desdobrado. O que a lei nova determinou foi a atualização do valor do domínio indireto 
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para apuração do foro. 
Matematicamente, tem-se o mesmo resultado atualizando-se o valor do domínio pleno 
para se calcular a parcela correspondente a seis décimos percentuais, ou atualizando-se 
o foro que correspondia a seis décimos por cento do domínio pleno. Os índices são 
aqueles da correção monetária." 
Nada tenho a acrescentar ao douto pronunciamento que acabo de citar. Há de se impor 
um limite objetivo à atuação da Administração ao atualizar o valor do domínio. Esse limite 
há de ser fixado em nível que reflita os efeitos obrigacionais do contrato firmado. Assim 
entendendo, penso que a atualização do valor originariamente fixado para o domínio 
pleno pelos índices oficiais adotados pelo Poder Público Federal para corrigir os débitos 
dos seus contribuintes, por representar a atualização monetária da moeda, é o que 
garante a imutabilidade das regras fixadas no negócio jurídico em exame. 
O valor atualizado deve ser encontrado em liquidação de sentença. Os cálculos devem 
apurar o valor originário fixado para o domínio pleno, atualizá-lo com os índices aplicados 
para a correção do pagamento dos tributos e, em seguida, aplicar a taxa de 0,6% (seis 
décimos por cento). O valor encontrado será o foro devido. 
Por tais fundamentos, o meu voto é dando provimento parcial à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 17.371-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. PEDRO MARCOS PRIORI CAMPELLO E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Correção monetária de demonstrações financeiras. Lei nº 
8.200/91. Decreto nº 322/91. 
- A tributação do que não é renda, mas simples decorrência da inflação monetária, ofende 
o disposto no art. 43, do CTN. Assim, a pessoa jurídica, contribuinte do imposto de renda, 
tem direito de proceder à correção monetária de suas demonstrações financeiras, do ano-
base de 1990, exercício financeiro de 1991, com base no INPC, como reconhecido pela 
Lei nº 8.200/91, sem as restrições de seu regulamento, pertinentes à determinação do 
lucro da exploração e à dedução das quotas de depreciação. 
- O diferimento estabelecido pela Lei nº 8.200/91 consubstancia empréstimo compulsório, 
que, somente por lei complementar, e nas hipóteses constitucionalmente previstas, 
poderia ser instituído. 
- 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, 29 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
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RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Assim o ilustre Juiz Federal Petrônio Maranhão 
Gomes de Sá relatou o caso: 
"White Martins Gases Industriais do Nordeste S/A, qualificada às fls. 03 dos autos, 
ingressa com mandado de segurança contra o Sr. Delegado da Receita Federal no 
Estado de Pernambuco, objetivando a autorização para que: a) "proceda ao cálculo do 
lucro da exploração incluindo o saldo credor da correção monetária resultante da 
diferença entre o BTN Fiscal e o IPC, em 1990"; e b) "proceda ao cálculo do lucro real 
sem a observância do art. 39 do Decreto 332/91, ou seja, com a dedução total e imediata 
da parcela relativa à depreciação decorrente da correção monetária adicional do IPC, em 
1990, nas contas do ativo imobilizado". 
Ao historiar os fatos ensejadores do pedido de segurança, esclarece que é empresa 
sediada na área da SUDENE, detentora de incentivos fiscais de isenção e redução do 
Imposto de Renda e adicionais incidentes sobre o lucro de exploração. Para a apuração 
desse lucro de exploração se parte - esclarece -  do lucro líquido, cuja apuração, durante 
o ano de 1990, foi feita pela variação do valor nominal do BTN fiscal, apresentando, 
naquele exercício, uma grande diferença em relação ao índice de Preços ao Consumidor - 
IPC. Isto levou as empresas a "apresentarem em 1990 demonstrações financeiras que 
não refletiam a efetiva inflação do ano, o que gerou grandes distorções na apuração de 
seus resultados". Daí o envio ao Congresso, a pedido dos empresários, de projeto-de-lei, 
posteriormente transformado na Lei 8.200/91, regulamentada pelo Decreto 332/91. 
No capítulo referente aos argumentos de direito, sustenta a impetrante que, no exercício 
de 1990, ao considerar como índice oficial o BTN e não o IPC, apurou um saldo credor de 
correção monetária menor do que o real, disto resultando uma sub-avaliação do lucro de 
exploração, base de cálculo do incentivo fiscal. Como o Decreto 332/91 só autorizou a 
correção dessa equivocada sistemática no exercício financeiro de 1994 e não no período-
base de 1991, isto nos seus arts. 33 e 39, ferem citados dispositivos o princípio do regime 
da competência e o princípio da irretroatividade da lei tributária consubstanciados no art. 
105 do Código Tributário Nacional. "Desta forma - afirma -, deve-se aplicar a legislação 
em vigor naquela ocasião, ou seja, a inclusão do saldo credor da correção monetária 
referente à diferença do IPC no cálculo do lucro da exploração na apuração dos 
incentivos fiscais de redução e isenção do imposto sobre a renda e a imediata dedução 
na apuração do lucro real da depreciação resultante também da correção monetária do 
IPC, sem qualquer condição". 
Denegada a liminar e requisitadas informações, estas foram prestadas através do 
expediente de fls. 30/32. 
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Procurador Rogério Tadeu 
Romano (fls. 39/42), após assinalar de início que o MS parece se voltar contra a lei em 
tese, opina, no mérito, pela denegação do mandamus." (fls. 103/104) 
A seguir, mesmo admitindo a procedência da preliminar de incabimento da segurança 
contra lei em tese, ingressa no mérito da questão e denega a segurança. Argumenta: 
"Entretanto, ainda que despiciendo, comporta registrar que, no mérito, não assiste direito 
ao impetrante. E tal se dá por duas razões básicas: a) primeiro, porque o Decreto 332/91, 
nos dispositivos inquinados de ilegais, não extrapola a lei regulamentada (Lei 8.200/91). 
Pelo contrário, apenas repete, com outras palavras, e viabiliza os textos dos arts. 3º e 4º 
da mencionada Lei; e b) porque não fere o regime de competência, já que se refere a 
exercício financeiro futuro, o do ano de 1994. Assim, o Decreto, em se conformando com 
a Lei e não apresentando, pelo menos no aqui alegado, ofensa formal ou material à 
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CF/88, é constitucional. 
Em verdade, o que pretende a impetrante é utilizar no tempo presente medida benéfica ao 
contribuinte e cuja utilização o legislador só autorizou em exercício vindouro, ou seja, no 
exercício financeiro de 1994. Em outras palavras: quer os favores da Lei 8.200/91, 
regulamentada pelo Decreto 332/91, apenas no tocante à sua sistemática, não à sua 
vigência. Isto, evidentemente, além de não ter guarida no sistema jurídico, apresenta 
fumus ofensa à ética." (fls. 104) 
Apela a impetrante, alegando, em síntese: (a) com fundamento no art. 93, inciso IX, da 
Constituição Federal, c/c o art. 458, inciso II, do CPC, a nulidade da sentença, por falta de 
fundamentação, tanto que não foram examinados os argumentos desenvolvidos pela 
impetrante; (b) ser incoerente a sentença porque, apesar de acolher a preliminar de 
incabimento da segurança, ingressa no mérito, o que dificulta a defesa do direito da 
impetrante no recurso, sendo certo que, no caso, não se está atacando a lei em tese, mas 
os efeitos concretos desta, sendo induvidosa a ameaça a direito da impetrante, pela 
possibilidade de vir esta a pagar o imposto de renda que realmente não deve; (c) a Lei nº 
8.200/91 e seu regulamento apenas reconhecem um erro no estabelecimento do índice 
para correção monetária das demonstrações financeiras do período-base de 1990, e o 
corrigem, de modo que seus dispositivos são concernentes ao dito período-base de 1990; 
(d) a referida Lei, entretanto, utiliza o artifício de "empurrar" para exercícios futuros o 
direito de alocar o resultado da correção monetária decorrente da diferença entre o BTN 
fiscal e o IPC de 1990; (e) a forma de escrituração determinada pelo Decreto 332/91 
prejudicou o direito da impetrante-apelante na determinação do lucro da exploração, para 
fins do incentivo fiscal de que é titular; (f) também no que se refere às quotas de 
depreciação do ativo fixo, que constituem custo ou encargo em cada exercício, restou 
prejudicada a impetrante apelante, porque afastado o princípio da competência, não 
sendo admissível a postergação da dedução dessas quotas; (g) o Decreto 332/91, e em 
especial os seus artigos 33 e 39, extrapolam o disposto na norma que regulamentam, isto 
é, o art. 3º da Lei nº 8.200/91. 
A União Federal, em contra-razões, reporta-se às informações prestadas pela autoridade 
impetrada, que demoram às fls. 30/32. 
É o relatório 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O ilustre Juiz Federal acolheu preliminar 
suscitada pelo Ministério Público, asseverando que "descabe, pois, conhecer do MS, pois 
inexiste, em concreto, ato ilegal e abusivo a ser sanado ou evitado nesta sede." Mesmo 
assim, examina o mérito e denega a segurança (fls. 104). 
Em verdade, não se trata de mandado de segurança contra lei em tese, mas de mandado 
de segurança preventivo, impondo-se seja afastada a confusão, feita por alguns, e na 
qual, lamentavelmente, incorreu, data venia, o ilustre prolator da sentença em exame. 
O mandado de segurança deve ser considerado contra a lei em tese, se impetrado sem 
que esteja configurada a situação de fato em face da qual pode vir a ser praticado o ato 
tido como ilegal, contra o qual se pede a segurança. Diz-se que é contra a lei em tese 
precisamente porque a lei reguladora da situação não incidiu. Assim, se pretendo 
desenvolver uma atividade, ou praticar uma operação, sobre a qual a lei estabeleceu um 
tributo que considero inconstitucional, mas não estou a desenvolver ainda a atividade, 
nem pratiquei a operação, a lei que instituiu o tributo ainda não incidiu. Ainda é, portanto, 
uma lei em tese. Se impetro o mandado de segurança, ou por qualquer outro meio tento 
obter manifestação judicial a seu respeito, o que na verdade estou fazendo é uma 
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consulta. A manifestação judicial, se cabível fosse no caso, somente poderia afirmar uma 
interpretação da norma questionada. Seria necessariamente apenas um enunciado em 
tese, posto que nenhum fato foi colocado como ingrediente para produzir uma relação 
jurídica. 
Quando se pede a declaração da inexistência de uma relação jurídica tributária, a 
sentença, se improcedente a ação, dirá que a relação jurídica questionada existe. Se 
impetro um mandado de segurança contra a exigência de um tributo, e este é denegado, 
a sentença, se enfrentou o mérito da questão de direito material, dirá que o tributo em 
questão é devido. Se, todavia, promovo uma declaratória, ou impetro um mandado de 
segurança, sem que tenha ocorrido o fato que se questiona ser, ou não ser, gerador do 
dever de pagar o tributo, a sentença jamais poderá afirmar que uma relação tributária 
existe, nem que o tributo questionado é devido, pois sem a ocorrência do fato tributável 
nem pode existir relação tributária, nem o tributo pode ser devido. 
Em outras palavras, a decisão que estou procurando obter pode afirmar apenas a 
inexistência de uma relação jurídica tributária. De nenhum modo poderá afirmar a sua 
existência. Mesmo que não adote a tese sustentada pelo contribuinte, não poderá, de 
modo nenhum, afirmar que este é devedor do tributo, posto que a questão foi discutida 
apenas em tese. Inexiste qualquer suporte fático para a incidência da norma sobre cujo 
significado se está questionando. 
Se, todavia, já estou desenvolvendo a atividade, ou já realizei a operação em causa, a lei 
já incidiu. Ou, mais exatamente, já poderá ter incidido, posto que já ocorreu o fato, cuja 
qualificação como seu suporte fático é questionada. O fato, cuja qualificação jurídica está 
sendo questionada, já está consumado, de sorte que a decisão a ser proferida poderá 
afirmar a inexistência da relação tributária, se concluir que aquele fato não pode ser 
qualificado como gerador do tributo. Entretanto, se chegar à conclusão inversa, poderá 
afirmar a existência, em concreto, de uma relação jurídica tributária. 
No sistema jurídico brasileiro, não se admite o mandado de segurança contra a lei em 
tese, pela mesma razão que, em princípio, também não se admite a propositura de 
qualquer outra  
ação sem que se esteja na presença de fatos já consumados, suportes de incidência das 
normas cujo significado e alcance se discute. O Poder Judiciário só excepcionalmente 
decide a respeito da lei em tese (manifesta-se o Supremo Tribunal Federal sobre a lei em 
tese quando julga as ações diretas de inconstitucionalidade, ou de constitucionalidade, 
esta última recentemente instituída pela Emenda Constitucional nº 3, de 17 de março de 
1993). 
O mandado de segurança preventivo é coisa inteiramente distinta. Ele se diz preventivo 
porque é impetrado antes da prática do ato lesivo ao direito do impetrante. Já existente a 
situação de fato que enseja a prática do ato considerado ilegal, tal ato ainda não foi 
praticado. Existe apenas o justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade 
impetrada. É preventivo porque tende a evitar a lesão ao direito, mas pressupõe a 
existência da situação concreta, na qual o impetrante afirma  
residir o seu direito, para o qual está a reclamar a proteção do Judiciário. 
Estabelecida esta distinção, examinemos a razão pela qual se há de exigir, nos 
mandados de segurança preventivos em geral, a prova da ameaça. Com isto poderemos 
resolver, com segurança, a questão de saber se há, ou não, necessidade de prova da 
ameaça a direito do contribuinte, para ensejar o conhecimento de impetração preventiva. 
Como é sabido, a atividade administrativa goza de presunção de legalidade. Não se pode, 
então, presumir que a autoridade administrativa vai praticar uma ilegalidade. Esta é a 
razão pela qual a ameaça, da qual decorre o receio de lesão a direito, há de ser 
comprovada. Se há receio, mas não se têm fatos objetivos caracterizadores da ameaça, o 
receio não pode ser tido como justo, vale dizer, fundado. O receio é tido, neste caso, 
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como meramente subjetivo, e assim não enseja o procedimento judicial. 
Em matéria tributária, porém, o que muita vez se discute é a validade da norma que se 
tema seja aplicada. É a validade da lei, que se reputa inconstitucional, ou a validade do 
regulamento, ou outra norma inferior, que se reputa ilegal. A situação, portanto, no que 
pertine ao mandado de segurança preventivo, merece especial atenção. 
O parágrafo único, do art. 142, do Código Tributário Nacional, estabelece que "a atividade 
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 
funcional." Isto significa que, tendo conhecimento da ocorrência de um fato tributável, a 
autoridade administrativa não pode deixar de fazer o lançamento correspondente. Assim, 
editada uma lei criando ou aumentando tributo, desde que ocorrida a situação de fato 
sobre a qual incide, gerando a possibilidade de sua cobrança, desde logo é viável a 
impetração de mandado de segurança preventivo. Não terá o contribuinte de esperar que 
se concretize o lançamento do tributo que considera ilegal, ou inconstitucional. Muito 
menos se há de esperar que se realize sua cobrança. O justo receio, a ensejar a 
impetração, decorre do dever legal da autoridade de fazer a cobrança. Não é razoável 
presumir-se que a autoridade administrativa vai descumprir o seu dever. Por isto mesmo 
não é razoável exigir-se a prova da ameaça. Esta é implícita, sempre, em virtude da 
natureza vinculada e obrigatória da atividade administrativa de lançamento. 
No caso de que se cuida, a denegação da segurança, em primeiro grau, deu-se com 
exame de mérito. Os fatos foram tidos como incontroversos. 
No dizer de Humberto Theodoro Júnior:  
"Há certos fatos que, embora arrolados pelas partes e relevantes para o processo, não 
reclamam prova para serem tidos como demonstrados."(Curso de Processo Civil, 
Forense, Rio de Janeiro, 1991, vol. I, p. 447). 
E, logo adiante: 
"Também o fato incontroverso não é objeto de prova, porque prová-lo seria inutilidade e 
pura perda de tempo, em detrimento da celeridade processual que é almejada como ideal 
do processo moderno."(Curso de Processo Civil, Forense, Rio de Janeiro, 1991, vol. I, p. 
448). 
Há, finalmente, ainda um outro aspecto a ser considerado. É que o juiz, em primeiro grau, 
se entendesse necessária a juntada de documentos, daria oportunidade ao impetrante 
para fazê-lo, com fundamento no art. 284, do CPC. Se não o fez, e se a autoridade 
impetrada nada alegou contrapondo-se aos fatos narrados na inicial, esta é uma questão 
alcançada pela preclusão. Não pode ser apreciada pelo Tribunal. 
Por tais razões, rejeito a preliminar de incabimento da segurança e passo ao exame do 
mérito da impetração. 
A segurança foi denegada pelo ilustre Juiz Federal, "por duas razões básicas: a) primeiro, 
porque o Decreto 332/91, nos dispositivos inquinados de ilegais, não extrapola a lei 
regulamentada (Lei 8.200/91). Pelo contrário, apenas repete, com outras palavras, e 
viabiliza os textos dos arts. 3º e 4º da mencionada Lei; e b) porque não fere o regime de 
competência, já que se refere a exercício financeiro futuro, o do ano de 1994. Assim, o 
Decreto, em se conformando com a Lei e não apresentando, pelo menos no aqui alegado, 
ofensa formal ou material à CF/88, é constitucional." (fls. 104) 
E acrescenta: 
"Em verdade, o que pretende a impetrante é utilizar no tempo presente medida benéfica 
ao contribuinte e cuja utilização o legislador só autorizou em exercício vindouro, ou seja, 
no exercício financeiro de 1994. Em outras palavras: quer os favores da Lei 8.200/91, 
regulamentada pelo Decreto 332/91, apenas no tocante à sua sistemática não à sua 
vigência. Isto, evidentemente, além de não ter guarida no sistema jurídico, apresenta 
fumus ofensa à ética." (fls. 104) 
Tenho, data venia, entendimento diverso. 
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Sabemos todos que a correção monetária das demonstrações financeiras foi instituída 
com o objetivo de evitar a cobrança do imposto de renda sobre quantias que não 
correspondiam a acréscimos patrimoniais, vale dizer, renda, mas a simples resultados da 
inflação. Na verdade, o imposto é sobre a renda. Há de incidir sobre o que realmente seja 
renda. Não sobre qualquer outra coisa. 
A propósito da Lei nº 8.200, já escrevi: 
"A correção monetária das demonstrações financeiras das empresas tem por finalidade 
excluir do lucro destas a parcela decorrente da inflação. Em outras palavras, evita que o 
imposto de renda seja calculado sobre algo que efetivamente não é renda. Não é 
acréscimo patrimonial, porém aumento simplesmente nominal da expressão monetária do 
patrimônio da empresa. 
No início de 1990, vinha sendo feita com base no denominado BTNF, cuja variação era 
idêntica à do IPC. Com o congelamento de preços, todavia, houve um descompasso entre 
esses dois índices. O BTN esteve congelado, e durante algum tempo variou em 
proporções menores, de sorte que, durante o ano de 1990, a correção monetária das 
demonstrações financeiras, feita com base no BTNF, ficou em patamar bem inferior à 
inflação, medida pelo IPC. Daí decorreu a apuração de lucro superior ao real, e o 
conseqüente pagamento de imposto de renda indevido. 
Diversas empresas fizeram acertadamente as correções de suas demonstrações 
financeiras, relativas ao ano de 1991, com base no IPC. Era a forma de fazê-las refletir 
adequadamente a inflação do período e, assim, evitar o imposto sobre um ganho 
meramente nominal. Algumas foram à Justiça para ver reconhecido o seu direito a 
proceder de tal forma, e obtiveram medidas liminares. Adveio, então, a Lei nº 8.200, de 
28.06.91 (DJU de 29.06.91), reconhecendo esse direito e admitindo a compensação, nos 
anos de 93, 94, 95 e 96, do que fora pago indevidamente. Com isto, o Governo impediu 
que um grande número de empresas fosse ao Judiciário, posto que a compensação, 
assegurada por lei, certamente, era mais tranqüila do que uma demanda judicial, que, na 
melhor das hipóteses, terminaria por garantir ao contribuinte o direito à restituição do que 
indevidamente recolhera, ficando tal restituição a depender de precatório. 
É importante deixar claro que a Lei nº 8.200/91 não instituiu nenhum privilégio. 
Simplesmente restabeleceu o critério justo de correção monetária das demonstrações 
financeiras, evitando que o imposto de renda do ano-base de 1990 fosse calculado sobre 
um lucro irreal, simples expressão da inflação monetária." (A Correção Monetária das 
Demonstrações Financeiras e a Revogação da Lei 8.200/91, Repertório IOB de 
Jurisprudência, 05/93, 1ª quinzena de março de 1993, texto 1/5981, p. 85). 
Registre-se que, com o advento da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, tem o 
contribuinte o direito à compensação, o que pode evitar o caminho iníquo do precatório. 
Isto certamente deu novo ânimo aos contribuintes que se dispõem a defender o direito de 
não pagar imposto de renda sobre algo que renda não é, mas simples produto da inflação 
monetária. 
Se a Lei 8.200/91 satisfez muitos contribuintes, muitos outros com a mesma não se 
conformaram e procederam como se ela não existisse, certos de seu caráter de mero 
reconhecimento. 
Por outro lado, Estados-membros, que se consideraram prejudicados com a referida Lei, 
argüíram sua inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, mas este, 
manifestando-se sobre o pedido de liminar então formulado, adiantou o seu entendimento 
no sentido de admitir a retroatividade para corrigir "situações lesivas à esfera jurídica dos 
contribuintes", negando-se, então, a suspender a vigência do dispositivo atacado. 
Naquela oportunidade, a Corte Maior entendeu que: 
"Em princípio, nada impede o Poder Público de reconhecer, em texto formal de lei, a 
ocorrência de situações lesivas à esfera jurídica dos contribuintes e de adotar, no plano 
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do direito positivo, as providências necessárias à cessação dos efeitos onerosos que, 
derivados, exemplificativamente, de manipulação, da substituição ou da alteração de 
índices, hajam tornado mais gravosa a exação tributária imposta pelo Estado." (ADIN Nº 
712-2 (liminar), Rel. Min. Celso de Mello, DJU Seção I, 19/02/93, p. 2032). 
Realmente, com a Lei nº 8.200/91, o legislador apenas reconheceu o direito dos 
contribuintes de se eximirem do gravame, consistente no aumento do valor do imposto de 
renda a ser pago no exercício financeiro de 1991, em decorrência da aplicação do BTN, 
em lugar do IPC, na correção monetária de suas demonstrações financeiras no ano de 
1990. 
No caso presente, a impetrante pede o anulamento da sentença, porque, não estando 
fundamentada a sentença, tornou-se impossível o exercício do direito de defesa da 
impetrante. 
O argumento é improcedente. 
É certo que a sentença incorreu em impropriedade, ao acolher a preliminar de 
incabimento e, não obstante, julgar o mérito da impetração. É certo também que a 
sentença, quanto ao mérito, está fundamentada de forma suscinta. Daí, todavia, não 
decorreu prejuízo para o direito de defesa da impetrante, que o exerceu, aliás com 
invulgar brilhantismo. 
Pede, outrossim, a impetrante, alternativamente, a reforma do julgado. Neste ponto, o 
pedido é procedente, pelas razões já expostas. 
Explicito que a impetrante tem direito de adotar o procedimento contábil pretendido, com 
respeito à determinação do lucro da exploração. Nessa determinação, sem prejuízo do 
direito de fazer a correção monetária das demonstrações financeiras pelo IPC, devem ser 
observadas as normas do Regulamento do Imposto de Renda, vigente à época. 
Também no que pertine às quotas de depreciação, é evidente o direito da impetrante, 
pelas mesmas razões já expostas. Tais quotas podem ser deduzidas nos termos do 
Regulamento do Imposto de Renda, sem o diferimento que a Lei nº 8.200/91 pretendeu 
impor. 
Tal diferimento, aliás, configura verdadeiro empréstimo compulsório, que somente por lei 
complementar, e nas hipóteses constitucionalmente previstas, pode ser instituído. Não me 
parece, todavia, necessário este argumento, que colocaria em exame questão 
constitucional. 
Com estas considerações, dou provimento à apelação e concedo a segurança, para 
garantir à impetrante o direito de proceder à correção monetária de suas demonstrações 
financeiras, do ano-base de 1990, exercício financeiro de 1991, com base no INPC, como 
reconhecido pela Lei nº 8.200/91, sem as restrições de seu regulamento, pertinentes à 
determinação do lucro da exploração e à dedução das quotas de depreciação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 17.921-AL 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A (SECEX) 
Apelada: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

DE ALAGOAS 
Advogados: DRS. GERALDO MAJELLA L. DE ALMEIDA E OUTROS (APTE.) E  

MARIA FERNANDA Q. BRANDÃO VILELA E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo e Tributário. Regime aduaneiro especial. "Draw-back". 
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Internação de sacos de juta para ulterior remessa ao exterior, acondicionando açúcar. 
A concessão de "draw-back" vincula-se, no caso de embalagem, ao fato de propiciar uma 
agregação de valor ao produto final (art. 315, IV do Regulamento Aduaneiro, com redação 
dada pelo Decreto nº 102/91). 
O "draw-back" não se confunde com o regime de "admissão temporária", em que a 
mercadoria é internada, com suspensão dos tributos, por prazo certo, sob condição de 
serem posteriormente devolvidos ao exterior, não sendo necessário que o produto 
importado influa no preço final do produto, ou seja, na "admissão temporária" não há 
preocupação com o preço final. 
Quanto ao "draw-back", é da sua essência que a mercadoria importada seja agregada ao 
preço final do produto, já que tem por fundamento "eliminar do custo final dos produtos 
nacionais exportáveis o ônus tributário relativo a mercadorias estrangeiras utilizadas 
naqueles". 
(Carluci, José Lence, "in" Regimes Aduaneiros Especiais, p. 107). 
O Decreto nº 37/66 que instituiu o benefício remeteu o estabelecimento dos seus 
requisitos à norma regulamentar que constitui, inclusive, condição de efetividade dos 
incentivos. 
Provimento da remessa para denegar a segurança. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à remessa, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar 
o presente julgamento. 
Recife, 06 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA : A Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar 
e Álcool de Alagoas impetrou, perante a 2ª Vara Federal daquele Estado, mandado de 
segurança contra ato dos responsáveis pelo Setor de Comércio Exterior - SECEX, do 
Banco do Brasil, que indeferiu requerimento de draw-back em operação de importação de 
sacos de juta para acondicionamento de produção de açúcar que seria posteriormente 
exportada para o exterior. 
Alegou a impetrante que a operação pretendida encontra respaldo no art. 78 do Decreto-
Lei nº 37/66 e no art. 314, do Decreto nº 91.030/85 (Regulamento Aduaneiro), 
acrescentando que se trata de incentivo à exportação e há previsão expressa no sentido 
de que é cabível quanto "à mercadoria destinada a embalagem, acondicionamento ou 
apresentação de produto exportado ou a exportar". 
Não se tratando de mero favor governamental e reunindo a impetrante todos os 
requisitos, não poderia ter sido a operação indeferida arbitrariamente. 
Sustentou, ainda, a inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto nº 102, de 19.04.91 
que, dando nova redação ao art. 315, IV, do Regulamento Aduaneiro, vinculou o 
deferimento da suspensão dos tributos, no caso de embalagens, ao fato de propiciarem 
uma agregação de valor ao produto final. 
Segundo argumentou, não poderia o regulamento criar restrição não prevista na lei que 
instituiu o benefício fiscal. 
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Finalmente, aduziu que, mesmo se fosse válido o decreto regulamentar em questão, teria 
perdido a eficácia face à edição da Lei nº 8402, de 08.01.92, que expressamente 
restabeleceu os incentivos fiscais previstos no Decreto - Lei nº 37/66. 
Denegada a liminar requerida (fls. 24/25), a autoridade impetrada prestou informações, 
afirmando que o indeferimento do pedido de draw-back fundamentou-se no disposto no 
art. 315, IV, do Regulamento Aduaneiro. 
Acrescentou, ainda, que o art. 17 do DL 37/66 determina que somente pode haver 
isenção do imposto de importação com relação a produtos "sem similar nacional". 
O MPF opinou pela denegação da segurança. 
O MM. Juiz Federal da 2ª Vara de Alagoas concedeu o writ. 
Interposta apelação pelo Banco do Brasil S/A, restou sendo declarada deserta, por falta 
de preparo. 
Subiram os autos em razão do duplo grau de jurisdição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A impetrante requereu mandado de 
segurança pretendendo internar no país sacos de juta, que serviriam para acondicionar 
açúcar a ser exportado, com suspensão dos tributos incidentes sobre a operação. 
O principal argumento utilizado é o de que o Regulamento Aduaneiro não poderia criar 
restrições não previstas na legislação que instituiu o benefício. 
Sustenta que não há exigência legal de que a embalagem importada sob o tratamento 
especial de draw-back deva propiciar "comprovadamente uma agregação de valor ao 
produto final", como determina o art. 315, IV, do Decreto nº 91.030/85 (com redação dada 
pelo Decreto nº 102/91). 
Entende, portanto, ser suficiente que a mercadoria importada se destine à embalagem, 
acondicionamento ou apresentação de produto a ser exportado para que se beneficie do 
regime aduaneiro especial em questão. Qualquer outra exigência ultrapassaria os limites 
do Poder Regulamentar da Administração. 
Entretanto, a própria legislação que instituiu o benefício remeteu o estabelecimento dos 
seus requisitos à norma regulamentar. Dispõe o caput do art. 78 do Decreto-Lei nº 37/66, 
verbis:  
"Art. 78. Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento: 
(...)" (grifei) 
A utilização da expressão "poderá" não significa que a Administração possa conceder ou 
negar o benefício sem qualquer critério. Todavia, uma vez estabelecidos os requisitos em 
regulamento, devem ser respeitados integralmente. 
Não vislumbro qualquer excesso na vinculação do draw-back à comprovação da 
agregação de valor ao produto final, exigida pelo regulamento. 
Os fundamentos da impetrante seriam ponderáveis se o regime pleiteado houvesse sido a 
"admissão temporária", em que a mercadoria é internada, com suspensão dos tributos, 
por prazo certo, sob a condição de serem posteriormente devolvidas ao exterior. Dentre 
os produtos que podem ser importados sob "admissão temporária" estão justamente 
"embalagens e similares destinados à apresentação de produtos para a exportação". 
Para a obtenção daquele regime não é necessário que o produto importado influa no 
preço final do produto. 
Com relação ao draw-back, a conclusão não pode ser a mesma, embora sejam tênues as 
distinções entre os dois regimes. Ambos são tratados pelo Decreto-Lei nº 37/66 como 
"IMPORTAÇÕES VINCULADAS À EXPORTAÇÃO". 
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O draw-back pode se apresentar sob três modalidades: "Restituição total ou parcial", 
"Isenção" ou "Suspensão" dos tributos incidentes sobre a importação. 
Sobretudo na modalidade de "Suspensão" do pagamento dos tributos, há quase que 
coincidência entre os institutos, como acentuam José Lence Carluci e José Floriano de 
Barros: 
"A modalidade 'suspensão` assume características de 'admissão temporária` 
relativamente aos bens importados (verifique-se que o artigo 78 do Dec. Lei 37/66, que 
trata do draw-back, faz remissão ao artigo 75 - 'admissão temporária`)" 
(in Regimes Aduaneiros Especiais, pág. 107). 
Assim como a "admissão temporária", o draw-back também ampara a importação de 
embalagens: "mercadoria destinada a embalagem, acondicionamento ou apresentação de 
produto exportado ou a exportar". 
No meu entender, a distinção reside na importância que o preço final representa para o 
draw-back. É que, por sua própria natureza, se destina a propiciar  a  internação 
privilegiada de matéria-prima a ser utilizada na fabricação do produto a ser devolvido para 
o exterior. 
Se as embalagens são equiparadas por lei à matéria-prima, é porque devem ser 
agregada ao preço derradeiro do produto. 
Na admissão temporária não há preocupação com o custo final. Apenas ficam suspensos 
os tributos enquanto permanecem os produtos no território nacional. Não há, contudo, 
compromisso com a competitividade do produto. 
Por outro lado, é da essência do draw-back a relação com o preço do produto. Na obra já 
citada, a natureza do regime aduaneiro em questão é assim explicada: 
"O benefício reporta-se aos gravames de importação, tão-somente por se tratar de regime 
de importação vinculada à exportação; e tal conceituação está expressa no regulamento 
(parágrafo 2º do art. 1º do Decreto 68.904/71). Seu objetivo, pois, está todo voltado à 
exportação na área de formação dos preços, preços que para exportação hão de ser 
competitivos. 
Enfim, poderíamos resumir, afirmando que o draw-back tem por fundamento: 'Eliminar do 
custo final dos produtos nacionais exportáveis o ônus tributário relativo a mercadorias 
estrangeiras utilizadas naqueles'". (op. cit., pág. 106) 
Enfim, entendo que o Regulamento Aduaneiro, ao vincular o deferimento do draw-back à 
comprovação da agregação de valor ao produto final, não incidiu em qualquer ilegalidade 
ou inconstitucionalidade, eis que expressamente autorizado pelo art. 78, caput, do 
Decreto-Lei nº 37/66. Da mesma forma, não houve extrapolação dos limites do poder 
regulamentar, eis que a limitação questionada está em consonância com a natureza do 
instituto regulamentado. 
Tenho a esclarecer, ainda, que a edição da Lei nº 8.402, de 08.01.92, que determina o 
restabelecimento dos incentivos à exportação decorrentes do art. 78 do DL nº 37/66  em 
nada afeta a validade do regulamento que constitui, inclusive, condição de efetividade dos 
incentivos. 
Com estas considerações, dou provimento à remessa para denegar a segurança. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 19.916-PE  

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: CÁRDIO CENTER LTDA. 
Advogados: DRS. RICARDO IAZABY LUBAMBO E OUTROS (APDA.) 
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EMENTA 

Administrativo. Despacho aduaneiro. Retardamento na liberação de mercadorias. 
- A aduana não pode retardar injustificadamente a liberação de mercadorias importadas. 
- Estando a documentação em ordem, é de se reconhecer o direito líquido e certo do 
importador de ter suas mercadorias desembaraçadas. 
- Apelo e remessa improvidos. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
19916 - 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 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, 03 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: Cárdio Center Ltda., identificada nos autos, 
impetrou mandado de segurança contra ato do Inspetor Chefe da Receita Federal no 
Porto do Recife, objetivando a liberação de produtos importados, retidos na aduana, em 
virtude do estado de greve dos funcionários da Receita Federal, muito embora os tributos 
já estivessem pagos. 
Prestadas as informações e ofertado parecer, opinando pela concessão da segurança, o 
MM. Juiz a quo julgou procedente a ação mandamental, concedendo a segurança. 
Irresignada, a União Federal ofereceu recurso apelatório, fls. 73/74. 
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 MANOEL ERHARDT (Relator): Não há o que reparar na sentença do 
ilustre Juiz a quo, estando a mesma em perfeita harmonia com o direito vigente. 
Ademais, esvazia-se o apelo, na medida em que lhe falta objeto, uma vez que as 
mercadorias já foram liberadas desde a concessão da liminar, estando, já àquela época, 
os tributos devidamente recolhidos. 
Transcrevo, pois, os fundamentos da douta sentença de 1º grau, comungando do mesmo 
entendimento: 
"Resta incontroverso que os produtos importados da impetrante chegaram ao Aeroporto 
dos Guararapes em 06.09.92 e, embora tenha a mesma efetuado o pagamento de todos 
os tributos, não tinham sido liberados pela autoridade impetrada até 18.09.92, data da 
distribuição desta ação mandamental. 
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O próprio Decreto nº 59.832, de 21.12.66, invocado pela autoridade impetrada para 
respaldar o seu atraso, estabelece, no seu art. 116, que os serviços relacionados com o 
despacho aduaneiro de mercadorias importadas deverão ser executados como matéria  
urgente e preferencial, de maneira a permitir que a conferência e o conseqüente 
desembaraço dos volumes sejam executados dentro de oito dias, no máximo. 
Vale dizer, só por motivos extravagantes, o mencionado prazo de 08 (oito) dias pode ser 
utilizado pela autoridade alfandegária. 
No presente caso, em 18 de setembro de 1992, já tinham decorrido 12 (doze) dias sem 
que a autoridade impetrada tivesse desembaraçado os produtos importados da 
impetrante, embora todos os tributos já tivessem sido pagos. Portanto, mesmo que se 
admitisse que referido decreto tivesse "força sobre os particulares", para utilizar frase 
adotada no parecer do d. Representante do Ministério Público Federal, ainda assim a 
autoridade impetrada contrariou aquela norma regulamentar e feriu o direito líquido e 
certo da ora impetrante de ter seu produto liberado de forma urgente e preferencial." 
Isto posto, nego provimento ao apelo para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 20.157-RN 

Relator : O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: SULFABRIL NORDESTE S/A 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MARCOS LEANDRO PEREIRA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. IRPJ. Lei 7.799/89, art. 30. Índice inflacionário expurgado. OTN de janeiro/89. 
Valor real. 
-As demonstrações financeiras devem refletir o real valor dos elementos patrimoniais da 
empresa. 
-Aplicação do índice que melhor correspondia à desvalorização da moeda (IPC do IBGE). 
-Apelação provida. Segurança concedida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
20157 - 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, 15 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Sulfabril Nordeste S/A, identificada nos autos, 
impetrou mandado de segurança preventivo contra ato iminente do Sr. Delegado da 
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Receita Federal em Natal, insurgindo-se contra a utilização da OTN de Cz$6,92 para 
corrigir os elementos do seu balanço no exercício de 1989, por entender que aquele valor 
da OTN não reflete os índices reais de inflação calculados pelo IBGE, sendo fruto da 
política ilegal de expurgo praticada pelo Governo. 
Alega que a utilização da OTN de janeiro de 1989,  com o índice expurgado da inflação 
real (art. 30, Lei 7.799/89), aumentou indevidamente o lucro líquido do seu balanço. 
Indeferida a liminar, prestou a autoridade coatora as informações de fls. 70/72, 
sustentando a legalidade das regras contidas na Lei 7.799/89. 
Sentenciando, ao final, o MM. Juiz a quo denegou a segurança. 
Irresignada, apela a impetrante, com base nas razões de fls. 123/140. 
Sem contra-razões, 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 FRANCISCO FALCÃO (Relator): A recorrente insurge-se contra a 
utilização da OTN de Cz$6,92 para corrigir os elementos do seu balanço no exercício de 
1989, pretendendo aplicar a otn no valor de NCz$10,51, decorrente do cálculo da inflação 
aferida pelo IBGE. 
Parece-me com razão a impetrante, uma vez que as demonstrações financeiras devem 
refletir o real valor dos elementos patrimoniais da empresa. 
A utilização de valores reais terá reflexo na apuração do lucro líquido para incidência do 
imposto de renda. 
Assim, a substituição do IPC, que na época melhor correspondia à inflação real e era 
utilizado para o cálculo da OTN, por outro índice que não retratava com fidelidade a 
inflação do período, trouxe prejuízos inegáveis à impetrante, uma vez que aumentou 
artificialmente o seu lucro líquido e, por conseqüência, o lucro real. 
Pelas regras então vigentes, a inflação teria alcançado a marca de 70,28%, sendo que 
esse percentual não foi considerado no valor da OTN de janeiro de 89. 
Vale salientar que o conceito de renda não pode ficar ao livre arbítrio do legislador 
ordinário, de modo a abranger reflexos inflacionários. 
Diante do exposto, dou provimento ao apelo para conceder a segurança. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.893-AL 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: CREFITO - 1 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 

OCUPACIONAL DA 1ª REGIÃO 
Apelado: JOSÉ DAMASCENO LIMA 
Advogados: DRS. CARLOS ALBERTO LOPES DOS SANTOS E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ MESQUITA DA R. LIMA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Direito ao exercício profissional. Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. 
Nível médio. 
- A privitividade do exercício profissional da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, para 
os titulares de curso superior, não impede o funcionamento de cursos de nível médio 
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destinados a formar pessoal habilitado nessas áreas do conhecimento, desde que o título 
a estes fornecido não confira aos mesmos aquela prerrogativa, mas apenas os habilite ao 
desempenho de tarefas auxiliares. 
- 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, à unanimidade, negar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 18 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Assim o ilustre Juiz Federal Paulo Machado 
Cordeiro relatou o caso: 
"1. O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região impetrou o 
presente mandamus contra ato do Sr. Diretor do Centro de Estudos Superiores de Maceió 
- CESMAC, visando ao encerramento do curso de nível médio oferecido pelo impetrado, 
por ser o mesmo contrário aos ditames da lei de regência e por ter o impetrante a 
atribuição de fiscalizar o exercício profissional da atividade, pois o referido curso de nível 
médio contraria a legislação mencionada, que assegura o exercício profissional a 
diplomados em curso superior. 
2. O impetrante juntou documentos às fls. 12 a 37. 
3. A liminar foi negada (fls. 39/40). 
4. O impetrado ofereceu informações às fls. 44 a 60, articulando, em suma, que falece ao 
impetrante o direito subjetivo a que almeja, em face da legalidade do curso técnico de 
nível médio nas modalidades de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
5. Defende o curso testilhado colacionando aos autos diversos pronunciamentos de 
órgãos vinculados ao sistema educacional que, por sua vez, em coro uníssono, 
propugnam pela legalidade do curso de técnico de nível médio em Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional. 
6. Juntou documentos às fls. 51 a 150. 
7. O ínclito Parquet opinou pela denegação da segurança (fls. 152 a 155)". 
E, afinal, denegou a segurança. 
Apelou o Conselho, com as razões de fls. 162/167. 
Contra-razões às fls. 169/172. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O ilustre Juiz Federal Paulo Machado 
Cordeiro fundamentou, assim, a sentença em exame:  
" 8. O cerne da questão discutida no presente mandamus é a possibilidade ou não da 
existência regular do curso de nível técnico em Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
9. É conveniente ser alvitrado que a lei de regência da espécie, o Decreto-Lei nº 938/69, 
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não veda a formação de profissionais de nível médio com a responsabilidade de auxiliar a 
Fisioterapia e a Terapia Ocupacional. 
10. O que a lei regula é o exercício profissional das atividades de nível superior em 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
11. Os profissionais de nível médio estão impossibilitados de exercer o plexo de 
atividades desempenhadas exclusivamente pelos profissionais de nível superior. 
12. Isto, porém, não quer dizer que apenas os profissionais de nível superior pudessem 
exercer as atividades auxiliares dessas carreiras, sendo certo que não havendo tal 
proibição na lei o intérprete não pode criar, máxime com o dispositivo constitucional que 
declara a liberdade de trabalho, atendidas as qualificações que a lei estabelece (art. 5º, 
XIII). 
13. Por outro lado, entendo não ser da atribuição do impetrante o controle das atividades 
de ensino universitário. 
14. O ensino universitário, em termos de currículo mínimo e aprovação de curso, deve ser 
autorizado pelo Conselho Federal de Educação e não pelo Conselho de Exercício da 
Profissão, que se tiver objeções aos profissionais de determinada instituição de ensino 
deve manifestá-las no momento da inscrição do profissional no Conselho respectivo, se 
for o caso e se a lei assim dispuser. 
15. Por último, resta a questão da autonomia do ensino universitário, insculpida na lei 
fundamental, artigo 207, que estampa a autonomia didático-científica das universidades 
em letras definitivas, portanto, assegurada assim a autonomia universitária, deve ser 
negada a ingerência de qualquer entidade, mesmo de controle profissional, nas atividades 
de ensino." (fls. 158)  
Ressalto, outrossim, das contra-razões de apelação, o seguinte: 
"Quanto aos cursos oferecidos, contra os quais o apelante se insurge, são legais e não 
contrariam a legislação que disciplina e regulamenta as profissões de Fisioterapeuta e 
Terapeuta Ocupacional de nível superior. O que se vê é justamente o contrário, pois 
lastreados em dispositivos de normas e autorizações expedidas por órgãos que têm 
atribuições para discernirem sobre a matéria, nos limites de sua competência, tais como: 
a. Parecer nº 803/78 - O curso técnico em Reabilitação (nível 2ºgrau), com as 
modalidades Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Massagista, foi 
aprovado e autorizado pelo Conselho Federal de Educação, ao considerar, como inegável 
necessidade, a criação de profissionais ao nível de 2º grau que possam cooperar com os 
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, bem como com os Fonoaudiólogos de 
formação superior, conforme estabelece o Decreto-Lei nº 938/69... . Tais profissionais 
terão sempre seu trabalho supervisionado por médico especialista na atividade ou 
profissional formado em nível superior, de acordo com o que prescreve o Decreto 
 (fls. 61/64). O CEE que aprovou o currículo de Técnico de 2º grau ou médio é o 
mesmo que aprovou o do curso superior. 
b. A Secretaria de Ensino do 2º grau do MEC, através do OF. 
MEC/SESG/SEGE/CODS/Nº 2.702-09/10/87, ao tratar sobre os cursos amparados pelos 
Conselhos Estaduais de Educação, com fundamento no Parecer nº 803/78, considera a 
oferta de exames em Fisioterapia, de natureza técnica de 2º grau, como legal (fls. 
101/102). 
c. A Secretaria Nacional de Assistência à Saúde, através da Portaria nº 225, de 29/01/92, 
inclui o Técnico em Fisioterapia na Equipe de Hospital ou Centro Especializado em 
Reabilitação (fls. 108). 
d. O Ministro da Educação, pela Portaria nº 475, de 26/08/87, inclui no Grupo de 
Categoria Funcional Nível Médio (Anexo I - item 51) o Técnico em Reabilitação em 
Fisioterapia, que consta do Código Brasileiro de Ocupações sob o nº 0.76.20, subgrupo 
NM-04 (fls. 114/116). 
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e. A Delegacia do MEC do Estado do Rio de Janeiro registrou dois diplomas de Técnico 
em Reabilitação e Fisioterapia, cujos currículos  foram aprovados pelo Parecer nº 
122/80, do Conselho Estadual de Educação (fls. 118/119). 
f. O Ministério da Educação, no documento "Escolas Técnicas de Saúde Subsídios para 
sua Implantação", relaciona o Curso Técnico em Reabilitação aprovado pela CFE para a 
área da Saúde (fls. 122, 139/140). 
g. O próprio Dec-Lei nº 938/69, no item II, do art. 5º, prevê o exercício do magistério nas 
disciplinas de formação básica ou profissional de nível superior ou médio (fls. 14), o que 
faz concluir que há cursos de nível médio (2º grau) em que se ensinam as disciplinas de 
Fisioterapia. O que o texto legal proíbe taxativamente não é a graduação a nível médio de 
Técnicos ou Auxiliares de Reabilitação, mas sim a graduação, a nível médio, de 
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, como ocorria antes da edição do referido 
Decreto, para o exercício das atribuições privativas dos graduados ao nível superior 
(Parecer PGE/PA 06.571/89 - fls. 69). 
Finalmente, o curso de 2º grau, habilitação Técnico em Reabilitação, modalidades 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, oferecido pelo Centro de Estudos de 1º e 2º Graus 
Pe. Teófanes de Barros-CEPS, teve autorizado o seu funcionamento pelo Parecer nº 
046/92 - Processo nº 14.280/92-SED - 030/92-CEE, do Conselho Estadual de Educação, 
publicado no Diário Oficial do Estado do dia 30/07/92, da Secretaria de Educação do 
Estado de Alagoas, publicado no Diário Oficial do Estado do dia 07/10/92." (fls. 171/172). 
A existência de cursos de nível médio para formação de pessoal para o desempenho de 
tarefas auxiliares das diversas profissões é, além de lícita, desejável sob todos os 
aspectos. 
Aos Conselhos cumpre, apenas, fiscalizar o exercício profissional, para evitar que tais 
profissionais, de nível médio, exercitem as atividades privativas dos profissionais de nível 
superior. 
Mantenho a sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 23.002-RN 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
Apelado: EIRSMAR RODRIGUES VASCONCELOS 
Advogados: DRS. MARIA TEREZINHA MANSO MACIEL E OUTROS (APTE.) E  

SUSANA DE BRITO SILVA DA COSTA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Ensino superior. Transferência de estudante. Empregado 
de empresa privada que presta serviços a entidades de direito público. Princípio da 
isonomia. 
- Se o estudante presta serviços a entidades de direito público, embora seja empregado 
de empresa privada, e foi transferido para outra localidade por necessidade de serviço, a 
regra de isonomia impõe a equiparação de situações de fato idênticas, a justificar a 
transferência do estudante de uma Universidade para a outra, independentemente de 
vaga. 
- A norma constitucional, pela qual a educação é um direito de todos e um dever do 
Estado, não pode ficar a depender de leis ordinárias. Sempre que possível, em casos 
como o de que se cuida, deve ser adotada a decisão que realiza o princípio constitucional, 
pena de negar-se a supremacia da Constituição. 
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- Apelação improvida. Sentença confirmada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, vencido o Sr. Juiz José 
Maria Lucena, negar provimento à apelação e à remessa, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 29 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de mandado de segurança contra ato do 
Magnífico Reitor da UFRN - Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte, que 
indeferiu pedido de transferência de aluno, empregado de empresa privada que presta 
serviços técnicos à Petrobrás, à Caixa Econômica Federal, à Prefeitura Municipal de Natal 
e à Polícia Federal, transferido, por necessidade do serviço, do Estado do Piauí para o 
Estado do Rio Grande do Norte. 
Através da sentença de fls. 66/73, o ilustre Juiz Federal da 2ª Vara concedeu a segurança 
perseguida, determinando à autoridade impetrada que procedesse, em termos definitivos, 
à transferência do apelado-impetrante. 
Apelação da Universidade, às fls. 75/81, contra-razões às fls. 84/87. Remetidos os autos 
a este egrégio Tribunal, foram a mim distribuídos. 
Dispensei a revisão (RI, art. 30, I). 
É o relatório. 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator):  O ponto central a ser analisado nos 
presentes autos é saber se a norma contida no art. 99, da Lei 8.112/90, aplica-se apenas 
àqueles que ostentam a qualidade de servidor público ou pode ser estendida a 
particulares cuja atividade funcional guarde relação com o serviço público, seja ele 
federal, estadual ou municipal. 
Entende Celso Antônio Bandeira de Mello que a locução "agentes públicos" é a "... mais 
ampla e compreensiva que se pode adotar para referir englobadamente as diversas 
categorias dos que, sob títulos jurídicos diferentes, atuam em nome do Estado" (Regime 
Constitucional dos Servidores da Administração Direta e Indireta, São Paulo, Editora 
Revista dos Tribunais, 1990, pp. 5/6). 
Dentre os agentes públicos, o tratadista conceitua os "particulares em atuação 
colaboradora com o Poder Público" como  aqueles que cumprem uma função pública ou 
serviço público, tais como os que "... com a concordância do poder público, sem relação 
de dependência institucional, desempenham, por conta própria, embora em nome do 
estado, uma função ou serviço público. É o caso dos contratados através de locação civil 
de serviços ou delegados de função, ofício ou serviço público" (op.cit., p. 10). 
Induvidoso está, pois, até mesmo porque tal fato não foi impugnado pela Universidade 
apelante, que o recorrido desempenha uma função ligada ao serviço público - v. os 
documentos acostados à inicial. 
Nesse sentido, pode ser citado, por analogia, o aresto abaixo transcrito, da lavra do 
egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 
"Ensino Superior - Transferência de discente. 
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- A expansão e a ampliação da Administração Pública implicam em que o exercício de 
função pública se dê, além do cargo público, em empregos públicos dos órgãos da 
Administração Indireta. Assim, o art. 158 da Lei 1.711/52 deve ser interpretado, definindo 
o estudante-servidor público como aquele vinculado a qualquer esfera de poder da 
Federação, na Administração Direta como na Indireta, e as instituições de ensino como 
solidárias no cumprimento do dever constitucional de oferecer educação". (Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, Primeira Turma, AMS 415632-89/PR,  DJ 01.11.89 - 
Fonte: Prodasen) 
Sublinhou-se. 
Entendo que a sentença não deve ser reformada, eis que apreciou, com precisão, os 
valores e interesses em jogo, realizando, elogiavelmente, o princípio da isonomia, 
deferindo tratamento igualitário ao impetrante, que se encontra em situação de fato 
idêntica à que se encontrariam servidores abrangidos pela previsão estatutária. 
Por outro lado, a sentença realizou, também, de forma elogiável, o princípio da 
supremacia constitucional. A norma albergada pela Constituição, pela qual a educação é 
um direito de todos e um dever do Estado, não pode ficar a depender de leis ordinárias. 
Sempre que possível, em casos como o de que se cuida, deve ser adotada a decisão que 
realiza o princípio constitucional, pena de negar-se a supremacia da Constituição. 
Nego provimento ao recurso, confirmando a sentença de primeiro grau. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 23.303-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: NEUSA ASSUNÇÃO DE FIGUEIREDO 
Apelada: DIOMAR ALVES FERREIRA 
Advogados: DRS. RAIMUNDO ERNANDO DE CARVALHO E OUTRO (APTE.) E  

ANTÔNIO BENÍCIO BASTOS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Mandado de Segurança. Pensão militar. Concubina. Suspensão. 
- Suspensão de benefício sem a instauração de procedimento administrativo regular. 
Nulidade. 
- Sentença que aumentou a proporção da pensão militar. O ato ilegal ensejador da 
segurança é apenas a suspensão arbitrária do benefício. Não cabe, no presente 
"mandamus", a verificação da existência ou não do concubinato ou a quantidade de 
quotas devida. 
- Reforma parcial. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento parcial à apelação e à remessa, nos termos do relatório e voto anexos que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 15 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
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RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Neusa Assunção de Figueiredo recorre de sentença 
prolatada pelo MM. Juiz da 7ª Vara Federal do Ceará, Dr. Francisco das Chagas 
Fernandes, que concedeu segurança  reconhecendo o direito da impetrante Diomar Alves 
Ferreira de receber a pensão militar deixada pelo 1º Tenente Vespasiano Augusto de 
Figueiredo, a ser dividida em partes iguais com a apelante.   
A ação mandamental, em síntese, objetiva a suspensão liminar dos efeitos da Portaria nº 
1444/SC-5 EMFA e Decisão Normativa nº 13/90,que cancelou a pensão da impetrante, 
bem como a  anulação definitiva desses efeitos, por contrariarem direito adquirido, líquido 
e certo. 
Prestando informações, o Comandante da 10ª Região Militar confirmou os fatos trazidos à 
baila. 
A douta Procuradoria, às fls. 29/34, emitiu judicioso parecer, discorrendo com 
profundidade sobre a matéria fática e jurídica, suscitando a necessidade da apelante 
integrar a lide, como litisconsorte passiva necessária, sob pena de nulidade do processo, 
consoante jurisprudência colacionada. 
Sendo devidamente notificada, produziu a litisconsorte as informações de fls. 39/42, onde 
negou a qualidade de companheira da apelada e os demais fatos narrados na peça 
vestibular. 
 O MM. Juiz de primeiro grau concedeu liminar às fls. 16. 
Ao sentenciar, entendeu que: 
"... não pode uma simples portaria frustrar o direito da impetrante, a qual já vinha 
recebendo a pensão deixada pelo seu falecido companheiro, 1º Tenente Vespasiano 
Augusto de Figueiredo, tendo em vista que o seu direito à mesma foi reconhecido em 
razão da convivência em comum;  ainda que não tivesse nascido Maria Elizabete Alves 
Ferreira, a impetrante teria o direito de receber a dita pensão. Por sua vez, com relação à 
investigação de paternidade de Elizabete, só seria obrigatória se a mesma vier a 
reivindicar outros direitos, além da pensão ora pustulada por sua genitora, uma vez que a 
justificação judicial terminou por reconhecê-la como filha do Tenente Vespasiano. ..."   
A apelante, irresignada, sustenta, resumidamente, que: a) o fato gerador da ação foi a 
decisão do Ministério do Exército em suspender o pagamento  de 2/8 da pensão militar 
que a impetrante vinha recebendo; b) tal decisão não foi por ela provada , mas teve por 
base parecer do Tribunal de Contas da União.    
Outrossim, enfatiza digressões acerca de situações fáticas. 
Em resposta, a apelada evidenciou a notória convivência, more uxorio, com Vespasiano 
Augusto de Figueiredo, além do que a jurisprudência, a doutrina e a própria Constituição 
reconhecem a entidade familiar de fato, determinando seu amparo e proteção. 
Vieram-me os autos, por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A impetrante, sob os auspícios da justiça 
gratuita, impetrou mandado de segurança contra a 10ª Região Militar, na pessoa do seu 
representante legal, em virtude de ato do Diretor de Inativos e Pensionistas, que, através  
da Portaria nº 1444/AC-5 EMFA e D. Normativa nº 13/90, suspendeu o pagamento da 
pensão que a autora vinha recebendo. 
Embora padecendo de vício formal quanto à perfeita identificação da autoridade coatora, 
entendo sanada a irregularidade pelas informações prestadas pelo Comandante da 10ª 
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Região Militar, onde aduziu ser a revogação da suspensão do pagamento  ato de sua 
alçada, conforme lembrou oportunamente a douta Procuradora. 
A petição inicial foi instruída com quatro cópias de contracheques, noticiando a pensão, e 
outros documentos que atestam a realidade factual. 
Como se sabe, o mandado de segurança não prescinde da prova pré-constituída. Na 
impetração, é indispensável que se ofereça, com a petição inicial, a prova inequívoca do 
direito que se visa amparar. 
A apelada comprovou, amiúde, a existência do direito líquido e certo. 
O impetrado, a seu turno, reconheceu, nas informações prestadas, o fato delineado na 
peça exordial, embora, citando o § 1º, do art. 3º, da Portaria nº 1444/SC-5, viesse a 
afirmar que a impetrante não fazia jus à pensão. 
É ponto pacífico que a apelada vinha recebendo a pensão.  Não menos é verdade a 
inexistência nos autos de qualquer informação sobre procedimento regular administrativo 
para que a autoridade impetrada deixasse  de concedê-la. 
Na verdade, como o MM. Juiz a quo asseverou, "não pode uma simples portaria frustrar o 
direito da impetrante, a qual já vinha recebendo a pensão deixada pelo seu falecido 
companheiro ... ". 
A suspensão de benefício sem a instauração de procedimento administrativo regular, 
onde o interessado exercite de forma ampla o contraditório, é manifesto ato de abuso de 
poder, que fere direito líquido e certo da impetrante. 
Embora se referindo a benefício previdenciário, e não a vantagem administrativa, a 
Súmula nº 160 do ex-TFR: "A suspeita de fraude na concessão de benefício 
previdenciário não enseja, de plano, a sua suspensão ou cancelamento, mas dependerá 
de apuração em procedimento administrativo." 
Ao apreciar a AMS Nº 5094 - PE, na qual figurei como Relator, esta eg. Turma assim se 
pronunciou : 
"EMENTA: Mandado de Segurança. Autoridade impetrada. Suspensão de benefício. 
O Diretor Regional que "praticou o ato final" de suspensão do benefício previdenciário 
deve ser considerado autoridade impetrada para responder à segurança. 
Suspensão de benefício sem a instauração de procedimento administrativo regular. 
Nulidade. 
Manutenção da sentença pelos seus fundamentos." 
Merece reforma a sentença unicamente na parte em que determinou fosse a pensão 
dividida  "em partes iguais entre ambas" - fls. 55. 
O ato ilegal da autoridade impetrada, ensejador do mandado de segurança, foi apenas a 
suspensão  do benefício sem o devido processo legal. 
Concedida a ordem, a pensão deve ser restaurada na exata proporção em que vinha 
percebendo a impetrante, posto que não foi postulada expressamente a elevação da 
quota pensional. 
Tanto pode a impetrante utilizar-se das vias administrativas ou judiciais ordinárias para 
aumentar sua quota quanto assiste idêntico direito de ação à litisconsorte, ora apelante, 
para diminuí-la. E, desde que instaure procedimento regular, também não fica a 
Administração privada de rever o benefício. 
Isto posto, dou provimento parcial à apelação e à remessa. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 23.351-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
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Apelada: MARLENE SARAIVA DE SOUSA LUCENA 
Advogados: DRS. FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES E OUTROS (APTE.) E  

HELDER LIMA DE LUCENA E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Pedido de liberação de importâncias depositadas no FGTS. 
Litisconsórcio passivo necessário da União Federal que deve ser chamada, nessa 
qualidade, a integrar o pólo passivo da relação processual. Sentença que se anula a fim 
de que seja cumprido o disposto no parágrafo único, do art. 47, do CPC. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, dar 
provimento à apelação e à remessa oficial para anular a sentença, nos termos do voto do 
Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 06 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ  NEREU SANTOS: O caso é de mandado de segurança impetrado 
contra a Caixa Econômica Federal - CEF, objetivando a liberação do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço - FGTS de que era a impetrante titular, em virtude de mudança de 
regime de trabalho. 
O douto Juiz a quo afastou as preliminares argüidas pela Caixa Econômica Federal e, no 
mérito, concedeu a segurança para determinar a liberação do FGTS. 
O decisum foi submetido ao duplo grau de jurisdição. 
Inconformada, apela a instituição bancária alegando, preliminarmente, o descumprimento 
da Lei 8.076/90, desde que havia o Juiz a quo determinado o imediato cumprimento da 
sentença recorrida, sua ilegitimidade passiva ad causam e o litisconsórcio passivo 
necessário da União Federal. 
No mérito, aduz a apelante que a pretensão da apelada não encontra respaldo no 
ordenamento jurídico vigente, porquanto não existe a hipótese de movimentação da conta 
vinculada do FGTS nos casos de mudança de regime e nem se pode considerar essa 
mudança como rescisão do contrato laboral. Por outro lado, a Súmula 178 do ex-TFR 
invocada refere-se a legislação já revogada, tornando, assim, o pedido juridicamente 
impossível. Daí é que pede a reforma da sentença. 
Não foram oferecidas contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O presente mandado de segurança foi 
impetrado, exclusivamente, contra ato do gerente da Caixa Econômica Federal, 
objetivando o saque da conta relativa ao FGTS. 
Determinou, assim, o douto Juiz prolator da sentença recorrida, apenas a notificação da 
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autoridade apontada como coatora. 
Na sentença, foram rejeitadas as preliminares argüidas pela autoridade impetrada de 
ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e da necessidade da intervenção da 
União Federal. 
Desta forma, reconheceu o Juiz sentenciante que a União Federal, através do Ministério 
da Ação Social, não era responsável direta pela execução concreta das tarefas atinentes 
ao FGTS, desde que lhe cabia, apenas, ditar normas gerais. 
Tenho, contudo, que não assiste razão ao douto Juiz monocrático, desde que a União 
Federal deve figurar no pólo passivo da impetração como litisconsorte necessário. 
Isto decorre do fato de que compete ao Ministério da Ação Social, na qualidade de gestor 
da aplicação do FGTS, praticar uma série de atos como os relativos à alocação dos 
recursos para implementação dos programas aprovados pelo Conselho Curador, 
elaborando orçamentos anuais e planos plurianuais de aplicação dos recursos, 
acompanhando, ainda, a execução dos programas de habitação popular, saneamento 
básico e infra-estrutura urbana, decorrentes de aplicação de recursos do FGTS, 
implementados pela CEF, como tudo está previsto no artigo 6º, da Lei nº 8.036, de 
11.5.90. 
Como se observa, se acontece a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
evidentemente que pode ocorrer prejuízo na execução dos programas decorrentes de 
aplicação do mencionado fundo, pelo qual a União Federal é responsável. 
No caso em tela, o juiz, pela natureza da relação jurídica, teria de decidir a lide de modo 
uniforme para todas as partes, estando a sentença dependente da citação de todos os 
litisconsortes no processo. 
Assim, se houve a omissão da citação do litisconsorte necessário, ou seja, a União 
Federal, impõe-se que seja anulada a sentença para o fim de que seja citado o 
litisconsorte apontado. 
Por esta razão, deve ser dado provimento à apelação e à remessa oficial para anular a 
sentença, devendo o MM. Juiz a quo cumprir o que dispõe o parágrafo único, do artigo 47, 
do Código de Processo Civil. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 24.364-SE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: J. H. COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MARIA DO SOCORRO DE AGUIAR ROCHA RIBEIRO E OUTROS 

(APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Conversão em UFIR. Publicada a Lei 8.383/91 no último dia 
do ano-base, é válida a previsão de conversão das cotas de pagamento em UFIR, para 
atualização monetária. 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 
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notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 20 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
denegou segurança impetrada com o objetivo de se abster de atualizar o imposto de 
renda do exercício de 1992, convertendo os valores das cotas em UFIR. Alega, em 
resumo, que mesmo tendo sido a Lei 8.383/91 publicada no último dia do ano-base, 
persiste a violação dos princípios da anterioridade e da irretroatividade consagrados pelo 
art. 150, III, alíneas a e b, da Constituição Federal, porque o fato gerador do tributo 
ocorreu durante todo o ano de 1991. 
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): A Lei 8.383/91 foi publicada no Diário 
Oficial de 31 de janeiro de 1991, conforme afirma a inicial. Até essa data, poderia ser 
estabelecida uma forma de atualização dos valores das cotas do imposto a ser recolhido, 
porquanto não se completara o fato gerador do tributo. 
Ensina, a propósito, Hugo de Brito Machado: 
"O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza incide, em regra geral, sobre 
as rendas e proventos auferidos em determinado período. O imposto, em princípio, é de 
incidência anual".1 
E, sobre a anterioridade, é ainda do eminente mestre e magistrado cearense a lição: 
"O dispositivo que corporifica o princípio da anterioridade, na Constituição Federal de 
1988, proíbe a cobrança do tributo no mesmo exercício em que tenha sido publicada a lei 
que o instituiu ou aumentou."2 
Como se vê , não houve violação das regras do art. 150, III, alíneas a e b, da Constituição 
Federal, na medida em que a lei questionada entrou em vigor quando ainda em formação 
o fato gerador do imposto de renda de 1992, ano-base de 1991, e, do mesmo modo, a 
cobrança se deu no exercício de 1992. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
1 in "Curso de Direito Tributário", Rio, 1992, pág. 214. 
2 ob cit., pág. 52. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 25.519-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A 
Apelados: JOSÉ ERIVALDO ARRAES E OUTRO 
Advogados: DRS. LUIZ ROBERTO OLIVEIRA DUARTE E OUTROS (APTE.) E  

FRANCISCO ENÉAS DE LIMA NETO (APDOS.) 
 
EMENTA 
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Administrativo. Importação de veículos usados. Competência da CACEX. Vedação 
contida na art. 27 da Portaria nº 08/91. Ausência de respaldo legal e constitucional. 
Afronta aos princípios da isonomia, da legalidade e da livre iniciativa. 
1. A Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A é parte legítima para ocupar a 
posição de autoridade impetrada,  responsável pela expedição de guias de importação, de 
acordo com diretrizes do Departamento de Comércio Exterior do Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento. 
2. A vedação à importação de veículos estrangeiros usados está materializada apenas na 
Portaria nº 08/91, inexistindo qualquer previsão legal a respeito, o que contraria o novo 
sistema que desconhece a ação regulamentadora autônoma pela Administração. 
3. A interpretação das normas jurídicas deve levar em conta o seu aspecto teleológico e 
uma concepção sistêmica do ordenamento jurídico, o que deve motivar a análise da 
mencionada vedação em concatenação com os princípios constitucionais da isonomia e 
da legalidade. 
4. O que, em tese, justificaria a proibição de importação é a proteção à indústria nacional, 
que reclamaria a vedação, também, da internação de veículos novos. Inexistindo qualquer 
óbice à importação de veículos novos, resulta odiosa a discriminação verificada com a 
aplicação do art. 27 da Portaria nº 08/91. 
5. O princípio da legalidade, quanto à Administração Pública, tem dimensão diferente do 
evidenciado quanto aos particulares, vez que fixa, com precisão, os exatos limites da 
ação administrativa, sendo mínima a esfera de liberdade, restrita, ainda que se cuide de 
atos discricionários. 
6. A livre iniciativa está consagrada na ordem econômica constitucional e como 
fundamento da própria República Federativa do Brasil, podendo atuar o particular com 
total liberdade, ressalvadas apenas as proibições legais. Não se tolera restrição a tal 
liberdade sem o devido respaldo legal. 
7. Preliminares rejeitadas. Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre partes acima identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto do 
Juiz Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 25 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Foi aforado o presente mandamus contra o Gerente 
da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A, com o fito de obterem os 
impetrantes guias de importação de veículos usados. Manifestaram seu inconformismo 
com a Portaria nº 08/91, do Departamento de Comércio Exterior, que, em seu art. 27, 
estabelece que não será autorizada a importação de bens de consumo usados. 
Irresignaram-se, ainda, com a Instrução Normativa nº 60/92, que excluiu o Porto de 
Fortaleza do rol daqueles através dos quais automóveis importados poderiam ter acesso 
ao território Nacional. 
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Pede seja determinada a expedição das aludidas guias com a abstenção do Delegado da 
Receita Federal de qualquer ato punitivo, como a imposição de multa ou apreensão dos 
veículos. Deferida a liminar nos termos em que requerida, manifestou-se o Banco do 
Brasil S/A - CACEX pela sua ilegitimidade para a causa, entendendo se cuidar de tema da 
competência do Departamento de Comércio Exterior do Ministério da Fazenda, Economia 
e Planejamento, pelo que pede seja citada a União Federal. 
O Delegado da Receita Federal prestou informações, também apontando o DECEX como 
responsável pelo ato tido como abusivo ou ilegal, asseverando, quanto à Instrução 
Normativa nº 60/92, ter perdido o objeto o mandamus por ter sido revogada pela Instrução 
Normativa nº 74/92. A eminente Procuradora da República, entendendo não terem sido 
prestadas informações pessoais pela autoridade impetrada por ter sido ofertada petição 
pelo advogado do Banco do Brasil S/A - CACEX, opinou pela concessão da segurança. 
O Julgador sentenciante, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva do Gerente 
da CACEX em Fortaleza - CE e da necessidade da citação da União Federal para integrar 
a lide, concedeu a segurança, submetendo-a ao exame desta Corte, por força do duplo 
grau de jurisdição necessário. O Banco do Brasil S/A - CACEX interpôs recurso 
apelatório, defendendo a sua ilegitimidade e, no mérito, afirmando inexistir, na espécie, 
direito líquido e certo a proteger. 
Contra-razões foram devidamente apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Analiso, prima facie, as duas preliminares 
suscitadas nos presentes autos, por entender conveniente um estudo concatenado das 
questões processuais postas, diante da natural conexidade dos argumentos tecidos. 
Afirma-se que o Gerente da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A não 
tem legitimidade para ocupar a posição de autoridade impetrada no writ em apreciação. 
Assevera-se, ainda, ser pertinente a citação da União Federal para integrar a lide. 
Em absoluto, não procedem tais alegativas. Na verdade, da mesma forma como não se 
pode visualizar interesse da União Federal que a leve a figurar em todas as demandas 
que versem sobre a inconstitucionalidade de leis federais, pelo só fato delas serem 
provenientes da ação complexa com a participação do Congresso Nacional e do 
Presidente da República, no elaborar os diplomas legais. 
No caso vertente, o Departamento de Comércio Exterior do Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento foi, efetivamente, o órgão emissor da Portaria nº 08/91, com 
base na qual foi negado aos impetrantes o direito à expedição de guias de importação de 
veículos usados. Dispondo o art. 165, I, do Decreto-Lei nº 99.244/90, ser competente o 
Departamento de Comércio Exterior para emitir licenças de exportação e importação, não 
lhe impôs a atribuição de oferecer executividade à política de comércio exterior. 
Dentro da estrutura administrativa federal ora posta, é fácil perceber que o papel do 
referido departamento é concernente à fiscalização e disciplinamento das operações de 
importação e exportação, de acordo com as diretrizes traçadas pelo então Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento. Aliás, o próprio Banco do Brasil S/A alega, às fls. 
22/23, que foi exercendo a competência atribuída pelo susomencionado art. 165, I, que o 
Departamento de Comércio Exterior editou a Portaria nº 08/91. 
A Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A permanece como responsável 
pela execução das regras definidas pelo já citado departamento. Eis a melhor 
interpretação do ordenamento jurídico pátrio. Assim, o que se ataca não é o ato normativo 
em si, em sua dimensão abstrata, mas as suas conseqüências concretas, de modo 
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especial a recusa do Gerente da Carteira de Comércio Exterior de Fortaleza - CE em 
expedir as guias de importação solicitadas. 
Impõe-se repelir a adução do interesse da União Federal porque, como bem assevera a 
douta representante do Parquet parecerista, os impetrantes não objetivam o não 
pagamento de tributo, mas a liberação de guias de importação, negada 
administrativamente pela autoridade impetrada. Não vislumbro, na simples circunstância 
de estar a referida autoridade cumprindo comando normativo emanado do Departamento 
de Comércio Exterior, o condão de tornar necessária a integração da União Federal, a 
que pertence tal órgão. 
É preciso se ter em mente que, em mandado de segurança, não há partes em sentido 
técnico-jurídico, caracterizando-se o ocupante do pólo passivo como responsável por um 
ato abusivo ou ilegal, ainda que praticado por delegação, atendendo diretriz superior. 
Ataca-se o ato em si mesmo, não se objetivando punir a parte adversa, e sim 
desconstituir o ato afinal tido como abusivo ou ilegal. Sei que a autoridade coatora agiu 
em cumprimento da Portaria nº 08/91. Mas não se pode furtar ao impetrante a adução de 
ilegalidade e inconstitucionalidade de tal Portaria, precisamente no que tange aos efeitos 
concretos que atinjam seus interesses. 
Isto posto, rejeito as preliminares suscitadas. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Examinando os presentes autos, constato 
uma premissa a partir da qual firmo o meu entendimento: não existe nenhum preceito 
legal no sentido da vedação à importação de veículos usados. A portaria é um ato 
administrativo de caráter normativo, mas deve guardar perfeita conformidade com os 
diplomas integrantes do ordenamento jurídico hierarquicamente superiores, a lei e a 
Constituição Federal. Principalmente considerando o fato de se tratar de um preceito que 
impõe um ônus aos administrados, uma restrição à sua liberdade plena assegurada como 
garantia fundamental. 
Tal aspecto assume uma maior relevância quando se considera ser perfeitamente 
possível a importação de veículos novos. A política de comércio exterior deve ser 
direcionada precisamente para a salvaguarda dos interesses da indústria nacional, 
inibindo-se, dentro de determinados limites, a internação de certos produtos para 
incentivo da produção brasileira. Mas, no caso, se houvesse, de fato, a intenção de vedar 
a concorrência dos produtos estrangeiros, igual preceito haveria a respeito da importação 
de veículos novos, e com muito mais razão. 
Em sua peça apelatória, vem a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A 
tentar atacar a sentença. Afirma descabida a alegativa de violação ao princípio da 
isonomia, vez que todos os possíveis importadores de veículos usados teriam 
uniformemente recusada a sua pretensão. Destarte, sendo a proibição para todos, 
restaria incólume o princípio da isonomia. Na verdade, a isonomia apontada diz respeito 
ao tratamento diferenciado do oferecido aos veículos estrangeiros novos. 
Não se diga que se trata de produtos diversos. Há que se apreciar o ordenamento jurídico 
de modo sistemático e teleológico. Para se analisar adequadamente o preceituado no art. 
27, da Portaria nº 08/91, é imprescindível se conscientizar da razão de ser do preceito, 
para, a partir daí, se poder identificar as similitudes de produtos a princípio absolutamente 
diferentes. A importação de veículos estrangeiros seria justificada pela proteção à 
indústria automobilística nacional. 
Tal proteção, em tese, atingiria principalmente os veículos novos. Se este o espírito da 
norma, há uma perfeita identidade entre os veículos estrangeiros novos e usados na 
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apreciação da sua ameaça ao mercado interno, a motivar a vedação da importação. Aliás, 
a rigor, só abrindo um parêntese, tal vedação melhor se justificaria se se cuidasse de 
veículos novos, em defesa da indústria automobilística nacional, que oferece milhares de 
empregos. 
Afastada esta, não existe qualquer razão plausível para se impedir a internação de 
veículos importados usados. A Constituição Federal é bastante pródiga ao elencar os 
direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, destacando, de modo especial, a 
proteção de seus legítimos interesses, da sua liberdade, diante de atos injustificados da 
Administração Pública, tanto que se lhe oferecem diversos instrumentos de proteção, 
como o mandado de segurança, o habeas corpus, o habeas data...etc. 
Os direitos e garantias fundamentais foram elevados à condição de cláusulas pétreas, 
podendo-se dizer, ousadamente, diante da nova teoria que vislumbra hierarquia dentro da 
própria Constituição Federal, que os preceitos ali elencados estão posicionados no ápice 
do ordenamento jurídico, sendo indispensável que com eles sejam compatíveis os demais 
comandos constitucionais. Registro os judiciosos argumentos da douta Procuradora da 
República parecerista: 
Apenas a lei em sentido formal, portanto, pode impor às pessoas um dever de prestação 
ou de abstenção. Normas infralegais, ainda que veiculadoras de regras gerais impessoais 
e abstratas, não atendem às exigências constitucionais. Os regulamentos autônomos, por 
incompatíveis com o sistema jurídico vigente no Brasil, não podem constranger as 
pessoas a fazer ou a tolerar que se lhes faça alguma coisa. Toda matéria referente à 
liberdade individual só pode ser normada por leis formais. 
...A atuação administrativa deve se pautar pela observância do princípio da precedência 
legal e inexiste proibição legal de importação de veículos usados. 
De outra parte, sabe-se haver liberação para importação do mesmo bem no estado de 
novo, o que subjacentemente agasalha uma discriminação entre as pessoas de maior 
poder aquisitivo e as demais, diferenciação que não está a serviço do Direito. 
...Vê-se, assim, datíssima vênia dos entendimentos contrários, que a malsinada proibição 
descumpre a Constituição, pela falta de previsão legal e por agasalhar fator de odiosa 
discriminação entre os mais dotados financeiramente e os outros, o que gera confronto 
com o princípio da igualdade c/c o  2º, do art. 5º, da Constituição Federal." 
De fato, entre os princípios constitucionais administrativos avulta o da legalidade, que, no 
tocante à Administração Pública, fixa os precisos e inafastáveis limites de seu atuar. Na 
vã tentativa de defender a sua tese, alega o apelante que, por força do art. 5º, II, da Lex 
Mater, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei, na inexistência de lei que permita a importação do veículo usado 
não teria o apelante obrigação legal de emitir a guia de importação de tal produto. 
Na realidade, ao contrário do que prepondera no que tange à Administração Pública, o 
princípio da legalidade tem outra dimensão quando se cuida de particulares. Deve ser 
interpretado da seguinte forma: o que não for proibido por lei lhes é permitido. A 
Administração, ao inverso, só pode fazer o previsto na lei. Se esta não permite o seu 
atuar, nada lhe restará fazer. Tenta o apelante confundir esses dois aspectos do princípio 
da legalidade. 
A Administração Pública deve respeitar a liberdade do particular. Não é necessário, para 
que alguém importe alguma mercadoria, que uma lei expressamente permita tal 
internação. Basta que não exista nenhum comando legal impeditivo de sua pretensão 
para que se deva respeitar a sua ação no mercado. Aliás, é pertinente ressaltar que a 
ordem econômica, segundo a Lex Mater, está fundada na livre iniciativa, erigida também à 
condição de fundamento da República Federativa do Brasil, pelo art. 1º, IV, da Carta 
Política. 
Assim, entendo não ter qualquer respaldo legal nem constitucional o art. 27, da Portaria nº 
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08/91, pelo que não vislumbro qualquer mácula na sentença apelada, mantendo-a, pois, 
em seu integral teor. Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AC Nº 13.070-RN  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Embargado: V. ACÓRDÃO DE FLS. 
Advogados: DRS. VILMA GRACIETE COSTA E OUTROS (EMBTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos de Declaração. Efeitos  modificativos. Possibilidade. 
- Podem ser conferidos aos embargos efeitos modificativos se, eventualmente, desfeita a 
contradição então existente no acórdão, a decisão se tornar incompatível com a nova 
realidade. 
-  Embargos acolhidos. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na AC Nº 13070 - 
RN, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
acolher os embargos, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
opõe embargos de declaração ao v. acórdão de fls., assim ementado: 
"EMENTA: Previdenciário. Reajuste de Benefícios. Índice integral da política salarial. 
- 'A política salarial é o conjunto de regras e princípios que norteiam a forma de 
pagamento e de reajuste periódico, bem como os índices de atualização, não só do 
salário mínimo, mas dos salários em geral.' (Juiz Ridalvo Costa). 
- Apelo a que se nega provimento." 
Alega o INSS que, embora o contador tenha aplicado nos cálculos de liquidação o índice 
do salário mínimo, em desrespeito à sentença liquidanda, esta e. Turma negou 
provimento ao seu apelo, sob o argumento de que os benefícios dos autores estariam 
situados na mesma "faixa salarial" do salário mínimo, o que levaria a uma identidade de 
índices. 
Afirma o embargante, no entanto, que alguns dos autores possuem benefícios situados 
acima da faixa do salário mínimo. 
Ponho o feito em Mesa para julgamento, independentemente de pauta. 
É o relatório. 
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VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Como visto no relatório, foi negado 
provimento ao apelo do INSS, ao argumento de que todos os autores possuíam 
benefícios situados na mesma faixa do salário mínimo, o que levaria a existir identidade 
de índices. 
Acontece, no entanto, que realmente alguns dos autores possuem benefícios situados em 
faixas superiores à do salário mínimo, o que nos leva a concluir que o acórdão 
embargado fundamentou-se em pressuposto falso, ensejador de inequívoca contradição. 
O desfazimento da contradição, neste caso, importa, necessariamente, em alteração da 
conclusão do acórdão embargado, posto que a conclusão atual seria incompatível com a 
matéria esclarecida nestes embargos. 
Embora entenda que os embargos declaratórios, regra geral, não possuam efeitos 
modificativos, prestando-se apenas para esclarecer dúvida, contradição, obscuridade ou 
suprir omissão, em alguns casos, tais efeitos devem ser conferidos aos embargos, sob 
pena de inutilidade total desta figura processual. 
Com efeito, admitamos que a decisão da Turma proferida no julgamento da apelação não 
comporte recurso especial ou extraordinário. De que adiantaria acolher os embargos, 
admitindo o erro no julgamento, se outra decisão não pudesse ser prolatada? Evidente 
que os embargos seriam inócuos. 
Aliás, o caput do art. 463 e seu inciso II, do CPC, preceituam que o juiz pode alterar a 
sentença através de embargos declaratórios. 
Theotonio Negrão, tecendo comentários acerca do art. 535 do CPC, aduz que, "suprida a 
omissão, pode, eventualmente, ser alterada a conclusão do acórdão, se incompatível com 
esse suprimento" (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 19ª 
edição, Ed. RT, pág. 291). 
Com essas considerações, acolho os embargos para, conferindo-lhes efeitos 
modificativos, reconhecer a contradição apontada e dar provimento ao recurso de 
apelação, determinando que os cálculos de liquidação sejam refeitos em relação aos 
autores Geraldo Anselmo Pinheiro, Ilson Saraiva Plácido e Terezinha Câmara de Lima, 
aplicando-se os índices da política salarial. 
É como voto. 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA EX OFFICIO Nº 14.311-AL  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Embargante: FAZENDA NACIONAL 
Embargado: O V. ACÓRDÃO DE FLS. 28/29  
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos de Declaração. Súmula 317 do STF. 
- São improcedentes os embargos declaratórios quando não pedida a declaração do 
julgado anterior em que se verifica a omissão. 
- Embargos rejeitados. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Remessa Ex 
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Officio nº 14.311-AL, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da  5ª Região, à unanimidade, 
rejeitar os embargos, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 27 de maio de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: A União Federal, por seu procurador, opôs 
embargos de declaração ao v. acórdão de fls. 28/29, que porta a ementa seguinte: 
"EMENTA: Repetição de Indébito. Empréstimo Compulsório. Decreto-Lei nº 2.288/86. 
- Inconstitucionalidade da cobrança do empréstimo compulsório de que trata o Decreto-
Lei nº 2.288/86 (decisão do extinto TFR), circunstância que encerra a controvérsia que 
deu causa à presente ação. 
- Remessa oficial improvida. Decisão unânime." 
Alega a embargante, em síntese, que, quando da contestação, levantou a preliminar de 
que o autor ingressara com pedido de repetição de indébito quando já prescrito seu direito 
à ação. Todavia, o MM. Juiz Federal do primeiro grau, não se advertindo do argumento, 
deixou de abordar a prescrição na sentença. 
Subiram os autos por força da remessa oficial, onde a discussão de toda a matéria foi 
devolvida ao órgão ad quem. 
Que, porém, o acórdão embargado foi omisso em relação à matéria preliminar levantada 
pela Fazenda Nacional, na 1ª instância, deixando em branco o ponto sobre que devia 
pronunciar-se. Daí a razão dos embargos, nos termos do art. 535, II, do Código de 
Processo Civil, para que seja explicitado se a ação intentada encontrava-se, quando da 
sua manifestação, prescrita ou não, nos termos do art. 168, do CTN. 
Ponho o feito em mesa para julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O acórdão, a meu ver, comportou-se 
bem em não ferir a questão da preliminar abordada na contestação. O pleito da 
embargante deveria ter sido feito em sede de apelação, ou mesmo de embargos à 
primeira, já que a sentença foi desfavorável à mesma. Ocorre, porém, que tal não se 
verificou. Prolatada a sentença, não foi interposto o recurso voluntário, subindo os autos a 
esta Corte por força de remessa oficial. 
Desse modo, a omissão alegada, mesmo que procedente, teria ocorrido já na sentença 
de fls. 17 a 22. 
Aplicável, no caso, a Súmula 317 do egrégio STF, que diz: 
"São  improcedentes os embargos declaratórios quando não pedida a declaração do 
julgado anterior em que se verificou a omissão." 
Não pode a União, agora, via embargos de declaração, postular a reforma do julgado. 
A lei não protege os que dormem. 
Diante do exposto, rejeito os embargos. 
É como voto. 
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EMBARGOS INFRINGENTES EM AC Nº 17.680-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Embargante: FAZENDA NACIONAL 
Embargado: MÁRIO BARBOSA FILHO 
Advogados: DRS. PAULO CÉSAR ANDRADE SIQUEIRA E OUTROS (EMBDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Constitucional. I - Inaplica-se o enunciado da Súmula 293-STF quando 
o acórdão não foi precedido de declaração de inconstitucionalidade argüida no mesmo 
processo. II - Se não consta dos autos a fundamentação do voto vencido, tem-se como 
integralmente discordante da tese vencedora. III - Contribuição social sobre o lucro da 
empresa. Orientação fixada pelo STF no sentido de que se trata de tributo, que poderia 
ser criado por lei ordinária e arrecadado pela União. Inconstitucionalidade apenas do art. 
8º da Lei 7.689/88 (RE 146.733-9/210). Caso em que não se discute o período de 
apuração referente ao ano de 1988. Embargos providos.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar as 
preliminares de inadmissibilidade dos embargos infringentes e de incabimento por falta 
dos fundamentos do voto vencido. No mérito, por maioria de votos, dar provimento aos 
embargos, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que 
integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a embargante contra acórdão da eg. 
Primeira Turma, da lavra do eminente Juiz José Maria Lucena, que confirmou sentença 
proferida em ação de repetição de indébito referente à contribuição social sobre o lucro da 
empresa, prevista na Lei 7.689/88. 
Baseia-se a embargante em voto vencido do eminente Juiz Francisco Falcão e alega que 
o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, tão-somente, do art. 8º da 
Lei 7.689/88. 
Recebido e processado o recurso, a embargada apresentou resposta, argüindo o 
descabimento do recurso por versar sobre matéria constitucional submetida ao plenário 
dos Tribunais, nos termos da Súmula 293 do STF, e por não existir nos autos a 
transcrição do voto vencido. No mérito, sustentou a inconstitucionalidade da contribuição 
criada pela Lei 7.689/88. 
Vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A Súmula 293 do Supremo Tribunal 
Federal tem o seguinte enunciado: 
"São inadmissíveis embargos infringentes contra decisão em matéria constitucional 
submetida ao plenário dos Tribunais". 
Evidentemente, não se trata, no caso presente, da situação a que se reporta o verbete 
indicado, porquanto o acórdão não foi proferido em apelação na qual se houvesse 
submetido ao Plenário deste Tribunal a argüição de inconstitucionalidade. 
Ocorreu simplesmente que o voto condutor do acórdão recorrido se baseou em 
precedente posicionamento deste Tribunal, em matéria constitucional, enquanto o voto 
vencido invocou a orientação sobre o assunto do Supremo Tribunal Federal. 
Quanto à não transcrição das notas taquigráficas do voto vencido, a orientação deste 
Tribunal é pacífica em entender que se deve entender, na hipótese, como integralmente 
discordante a fundamentação do juiz que dissentiu da maioria. 
Rejeito as preliminares. No mérito, o Plenário deste Tribunal, ao julgar a Argüição de 
Inconstitucionalidade na AMS 976-AL, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos 
da Lei 7.689/88 que instituíram a contribuição social sobre o lucro da empresa, mas o 
Supremo Tribunal Federal, apreciando o Recurso Extraordinário nº 146.733-9/210, Relator 
o Ministro Moreira Alves, em sessão de 29 de junho desse ano, considerou 
inconstitucional apenas o art. 8º daquele diploma, que estabelece a cobrança do tributo 
com base no lucro apurado no ano de 1988. Assim, reconhece-se somente a inviabilidade 
da arrecadação da referida contribuição em 1989, dada a sua natureza tributária e a 
incidência da garantia da anterioridade. 
A Corte Suprema rejeitou a argüição de invalidade da contribuição por ser necessária a 
edição de lei complementar para criá-la. É que, em se tratando de tributo - um adicional 
do imposto de renda -, poderia ser instituído por lei ordinária, não se sujeitando à 
exigência do parágrafo 4º, do art. 195, c/c art. 154, CF. 
Afastou, também, o STF a compreensão de que somente a autarquia previdenciária 
poderia arrecadar aquela contribuição, até mesmo por se tratar de verdadeiro imposto. 
Curvo-me à orientação do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo controlador 
da constitucionalidade das leis. 
O pedido reporta-se aos períodos de apuração a partir do ano de 1991, não se aplicando, 
portanto, o entendimento de que é inconstitucional a cobrança com base em fatos 
ocorridos em 1988. 
Por essas razões, dou provimento aos embargos para julgar improcedente a demanda, 
com inversão do ônus de sucumbência. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0252-CE  

Relator: O SR. JOSÉ MARIA LUCENA 
Impetrante: DR. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA-CE 
Paciente: EDILSON WELLINGTON DA SILVA BATISTA 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Processual Penal. Pedido de extinção da  punibilidade. Suspensão do 
processo. Coação ilegal. Inocorrência. Dilação probatória. Art. 14 da Lei nº 8.137/90. 
Denegação. 
- Inexiste coação ilegal quando determinada a suspensão do processo criminal para ouvir 
o Ministério Público sobre pedido de extinção da punibilidade. 
- Dúvidas quanto ao pagamento integral dos tributos torna inidônea  a via estreita do 
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"writ". 
- Ordem denegada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a  Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
denegar a ordem, nos termos do voto do  Relator e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de dezembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Habeas corpus impetrado pelo Bel. José 
Francisco de Oliveira Filho, em favor de Edilson Wellington da Silva Batista, contra o MM. 
Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Ceará. 
Alega estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal, à falta de justa causa para se ver 
processado criminalmente. 
Historia que Edilson fora sócio da sociedade comercial Maxiform Suprimento Ltda., dela 
se retirando em 09.04.91. Por sonegação fiscal, a pessoa jurídica teve lavrados contra ela 
quatro autos de infração no mês de outubro do mesmo ano. 
Aduz ter a empresa recolhido o principal em dezembro de 1991 e os acessórios em maio 
de 1992. 
Entende, a teor do art. 14, da Lei nº 8.137/90, extinta a punibilidade dos crimes por 
ocorrido o pagamento do tributo, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. 
Pede a concessão da ordem para o trancamento da ação penal. 
Às fls. 48/9, informações da autoridade, dando conta de que: a) o ilustre representante 
ministerial denunciou José Luciano Batista e Edilson Wellington da Silva Batista, com 
fulcro no art. 1º, III, da Lei nº 8.137/90; b) a delação foi recebida em 05.08.92; c) os 
acusados requereram a extinção da punibilidade em 13.10.92; d) determinou a suspensão 
do processo e ouvida do MPF, aguardando a manifestação deste para decidir sobre o 
pedido. 
A ilustre Procuradora Regional Federal, Dra. Armanda Soares Figueirêdo, ofertou parecer 
assim ementado: 
"Constitucional e Processual Penal. Habeas Corpus preventivo. Incabimento. 
Incabível o pleito de concessão de ordem de habeas corpus quando os fatos 
demonstrados documentalmente são inábeis à comprovação de plano da matéria alegada 
na respectiva inicial, indicando necessidade de dilação probatória. 
Ordem que não merece ser concedida". 
Relatei. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A douta Procuradora Regional 
fundamentou o parecer, opinando pela denegação da ordem, nos seguintes termos: 
"Incabível a concessão da ordem pretendida, pois inexiste a alegada ameaça de iminente 
coação ao constitucional direito de ir e vir do paciente. Com efeito, incluída na 
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documentação anexa às informações prestadas, está a cópia de despacho exarado pela 
autoridade dita coatora, no sentido de suspender-se o curso do processo criminal a que 
responde o paciente, cujo trancamento é objeto deste writ, até que o pedido de 
reconhecimento de extinção de punibilidade, baseado no disposto no art. 14, da Lei nº 
8.137/90, seja devidamente apreciado e decidido (v.f. 83). Vê-se que, ao menos, foi o 
paciente interrogado. Se referido pleito será analisado em juízo ordinário, com amplo 
exame interpretativo das provas apresentadas, é por demais conveniente que assim 
aconteça, máxime diante da evidente dilação probatória que o caso sub examen exige, 
em vista de não constar dos documentos inclusos à inicial qualquer referência 
confirmatória da concessão do benefício fiscal de parcelamento que disse o impetrante ter 
sido conferido à empresa, imprescindível à correta constatação do efetivo cumprimento do 
débito. Por outro lado, sendo certo que o documento de fls. 20, que indica o termo de 
encerramento da ação fiscal então empreendida, refere-se a um débito em favor da União 
Federal correspondente a Cr$ 330.869,59 (trezentos e trinta mil oitocentos e sessenta e 
nove cruzeiros e cinqüenta e nove centavos), sendo esse proveniente de várias infrações 
fiscais encontradas, e o documento de fls. 42, que comprova intimação de cobrança 
amigável recebida pela pessoa jurídica dantes referida, refere-se ao pagamento do débito 
atinente apenas ao imposto de renda na fonte (uma das parcelas componentes do débito 
comentado), infere-se a evidente desproporção entre o alegado na inicial e a prova 
documental apresentada, o que somente pode ser esclarecido com a competente dilação 
probatória que o caso requer. Por isso, a via do habeas corpus se apresenta inidônea." 
Firmes os fundamentos acima transcritos. 
A autoridade apontada por coatora determinou, com justeza, a suspensão do processo 
para a ouvida do Ministério Público sobre o pedido de extinção da punibilidade, em face 
do alegado pagamento antes do recebimento da denúncia. Assim, os acusados nem 
sequer foram interrogados. 
Só isto indica a inexistência de constrangimento da parte do magistrado. Por outro lado, 
dúvidas há quanto ao pagamento integral dos tributos, exigindo dilação probatória. 
Não enxergando a indigitada coação ilegal, denego, pois, a ordem. 
Assim voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0262-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Impetrante: JOSÉ RAIMUNDO FONTENELE NETO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - CE 
Paciente: JOSÉ RAIMUNDO FONTELE NETO 
Advogada: DRA. NAIDE COELHO LIMA (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Habeas Corpus. Crime de calúnia. Pedido de trancamento da ação penal. 
Inocorrência da decadência do direito de representação de vez que esta foi apresentada 
em 29/07/92 relativamente a fatos ocorridos em fevereiro do mesmo ano. Inidoneidade do 
"writ" ante a necessidade de análise de provas. Denegação da ordem. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de 
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votos, denegar 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, 02 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: José Raimundo Fontenele Neto, através de 
advogada devidamente constituída, impetra a presente ordem de habeas corpus contra 
ato do MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que recebeu denúncia 
formulada contra o paciente pelo Ministério Público Federal, onde é acusado da prática de 
crime de calúnia através de manifestações escritas a órgãos federais. 
Alega, em síntese, o paciente-impetrante a atipicidade de sua conduta para, assim, 
pugnar pelo trancamento da ação penal por falta de justa causa. 
O processo foi distribuído durante as férias e, assim, despachado pelo eminente Juiz 
Castro Meira, Vice-Presidente, que, no exercício da Presidência, requisitou as 
informações de estilo à autoridade apontada como coatora. Esta, por sua vez, esclareceu, 
às fls. 110/111 dos autos, que, a seu ver, a denúncia oferecida contra o paciente-
impetrante encerrava todos os elementos determinantes da instauração do devido 
processo legal para se apurar a sua responsabilidade pelo cometimento do crime de que 
é acusado. 
Instada a emitir parecer, a eminente Representante do Parquet Federal opinou pela 
concessão da ordem com a conseqüente decretação da extinção da punibilidade e 
trancamento da ação, em virtude de haver decaído do direito de representação, de acordo 
com a Lei de Imprensa. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O impetrante objetiva, com o presente 
habeas corpus, o trancamento da ação penal que foi movida pelo Ministério Público 
Federal, no Ceará, em que foi denunciado o ora paciente, José Raimundo Fontenele 
Neto, imputando-lhe o crime de calúnia contra a honra da Procuradora da República, Dra. 
Rita de Cássia Vasconcelos Barros. 
Alegou, assim, o impetrante que não praticou o crime que lhe é atribuído na denúncia, 
fazendo um relato dos fatos que deram lugar à promoção da ação penal, para, afinal, 
apresentar as seguintes conclusões: 
"De acordo com todo o relato aqui feito e as provas documentais juntas a este, o paciente 
não caluniou a Representante do Ministério Público Federal, Rita de Cássia Vasconcelos 
Barros: apenas disse a verdade (não há justa causa para que o paciente responda a 
nenhum processo criminal); e ao serem anexados aos autos do processo nº 92.4584-7, 2ª 
Vara Federal, documentos dissimulados, o mencionado processo é nulo de acordo com a 
lei. 
A Procuradora da República, para se beneficiar em sua representação criminal contra o 
paciente, juntou à mesma documentos infundados contra o mesmo. 
Dizem os arts., abaixo transcritos, do C.P.P.: 
Art. 654 - § 2º - Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de 
habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na 
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iminência de sofrer coação ilegal. 
Art. 660 - § 2º - Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da 
coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento. 
Os documentos improcedentes anexados aos autos do processo acima descrito, pela 
Representante do Ministério Público Federal, comprovam a ilegalidade da coação contra 
o paciente (v. docs. 03, 04 e 05, anexos). 
Esperando os favores dos artigos acima citados, e cônscio que está da legalidade do 
pedido, requer o impetrante a suspensão do Processo nº 92.4584-7 - 2ª Vara Federal, por 
não configurar crime praticado pelo paciente contra a Dra. Rita de Cássia Vasconcelos 
Barros, tendo sido comprovada a veracidade das imputações, inexistindo, assim, o 
delito.". 
O douto Juiz Federal, indicado como autoridade coatora, nas suas informações, justificou 
o recebimento da denúncia contra o paciente ao afirmar: 
"Certo de que a denúncia oferecida contra o Sr. José Raimundo Fontenele Neto encerra 
todos os elementos formais determinantes da instauração do devido processo legal para 
se apurar sua responsabilidade pelo cometimento do crime de que é acusado, e de que o 
feito tramita regularmente, são estas as informações que submeto à apreciação de Vossa 
Excelência." 
A eminente Procuradora da República, oficiando em segundo grau, Dra. Eliane de 
Albuquerque Oliveira Recena, entendeu que se tratava, a espécie, de crime de calúnia, 
regulado pela Lei de Imprensa. Assim, havia a Procuradora da República, Dra. Rita de 
Cássia Vasconcelos Barros, decaído do direito de representação por haver ultrapassado o 
prazo de 3 (três) meses previsto na aludida Lei. 
Tenho, contudo, que não assiste razão à ilustrada Procuradora da República, autora do 
parecer em comento. 
É que ficou expresso, na representação que deu lugar ao oferecimento da denúncia, que 
esta não estava sendo feita com supedâneo nos fatos divulgados através da "Televisão 
Verdes Mares" e "Diário do Nordeste", mas em razão dos documentos que foram dirigidos 
a várias autoridades. 
Realmente, afirmou a autora da representação mencionada que: 
"O Inquérito Policial, como peça informativa que é, presta-se a supedanear esta 
Representação, porquanto traz em seu bojo elementos indiciários de crimes contra a 
honra da Representante, efetivados em documentos dirigidos a Juízes Federais e outros 
fornecidos no transcorrer da apuração - exemplos: folhas 53; 54/57; 188/208; 238/239 e 
246/263." 
Assim, se a representação foi apresentada na Procuradoria da República no Estado do 
Ceará, no dia 29.07.92, e os fatos ocorreram no mês de fevereiro de 1992, não ocorreu a 
decadência do direito à representação, consoante o disposto no artigo 38 do Código de 
Processo Penal. 
Como se observa na peça acusatória (fls. 112 a 116), os fatos atribuídos pelo denunciado, 
ora impetrante, à Procuradora da República, Dra. Rita de Cássia Vasconcelos Barros, 
constituem fatos que a lei define como crime. 
No caso sob exame, não é possível o exame dessa prova objetivando o trancamento da 
ação penal. 
É o que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, como se vê da ementa do acórdão do 
seguinte teor: 
"Habeas corpus para trancar ação penal, por falta de justa causa. Inidoneidade do writ, 
por envolver análise aprofundada da prova" (cf. STF, Recurso de Habeas Corpus nº 
59.516-2-SP, DJU, 5 fev. 1982, p. 442). 
Desta forma, não sendo possível um exame em profundidade da prova que foi produzida, 
não constituindo, pois, justa causa para trancamento da ação, denego a presente ordem 
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de habeas corpus. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0265-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Impetrantes: DRS. JOSÉ DAVID GIL RODRIGUES E OUTROS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - PE 
Paciente: GEDÁLIA DE OLIVEIRA PAES BARRETO 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Crime de estelionato. Prazo prescricional que se consuma em doze 
anos. Fato tido como criminoso ocorrido, entretanto, quando ainda não havia a acusada 
atingido sua maioridade civil. Aplicação do art. 115, do CP, que, nesses casos, reduz à 
metade o prazo prescricional. Decurso de mais de oito anos entre a data do fato 
(31.08.84) e a data do recebimento da denúncia (02.12.92) que autoriza o 
reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pela prescrição. Trancamento da ação 
penal no tocante à paciente. Ordem que se concede. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
conceder a ordem, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 23 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente, em exercício 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator  
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Os advogados José David Gil Rodrigues, Bráulio 
Lacerda e Carlos Gil Rodrigues impetram o presente habeas corpus em favor de Gedália 
Paes Barreto Avelino, em solteira Gedália de Oliveira Paes Barreto, com o objetivo de que 
seja declarada a extinção da punibilidade da paciente, pela prescrição, em processo em 
que esta responde pelo crime capitulado no art. 171, § 3º, combinado com o art. 29, 
ambos do Código Penal Brasileiro, e liminarmente requerendo que fosse sustado o 
interrogatório designado para o dia 08 de fevereiro p. passado. 
A liminar foi deferida, ante a presença dos pressupostos autorizadores de sua concessão. 
Embora solicitadas, as informações não foram apresentadas pela MM. autoridade judicial 
apontada como coatora. 
A eminente Representante do Ministério Público Federal, Procuradora Eliane de 
Albuquerque Oliveira Recena, instada a emitir parecer, reconheceu prescrita a pretensão 
punitiva e, assim,  opinou pelo trancamento da ação penal apenas no tocante à paciente. 
Por outro lado, ante a reiterada ausência de prestação de informações por parte da 
autoridade impetrada, não apenas no presente feito, mas em diversos outros feitos, 
sugeriu que tal fato fosse comunicado à Corregedoria do Tribunal a fim de evitar conduta 
similar no futuro. 
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Comigo os autos, trouxe-os em mesa nos termos regimentais. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, o que pretendem os 
impetrantes é que seja declarada a extinção da punibilidade, pela prescrição, em favor de 
Gedália Paes Barreto Avelino e, conseqüentemente, trancada a ação penal que contra a 
mesma tramita no Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, 
denunciada que foi pela prática do crime capitulado no art. 171, § 3º, combinado com o 
art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro. 
De fato, conforme demonstram os autos, a paciente, em 19 de novembro de 1992, foi 
denunciada pela prática de crime de estelionato, com a causa de aumento da pena de 
que trata o § 3º, do art. 171, do Código Penal, que teria cometido em 31 de agosto de 
1984, punível com, no máximo, cinco anos de reclusão. 
A peça acusatória foi recebida em data de 02 de dezembro de 1992, portanto mais de oito 
anos após a ocorrência do fato típico. 
Observado o disposto no art. 109, inciso III, do Código Penal, tem-se que a prescrição 
rege-se pela pena in abstracto. Desta forma, sendo a pena cominada superior a quatro e 
inferior a oito anos, o prazo prescricional se verifica em doze anos. 
Ocorre que, in casu, depreende-se da certidão de casamento contida às fls. 07 dos autos, 
que a paciente, ao tempo da prática do fato típico (31.08.84), não havia ainda atingido a 
idade de 21 anos, ou seja, a sua maioridade civil, desde que nascida em 29 novembro de 
1963. 
Tal circunstância enseja a redução do prazo prescricional à metade, nos termos do que 
dispõe o art. 115, do Código Penal, verbis: 
"Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao 
tempo do crime, menor de vinte e um anos, ou, na data da sentença, maior de setenta 
anos." 
Isto posto, sendo, na espécie, de seis anos o prazo de prescrição e já decorridos mais de 
oito anos entre o cometimento do crime e o recebimento da denúncia, reconheço a 
prescrição da pretensão punitiva e, assim, concedo a ordem para determinar o 
trancamento da ação penal em relação à paciente, devendo prosseguir a persecutio 
criminis relativamente aos demais acusados. 
Finalmente, quanto à não prestação de informações, no presente writ, pela ilustrada 
autoridade judicial coatora, reconheço lamentável o descumprimento desse dever 
indeclinável do juiz. Assim, acolho a sugestão da eminente Procuradora e determino o 
encaminhamento do fato ao conhecimento da Corregedoria deste Tribunal, para as 
providências cabíveis. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0274-PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Impetrante: DR. NORMAN SAINT JOHN FELLOWS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - PE 
Paciente: CARLOS DE SOUSA SILVA 
 
EMENTA 
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Habeas Corpus. Prisão preventiva. Quebra de fiança. Não comparecimento à ouvida de 
testemunha. 
01. A prisão provisória no ordenamento jurídico pátrio deve ser um instrumento para o juiz 
usar em situação de extrema necessidade, caso estejam presentes os requisitos exigidos 
pela Lei Processual Penal. O quebramento da fiança, por não ter o réu comparecido à 
audiência de oitiva de testemunhas, não enseja a prisão preventiva, uma vez que não 
estão presentes aqueles requisitos. 
02. Ordem concedida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
conceder a ordem, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e das notas 
taquigráficas anexas, que passam a fazer parte do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Norman Saint John Fellows impetrou habeas corpus 
em favor de Carlos de Souza Silva, em virtude de ter sido este detido por ter quebrado 
fiança. 
Alega que o quebramento da fiança foi decretado devido à ausência do paciente na oitiva 
das testemunhas arroladas pela acusação. Aduz que foi intimado na ocasião do 
interrogatório, entretanto, em razão de muito nervosismo e emoção, não anotou o dia da 
audiência para inquirição de testemunhas. Infere, portanto, que o paciente não faltou 
deliberadamente à referida audiência nem teve a intenção proposital de ferir o direito. 
O ilustre juiz singular prestou informações às fls. 18. 
A Procuradoria Regional Federal manifestou-se, opinando pela denegação da ordem (fls. 
11). 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O ato apontado como coator é a decretação 
do quebramento da fiança, em razão de ter o paciente se ausentado de audiência de 
inquirição de testemunhas. 
O art. 341, do Código de Processo Penal, assim dispõe: 
"Art. 341 - Julgar-se-á quebrada a fiança quando o réu, legalmente intimado para o ato do 
processo, deixar de comparecer, sem provar, incontinenti, motivo justo, ou quando, na 
vigência da fiança, praticar outra infração penal." 
Na situação vertente, o réu não compareceu à audiência de oitiva de testemunhas, apesar 
de ter sido regularmente intimado no interrogatório. 
A justificativa de que estava muito nervoso e em estado de emoção no interrogatório e 
que em razão disso não percebeu a intimação, não é, a meu ver, suficientemente 
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convincente. 
Todavia, rendo-me às ponderáveis palavras do eminente Juiz Lázaro Guimarães, que 
assim afirmou: 
"... Entendo que a prisão provisória no nosso sistema deve ser um instrumento para o juiz 
usar em caso de extrema necessidade, quando seja necessária a custódia, a constrição 
do acusado, porque revela perigosidade; porque há risco de se ausentar do lugar e se 
esquivar ao cumprimento de eventual condenação; quando há razão de ordem pública; 
quando seja um crime cometido que tenha criado um abalo emocional na sociedade; 
quando esteja havendo necessidade, portanto, da constrição provisória para prevenir o 
resultado útil do processo. 
Neste caso, parece-me que a quebra da fiança, que vai resultar na prisão do acusado no 
processo penal e paciente neste habeas corpus, é meramente formal. Ele deixou de 
comparecer à ouvida de testemunha; fora intimado - segundo se depreende do relatório - 
na própria audiência de interrogatório, onde é justificável se dizer que o interrogando está 
numa situação emocional de tensão, motivo pelo qual não guardou aquela data. Então, é 
uma formalidade. Qual o prejuízo que causou ao processo com sua ausência ? Foi 
intimado, não compareceu, mas a testemunha foi ouvida. Então, não há prejuízo para o 
processo. 
É um delito que não tem repercussão social maior. 
Parece-me que não é o caso de se encaminhar à prisão. Sempre tive na 1ª instância, e 
continuo tendo na 2ª instância, essa preocupação com o estado de liberdade da pessoa. 
Uma hora na prisão, não digo nem um dia, pode significar até a morte de uma pessoa. É 
algo que se impõe a alguém com suma gravidade, o recolhimento à prisão, ainda mais 
quando sabemos do estado dos nossos estabelecimentos prisionários. 
Entendo que a prisão provisória é algo que o juiz não pode deixar de decretar quando 
haja necessidade. Nesse caso, a quebra de fiança resulta do não comparecimento a uma 
audiência, algo que se esgota na formalidade. Não há razão substancial para essa 
quebra." 
Ante essas considerações, concedo a ordem. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0276-PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Impetrante: DR. GENIVAL MARTINS DE OLIVEIRA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - PE 
Paciente: DILSON DE LIMA (RÉU PRESO) 
 
EMENTA 

Processo Penal. Habeas Corpus. Inquérito. Prazo para conclusão. 
01. O prazo para conclusão do inquérito policial não pode ser superior a 30 (trinta) dias, 
conforme determina a Lei nº 5.010/66. Ultrapassado tal prazo, deve o acusado ser posto 
em liberdade. 
02. Ordem concedida. 
 
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, 
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conceder a ordem, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Genival Matias de Oliveira impetrou habeas corpus 
em favor de Dilson de Lima contra ato do Juiz da 5ª Vara-PE, que não examinou o pedido 
de fiança, decretou a prisão preventiva do paciente e determinou que o inquérito 
retornasse à autoridade policial. 
Aduz o impetrante que o paciente foi autuado em flagrante, realizando a conduta descrita 
no art. 171 c/c os arts. 14, inc. II, 29 e 289, § 1º, do Código Penal - estelionato, falsificação 
de moeda. Requereu a fiança, mas o juiz converteu o feito em diligência. Ocorre que a 
autoridade policial pediu nova prorrogação do prazo para concluir o inquérito, tendo este 
já sido prorrogado por 30 dias. Todavia, o MM. Juiz a quo decretou a prisão preventiva e  
concedeu a prorrogação do inquérito por mais 12 dias, sem apreciar o pedido de fiança 
anteriormente postulado. Infere que a prisão do paciente se tornou ilegal, em decorrência 
do excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e que essa ilegalidade não poderia 
ser sanada mediante a prisão preventiva. Por fim, argumenta que a prisão preventiva não 
merece ser acolhida, em virtude da primariedade do paciente, que possui residência certa 
e profissão definida. 
O ilustre Juiz monocrático, indicado como autoridade coatora, prestou informações (fls. 
21), anexando o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, cujas 
razões entendeu serem suficientes para a prisão preventiva do indiciado. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A Lei nº 5.010/66 estabelece que o prazo 
para a conclusão do inquérito policial em processos da Justiça Federal, estando o réu 
preso, é de 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, se o pedido foi 
fundamentado e o preso foi apresentado ao juiz. 
Ocorrendo os dois períodos de prorrogação acima aludidos, não pode o prazo de 
conclusão do inquérito ser prorrogado além dos 30 dias previstos em lei. 
No caso em tela, o eminente juiz monocrático concedeu prorrogação além do 
determinado na lei, conforme se denota dos autos, fls. 05/16. Configurou-se, portanto, 
excesso ilegal de prazo. 
Inobstante, tentou suprir o referido excesso de prazo com a decretação da prisão 
preventiva do paciente. Entendeu estarem presentes as circunstâncias que autorizam a 
mencionada prisão preventiva. 
Tais circunstâncias não ficaram evidenciadas de modo incontestável. 
A mácula de ilegalidade ocasionada pelo excesso de prazo não é eliminada pela 
decretação da prisão preventiva, principalmente quando discutível a presença dos 
motivos ensejadores da mencionada prisão. 
Ante o exposto, concedo a ordem. 
É como voto. 
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HABEAS CORPUS Nº 0281-AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Impetrante: DR. D'ALEMBERT JORGE JACCOUD 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - AL 
Paciente: MARIA ISABEL TEIXEIRA 
 
EMENTA 

Processual Penal. Trancamento de ação penal. Habeas Corpus. Alegativas de inépcia da 
inicial e de ausência de justa causa. Acolhimento da denúncia. 
1. A denúncia produzida de conformidade com as precisas exigências contidas no Código 
de Processo Penal, embora sucinta e ainda que mal formulada, não se reputa como 
inepta, sem aptidão para a instauração da relação processual penal. 
2. Integram a peça desencadeadora da ação penal os documentos a ela colacionados, 
entre os quais, no caso vertente, o inquérito policial, que, com profundidade, expõe os 
fatos reputados como criminosos, oferecendo subsídios para a propositura da denúncia. 
3. Apesar de se impor a fundamentação das deliberações judiciais, tal não se faz mister 
no despacho que acolhe a denúncia, com a dimensão exigida para o despacho que a 
rejeita, vez que, no curso da ação penal, a acusada terá a oportunidade de repelir os 
argumentos tecidos na peça e no inquérito a ela anexado.  
4. Para o acatamento da denúncia, é suficiente a presença dos elementos legais formais 
e a razoabilidade das alegativas, a demandarem a instrução probatória elastecida para a 
elucidação da suposta violação à ordem jurídica, levantada pelo Ministério Público. 
5. O emprego do habeas corpus para trancamento de ação penal só merece guarida em 
situações excepcionais, inocorrentes nos autos, considerando ser razoável a "opinio 
delicti", consubstanciada pela identificação, pelo representante do "Parquet", dos 
requisitos exigidos, quais sejam, a demonstração da materialidade do delito e a fundada 
suspeita sobre os supostamente responsáveis pela sua prática. 
6. Ordem de habeas corpus denegada. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre partes acima identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que passam a ficar fazendo parte integrante do 
presente julgado.  
Custas, como de lei. 
Recife, 04 de maio de 1993 (data de julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Maria Isabel Teixeira foi denunciada pelo Ministério 
Público Federal ao Exmo. Sr. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas como incursa nas penas dos arts. 312, caput, e 288, caput, ambos do Código 
Penal, por ter sido apontada, em inquérito policial, como envolvida no conhecido "Caso 
Canapi". 
O recebimento da denúncia foi antecedido de oportunidade para a acusada se defender, 
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haja vista lhe ser apontado crime de responsabilidade funcional e ser a mesma, à época, 
considerada funcionária pública. 
Impetra-se, agora, o presente habeas corpus, em favor da paciente já identificada, sob o 
fundamento de inexistir justa causa para o recebimento da peça acusatória e ser ela 
inepta. 
As alegações da peça inaugural da presente medida excepcional, em relação aos fatos 
discutidos, são, em síntese, as seguintes: 
a) - a denúncia alcança, também, nove outras pessoas, pretendendo que tenham 
participado (concurso de pessoas, art. 29, do Código Penal) de mais de um crime 
(concurso material, art. 69 do Código Penal); 
                     
b) - em relação à paciente, a denúncia se limita a descrever o seguinte: 
"Ex-secretária e ex-chefe de gabinete da presidente nacional da LBA, a ora denunciada, 
Maria Isabel Teixeira, cidadã portuguesa, pessoa que angariou extrema confiança da Sra. 
Rosane Collor. Portadora de personalidade centralizadora e autoritária, encontra-se 
também envolvida no "Caso PC Farias".  
Como se vê do fluxograma da quadrilha (fls. 753), era a segunda pessoa da organização. 
Recebia ordens diretas da Sra. Rosane Malta e as fazia executar. Há sobejas provas de 
que esteve com os processos relativos aos convênios LBA/Associação Pró-Carente de 
Canapi nºs 04 e 06/91, por diversas vezes, tendo sida a transmissora da determinação de 
transferência do recurso orçamentário relativo a um dos processos, segundo ela mesma, 
"por ordem de Da. Rosane Malta Collor de Mello". 
Por conseguinte, vem o Parquet denunciar a indigitada como incursa nas penas previstas 
nos arts. 312, caput, e 288, caput, ambos do CP." 
Prossegue a peça inaugural, afirmando: 
c) - a paciente, em resposta à notificação que lhe foi dirigida pela autoridade judiciária, 
antes desta receber a denúncia, demonstrou, à saciedade, os vícios insanáveis nela 
contidos, além de manifesta, rasa e crassa inépcia, abusiva e inidônea, flagrantemente 
desprovida de justa causa;  
d) - de maneira insidiosa, a acusação ousa afirmar que a paciente está, também, 
envolvida no "Caso PC Farias", o que não é verdade, uma vez que apenas prestou 
esclarecimentos à autoridade do inquérito, sem ter sido indiciada; 
e) - a acusação, no segundo parágrafo da peça inicial, com base, unicamente, em um 
fluxograma, aponta a paciente como sendo a segunda pessoa da organização que afirma 
ter existido, passando, só por isso, a considerá-la membro de uma quadrilha organizada 
para fins ilícitos; 
f) - por a acusação contra a paciente de ser membro de uma quadrilha se apoiar, 
unicamente, em um fluxograma, verifica-se que ela não tem, objetivamente, do que se 
defender, o que resulta em forte coação ilegal; 
g) - ultima a denúncia, em relação à conduta da paciente, por registrar que ela recebia 
ordens diretas da Sra. Rosane Malta e as fazia executar, pelo que, se verdade fossem os 
fatos apontados no inquérito, ela nenhum envolvimento teve no episódio. 
Destaco, agora, tentando sintetizar, as razões pelas quais o nobre advogado impetrante 
entende não haver justa causa para o recebimento da denúncia.  
Ei-las: 
1) - sobre a acusação do cometimento do delito de participar de quadrilha organizada, a 
paciente não tem como, objetivamente, se defender, por tal pretensão se basear, 
exclusivamente, em um fluxograma; 
2) - a afirmação de que a paciente recebia ordens de Da. Rosane Collor não configura 
crime, especialmente quando não se identifica qualquer ilegalidade nesse proceder; 
3) - a denúncia não tipifica qualquer crime, pela conduta narrada, e muito menos os 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

definidos nos arts. 312, caput, e 288, caput, do Código Penal, contentando-se com 
afirmações abstratas e sem precisar ato específico que possa caracterizar procedimento 
criminoso; 
4) - o que caracteriza o crime de formação de quadrilha é a associação que revele "a 
existência de ajuste prévio e conluio duradouro", conforme expressão usada pelo Exmo. 
Sr. Ministro Assis Toledo, para se cometer uma ou mais categorias de crime, previamente 
determinados ou indeterminados quanto aos sujeitos passivos, ou, como afirmam os 
melhores tratadistas, "o que justifica a incriminação do concerto sceleris é o perigo maior 
que representa, pelo fato mesmo de o concerto significar permanente desafio à 
sociedade; 
5) - "o elemento básico, configurador do delito, é o vínculo associativo permanente para 
fins criminosos, uma predisposição comum de meios para a prática de uma série 
indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os associados para a 
concretização de um programa deliqüencial", conforme vários pronunciamentos 
jurisprudenciais (RT495/322, 570/352, 575/414, 580/328, 588/323, RJTJESP, Lex, Vol. 
86/422); 
6) - quanto à prática do peculato não há qualquer registro de fato substancioso e claro na 
denúncia, por não explicar o motivo da referida capitulação; 
7) - "o peculato, por ser crime de responsabilidade, exige não somente a intenção dolosa 
de lucro ou vantagem, como a demonstração do dano patrimonial", sendo o seu 
"elemento material o fato da apropriação, subtração ou desvio de dinheiro, documentos, 
títulos de crédito, efeitos e quaisquer outros bens móveis públicos federais, estaduais, 
municipais, autárquicos, ou mesmo particulares, quando sob a guarda, depósito, 
arrecadação ou administração dessas entidades estatais, ou paraestatais, ou pessoas 
jurídicas de direito público"; 
8) - a paciente não "exerceu na LBA qualquer função decisória, não tendo, em 
conseqüência, competência para pagar, licitar, contratar, admitir, demitir, liberar recursos, 
realizar despesa de qualquer tipo, celebrar convênio, ou para autorizar ou mandar fazer 
qualquer dessas ações", pois, apenas, "prestava assistência direta à Presidência, 
cuidando das coisas próximas, transmitindo e executando ordens, encaminhando papéis", 
o que demonstra a ausência de convicção da denúncia e o que a leva a se apresentar  
como "reticente, genérica, vazia, não obstante agressiva, desrespeitosa e temerária"; 
9) - o pedido acusatório é inidôneo, pelo que "não é possível permitir que o cidadão venha 
a padecer de todos os ônus, dissabores e preocupações que inevitavelmente o processo 
penal acarreta, se não há motivo bastante para isso", conforme salientou o Exmo. Sr. 
Ministro Francisco Rezek, em voto proferido como Relator do HC 64.439. 
A seguir, a petição inicial do presente habeas corpus, em um arrazoado bem estruturado, 
onde os fatos e os fundamentos que entendem favoráveis às teses argüidas, de ausência 
de justa causa e de inépcia da denúncia, são desenvolvidos com rigorosa mestria, como 
acima se demonstrou, passa a incursionar em largas e jurídicas investigações doutrinárias 
e jurisprudenciais sobre o que deve conter uma peça acusatória inicial e a caracterização 
de sua idoneidade. Explora, ainda, com absoluta fidelidade à Ciência Jurídica, a situação 
determinadora da rejeição de denúncia por ausência de justa causa para a ação penal ou 
quando ela se apresenta inepta.  
A respeito, numa homenagem maior ao culto advogado que elaborou a peça inaugural, é 
salutar que sejam lidos, para que melhor eu me faça compreender pelos ilustres pares 
desta egrégia Turma, os itens 14 a 28 da mesma.  
O presente habeas corpus está instruído com os seguintes documentos: 
a)cópia da denúncia, cuja leitura será feita por ocasião da exposição do voto; 
b)cópia da representação gráfica da associação de pessoas indiciadas nos autos, único 
documento que, segundo o impetrante, serviu para o Ministério Público configurar a 
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prática do delito de formação de quadrilha; 
c)cópia da resposta apresentada pela paciente à notificação que lhe foi dirigida pela 
autoridade judiciária apontada como coatora, antes de receber a denúncia (fls. 31/43); 
d)cópias dos seguintes atos: 
d.1 - de nomeação da paciente por Da. Rosane Collor para exercer o cargo de Chefe da 
Assessoria da Diretoria Nacional da LBA; 
d.2 - de exoneração da paciente do referido cargo; 
d.3 - de nomeação da paciente por Da. Rosane Collor para exercer o cargo em comissão 
de Chefe de Gabinete da Presidência da LBA; 
d.4 - cópia do ato de exoneração do referido cargo; 
d.5 - cópia do ato de nomeação da paciente por Da. Rosane Collor para o exercício do 
cargo de Assessora do Gabinete da Presidência da LBA; 
e)cópia de ofício dirigido por Da. Rosane Collor de Melo ao Exmo. Sr. Procurador - Geral 
da República , onde argúi a suspeição do Exmo. Sr. Procurador da República Alex 
Miranda, por considerá-lo seu adversário político e inimigo da família, bem como por ter, 
antes da conclusão do processo investigatório policial, se pronunciado, pela imprensa, 
sobre os fatos que estavam sendo apurados, fazendo-o  de modo não revelador de 
imparcialidade; 
f)cópias de recortes de jornais com notícias de que o Exmo. Sr. Procurador Alex Miranda 
irá indiciar Da. Rosane Collor de Melo como tendo cometido o delito de peculato, tudo 
antes da conclusão das investigações policiais (fls. 53/55); 
g)cópia do despacho que recebeu a denúncia (fls. 63) que passa a ser lido; 
h)cópia do pronunciamento do Exmo. Sr. Procurador Alex Miranda sobre a defesa 
preliminar apresentada pelos denunciados, antes do recebimento da denúncia (fls. 67/71), 
que passo a ler.  
O Exmo. Sr. Juiz Federal da 4ª Vara prestou as devidas informações. Nelas sustenta que 
o ato de recebimento da denúncia está de acordo com o ordenamento jurídico. Leio o seu 
teor. 
Além da cópia da denúncia, acompanharam as informações cópia integral do relatório 
apresentado pelo delegado dirigente do inquérito policial e outros documentos já 
existentes nos autos.  
A douta representação do Ministério Público, em segundo grau, apresentou parecer 
lavrado pela Exma. Dra. Armanda Soares Figueirêdo. O referido arrazoado se destaca 
pela coerência dos fundamentos elencados, revelando a cultura jurídica de quem o emitiu. 
Opina, em conclusão, pela denegação da ordem. Leio o seu conteúdo.  
É o relatório.  
 

VOTO 
 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Uma das preocupações constantes em um 
Estado de Direito é o aprimoramento das garantias processuais do cidadão, a fim de que 
a investigação de fatos determinadores da aplicação da lei se desenvolva em clima de 
absoluta segurança e circundada, unicamente, por regras rígidas do direito positivado.  
Em decorrência desse fenômeno acelerador da ampliação dos direitos subjetivos 
processuais das partes quando litigam em juízo, a doutrina e a jurisprudência têm 
construído princípios e regras em torno de várias entidades jurídicas do processo, 
incluindo-se, especialmente, a preocupação com a ausência de justa causa para o 
oferecimento da denúncia e a possibilidade de sua inépcia, tudo em concatenação com a 
garantia do habeas corpus por tais motivos.  
A timidez inicial com que os Tribunais aplicaram o art. 648, inciso I, e 41, do Código de 
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Processo Penal, cedeu lugar, com a nova conscientização sobre os direitos e garantias 
fundamentais do cidadão, a uma interpretação mais alongada do seu alcance, pelo que só 
se passou a permitir o início de qualquer procedimento criminal contra o indivíduo quando 
a denúncia narrar um fato com lastro refletor de credibilidade, isto é, se fundar em 
qualquer elemento que torne admissível a verossimilhança da mesma, ou "se apóie em 
elementos que autorizem pelo menos uma razoável suspeita da participação do acusado 
e que este tenha praticado fato típico e antijurídico, agindo dolosa ou culposamente" (Ac. 
2ª Câm. Crim. do TAMG em 02.02.87, no HC 9.854-RJTAMG, vol. 30/319).  
Na fixação dos caminhos jurídicos definidos por tal quadra, tem-se como definido o 
entendimento de que o habeas corpus por ausência de justa causa  não alcança a 
possível injustiça do processo, por ser remédio, unicamente, contra ilegalidade manifesta 
e caracterizadora de abuso de poder do Ministério Publico.  
No círculo da pretensão do impetrante encontra-se, também, a inépcia da denúncia. Esta, 
para que se mantenha íntegra a garantia de um processo que faça imperar segurança nas 
relações do Estado punitivo com o homem acusado de ter infringido a norma, há de ser 
apresentada de forma que não pareça um ato arbitrário e de prepotência. Além de ter de 
se afastar, em sua feitura, de tais vícios, há de oferecer condições para que o denunciado 
se defenda amplamente, em homenagem ao devido processo legal.  
A inépcia da denúncia, se reconhecida, anula, apenas, o início do processo. Não tem o 
efeito de trancar a ação penal como a ausência de justa causa.  
O art. 41, do Código de Processo Penal, especifica os elementos constitutivos da 
denúncia: exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação 
do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do 
crime, quando necessário, o rol das testemunhas.  
É com base na afirmação de que não há justa causa para a denúncia e de que está é 
inepta que se persegue a concessão do presente habeas corpus. Examino, 
primeiramente, se a denúncia em exame é inepta em relação à paciente.  
Verifico, inicialmente, que ela contém a exposição do fato apontado como criminoso, com 
todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada, a classificação dos crimes 
apontados como tendo sido cometidos e o rol de testemunhas.  
Confira-se o afirmado com os trechos da peça acusatória que passo a citar: 
"O Ministério Público Federal, por conduto dos Procuradores da República, ao final 
assinados, vem, nos termos dos Códigos Penal e de Processo Penal, oferecer denúncia, 
o que faz doravante nos seguintes termos: 
1 - Os denunciados: 
a) Rosane Malta Collor de Melo, qualificada às fls. 761 dos autos; 
b) Maria Isabel Teixeira, qualificada às fls. 591 dos autos; 
c) Carlos Maurício Barros de Góes, qualificado às fls. 608; 
d) Márcio Antônio Rios, qualificado às fls. 603; 
e) Ada Mercedes de Mello Marques Luz, qualificada às fls. 661; 
f) Leude Mendonça Damasceno, qualificado às fls. 657; 
g) Sandra Cavalcanti Dias, qualificada às fls. 666; 
h) Gilberto Gonçalves Dias, qualificado às fls. 652   
i) Maria Auxiliadora Barbosa Brandão, qualificada às fls. 613; e 
j) Luís Walter da Silva, qualificado às fls. 645.  
2 - Os fatos: 
MM. Julgador, segundo se depreende da eficiente, pertinaz e inteligente investigação  
policial - sob o comando do delegado de polícia federal Élio Nogueira Mota -, durante a 
gestão da Sra. Rosane Malta Collor de Mello, na presidência nacional da LBA, ocorreram 
inúmeros escândalos de desvios e malversação de dinheiros públicos.  Um dos 
escândalos, o dos convênios realizados entre a LBA/AL e a Associação Pró-Carente de 
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Canapi, resultou no presente inquérito.  
Verifica-se que se montou uma verdadeira societas sceleris, sob o comando da 
presidente nacional do órgão, Sra. Rosane Malta Color de Mello, quadrilha esta cujo 
organograma se vê às fls. 753 dos autos.  
Dos convênios em análise, ora objeto de denúncia, vê-se que a quadrilha em foco 
promoveu uma verdadeira excursão no Código Penal Brasileiro.  
Nomeando pessoas de sua confiança em lugares estratégicos para ficar à frente da 
Superintendência Regional da LBA/AL, articulou-se plano criminoso visando a fraudar a 
LBA, utilizando-se do expediente da realização de convênios.  
Para tal, primeiro, montou-se uma "associação fantasma", denominada Associação Pró-
Carente do Município, que, malgrado fundada em 22.02.1989, só em 14.09.1990 requereu 
seu registro no Cartório de Ofício de Notas.  
Em 09.10.1990, aludida associação, então presidida pela Sra. Maria Auxiliadora Barbosa 
Brandão, cunhada da presidente nacional da LBA, postulou seu credenciamento perante 
a LBA/AL, para "receber os benefícios dessa LBA" (sic).  
Usando um termo empregado pela digna autoridade policial em seu relatório, às fls. 850, 
a Associação apresentou "comovente" proposta de cooperação técnica e financeira, cuja 
meta era "implantar 50 pequenas indústrias nos 18 núcleos organizados do Município de 
Canapi, gerando cerca de 2.480 empregos diretos a menores".  
Sem embargo da grandiloqüência dos números, MM. Julgador, nenhuma indústria foi 
montada, bem assim não se tem notícia de nenhum menor empregado como resultado do 
projeto da Associação Pró-Carente de Canapi, muito embora tenham os cofres públicos 
despendido a quantia de Cr$ 1.208.255.200,00, números de agosto de 1992, como se vê 
às fls. 828/834 e 851. 
O descalabro e os desmandos eram tais que se vê claramente que o processo de 
liberação do dinheiro foi montado posteriormente ao pagamento; completa inversão dos 
procedimentos em matéria de finanças públicas, que, como se sabe, são regidos pelo 
critério da estrita legalidade.  
No caso, constata-se, assim, que as pessoas denunciadas associaram-se, ilicitamente, e 
promoveram uma verdadeira excursão pelo Código Penal, percorrendo o peculato, a 
prevaricação, a falsidade ideológica e a formação de quadrilha, tudo isso acrescido pela 
atração extra do concurso material de crimes.  
3 - Dramatis personae: 
Relatados os fatos, urge, agora, a descrição da conduta criminosa dos acusados.   
A) Rosane Malta Collor de Mello.  
Nomeando parentes e amigos para cargos estratégicos na LBA/AL, organizou a societas 
sceleris e a comandou. Responsável intelectual e direta pela liberação ilegal dos recursos 
orçamentários e financeiros da LBA nacional para a Superintendência Regional local do 
mesmo órgão e deste para a Associação Pró-Carente de Canapi - presidida inicialmente 
por sua cunhada, Maria Auxiliadora Barbosa Brandão, e, posteriormente, pelo motorista 
de sua mãe, Da. Rosita Malta, o também denunciado Luís Walter da Silva. 
Assim, nos Convênios 04/91 e 06/91, relativos aos processos nº 165/90 e nº 707/91, 
LBA/AL, a denunciada foi a responsável pelo desvio, em proveito próprio ou alheio, de 
dinheiro publico de que tinha a posse em razão do cargo, ao organizar a quadrilha e 
determinar, expressamente, "custasse o que custasse", a liberação, por duas vezes, de 
dinheiro da LBA. Com isso, beneficiou ilegalmente a "entidade fantasma" Associação Pró-
Carente de Canapi.  
Ao não encaminhar os processos da Associação de Canapi ao Comitê Nacional da LBA - 
dever legal a que  estava adstrita em face das Ordens de Serviço LBA nºs 01 e 02, então 
vigentes - a Sra. Rosane Malta Collor de Mello cometeu também o crime de prevaricação, 
por duas vezes. 
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Organizando e chefiando a quadrilha, incidiu no art. 288, do CPB.  
Desta forma, vem o Ministério Público Federal denunciar a nominada pelo cometimento 
dos crimes de peculato (art. 312, caput, CP); prevaricação (art. 319, CP) e formação de 
quadrilha ou bando (art. 288, caput, CP).   
b) Maria Isabel Teixeira.  
Ex-secretária particular e ex-chefe de gabinete da presidente nacional da LBA, a ora 
denunciada, Maria Isabel Teixeira, cidadã portuguesa, pessoa que angariou extrema 
confiança da Sra. Rosane Collor. Portadora de personalidade centralizadora e autoritária, 
encontra-se também envolvida no "Caso PC Farias".  
Como se vê do fluxograma da quadrilha (fls. 753), era a segunda pessoa da organização. 
Recebia ordens diretas da Sra. Rosane Malta e as fazia executar. Há sobejas provas de 
que esteve com os processos relativos aos Convênios LBA/Associação Pró-Carente de 
Canapi nºs 04 e 06/91, por diversas vezes, tendo  sido a transmissora da determinação de 
transferência do recurso orçamentário relativo a um dos processos, segundo ela mesma, 
por ordem de Da. Rosane Malta Collor de Mello. 
Por conseguinte, vem o Parquet denunciar a indigitada como incursa nas penas previstas 
nos arts. 312, caput, e 288, caput, ambos do CP.  
4 - Conclusão 
Em relação a todos os denunciados, agreguem-se as previsões contidas nos arts. 29 e 69 
do CPB.  
Ante o exposto, comprovadas a materialidade e autoria, bem assim o intenso dolo dos 
denunciados, o Ministério Público Federal denuncia de todos os elencados no item 1, 
letras a a j da presente exordial. 
....................................................." 
A clareza com que os fatos estão descritos, com todas as circunstâncias que se 
consumaram em torno dos mesmos, e a classificação dos crimes apontados como tendo 
sido cometidos pela paciente possibilitam que a defesa seja feita com amplitude.  
Data venia de entendimento contrário, a paciente não está enfrentando uma denúncia 
vaga, imprecisa  e com base em fatos inidôneos. Ela tem pleno conhecimento dos crimes 
que estão lhe estão sendo apontados e os motivos e fatos que foram apurados para a 
tanto chegar o Ministério Público. Há, em tese, uma configuração delituosa nas 
afirmações da acusação. Se a paciente é culpada ou inocente, ou se está incorreta a 
definição dos crimes elencados, só no curso da ação, com o exame da prova, ficará 
determinado.  
O que tenho como certo, com a devida vênia, é que a denúncia questionada descreve o 
fato tradutor do crime em tese e o individualiza. Se não o faz da melhor forma, não 
prejudica, contudo, a rigidez da peça inicial. Não provoca obstáculos intransponíveis ao 
exercício da defesa por parte da paciente, por defeito ou falta de precisão de linguagem, 
especialmente porque é sabido que todo acusado defende-se do crime em si, que lhe é 
apontado como tendo cometido, do fato narrado, não do artigo em que o Ministério 
Público o enquadrou.  
Entendo que a denúncia em exame descreve as circunstâncias elementares do fato, em 
obediência ao art. 41, do Código de Processo Penal, de modo a ensejar a ampla defesa 
da paciente e de fornecer ao julgador os dados indispensáveis a um juízo de valor. A 
conduta da paciente é identificável e estão descritos, embora de modo sucinto, todos os 
fatos e as circunstâncias consideradas pelo Ministério Público como imperantes para a 
caracterização das figuras delituosas nela discutidas. 
A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal não interpreta com rigor a 
aplicação do art. 41, do Código de Processo Penal. Posiciona-se no sentido de que, se a 
denúncia possibilita ampla defesa ao acusado, não há que se falar em inépcia, por não 
terem sido atendidos longamente os requisitos do dispositivo processual assinalado. Por 
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isso, no RHC n. 65.890-0-PI, relatado pelo Exmo. Sr. Ministro Francisco Rezek, 2a. 
Turma, ficou ementado que: 
"Habeas Corpus. Denúncia. Omissão quanto às circunstâncias do fato criminoso. Arts. 41 
e 569 do C. Pr. Penal. Não enseja o trancamento da ação penal a omissão, pela 
denúncia, de todas as circunstâncias do fato criminoso, eis que o art. 569 do C. Pr. Pen. 
permite seja aquela deficiência suprida até o momento da sentença"(DJU de 24.06.88, p. 
16.114).  
Do mesmo modo, no RHC n. 66.851-8-PA, relatado pelo Exmo. Sr. Ministro Carlos 
Madeira, assim se houve o Pretório Excelso: 
"Recurso de habeas corpus. Denúncia inquinada de inepta. Desde que nela se descrevem 
as circunstâncias elementares do fato, de modo a ensejar a ampla defesa, não se pode 
inquiná-la de inepta, pois a correta capitulação legal do crime não está entre os requisitos 
formais da peça vestibular, cabendo, a qualquer tempo antes da sentença, ser dada nova 
definição jurídica do crime" (DJU de 9.12.88, p. 32.680). 
O Exmo. Sr. Ministro Moreira Alves, ao julgar o RHC 65.999-3-RJ (DJU, de set. 88, p. 
21.825), afirmou: 
"Os fatos narrados na denúncia configuram, em tese, crime, o que é bastante para 
afastar-se a alegação da inépcia da denúncia...." 
Não enxergo, outrossim, na denúncia simples estilo argumentativo, causa, se estivesse 
presente, caracterizadora de ser considerada inepta. Pelo contrário. Ela descreve 
condutas que, se forem comprovadas como tendo sido cometidas pela paciente, passam 
a ser consideradas como determinadoras de ilícitos penais. Possibilita, assim, amplo 
debate sobre a acusação e a prova apresentada e a apresentar, além de permitir posição 
firme da defesa em desconstituir, um a um, os fatos argüidos.  
Enfrento, agora, a alegação de que não há justa causa para a denúncia. 
A respeito, começo por examinar os limites impostos pela jurisprudência no exame de 
habeas corpus por ausência de justa causa para a denúncia.  
Cito sobre o tema as ementas seguintes: 
"Denega-se o habeas corpus quando a alegada falta de justa causa para a denúncia não 
se caracteriza com evidência "(Ac. TFR em 11.7.57, no HC 565/SP - RF 176/339). 
"Não constitui constrangimento ilegal o processo penal por fato que constitui crime em 
tese. Excede do âmbito do habeas corpus o exame de provas, ou seja, a apreciação dos 
elementos de convicção que instruíram a denúncia "(Ac. do STF em 04.01.56, no RHC 
33.987, relator Ministro Nelson Hungria, RF 166/296).  
"Embora seja possível, através de habeas corpus, o trancamento da ação penal, se esta 
se mostra inteiramente descabida, seja por não configurarem os fatos qualquer crime, 
seja pela pronta e inquestionável evidência da não participação do paciente, no ilícito, é 
de denegar-se o writ impetrado com aquele objetivo se a denúncia descreve fatos que 
constituem crime, em tese, e a inocência do denunciado somente poderá ser reconhecida 
após a realização de provas a serem produzidas na instrução "(Ac. 2ª Turma do STF no 
RHC 61.187-2-SP, em 16.12.83, Jurisprudência Brasileira Criminal 7/241). 
"Descrevendo a denúncia fato que constitui crime, não pode o juiz trancar o processo por 
meio de habeas corpus, a pretexto de não estar provado aquilo que o Ministério Público 
se propõe a demonstrar através da instrução". (Ac. 2ª Turma do STF no RHC 55.855-MA, 
DJU de 03.03.78).  
"Se a denúncia satisfaz as exigências do art. 41 do CPP e tem suporte nas provas 
colhidas no inquérito, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal" (Ac. 1a. 
Turma do STF em 29.04.83, no RHC 60.901-5-SP, RT 584/466). 
"Denúncia. Capitulação errônea. Constrangimento ilegal. Inexistência. Possibilidade de 
ser dada pelo juiz nova definição jurídica ao fato descrito".(Ac. 1a. Turma do STF, em 
21.02.86, no RHC 63.619-5-SP RT 607/399). 
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"Tratando-se de habeas corpus com fundamento em falta de justa causa para a ação 
penal, possível é o exame dos elementos dos autos a fim de se extrair o indispensável 
apoio à denúncia oferecida. Atualmente, já não basta que esta seja tecnicamente perfeita, 
descrevendo em tese um delito. Exige-se mais: é imprescindível, além disso, tenha o 
necessário suporte nos elementos contidos no inquérito". (Ac. 9a. Câm. Crim. do TASP, 
em 05.04.89, no HC 179.926-5-RT 642/307). 
"Desde que clara a inoportunidade da acusação, desde que evidente a injustiça da 
imputação, desde que prontamente perceptível o desacerto da autoria conferida ao 
acusado, é o habeas corpus, sem dúvida, o grande remédio para o saneamento deste mal 
que caracteriza a admissão inoportuna da ação penal contra quem não fez  por merecer o 
constrangimento decorrente do fato de se ver imerecidamente processado. Não basta à 
admissibilidade da ação penal, como outrora já se entendeu, a singela imputação de fato 
que em tese constituiria crime. Não basta ao recebimento da denúncia o atendimento às 
formalidades do art. 41 do CPP, nem a descrição de comportamento hábil em tese à 
caracterização da figura típica. Reclama-se, mais do que isso, um princípio de 
correspondência entre o fato imputado e o comportamento do agente retratado no 
inquérito. Se o processo em si representa constrangimento ou ameaça de 
constrangimento à liberdade, não seria razoável admitir-se ação penal destituída de 
contéudo simplesmente porque a denúncia ou queixa descreve fato típico". (Ac. 2ª Câm. 
Crim. do TJSP em 08.05.89, no HC 77.504-3-RT 644/272).  
"No âmbito restrito do habeas corpus, cumpre ao impetrante fazer prova plena do que 
alega, posto que o exame aprofundado da instrução criminal escapa à estreiteza do 
remédio heróico". (Ac. 1a. Câm. Crim. do TAMG no HC 9.352, em 05.06.86 - RJTAMG 
26/27/536).  
"Habeas Corpus. Denúncia. Justa Causa. É preciso que a narrativa expressa na denúncia 
que pretenda apoiar-se, com exclusividade, em inquérito policial, aí encontre lastro em 
elementos que façam verossímil a acusação. Não pode ela repousar sobre exercício 
meramente especulativo.  Recurso de habeas corpus provido."(RTJ 125/145) 
A conclusão imposta pela jurisprudência citada, com predominância do entendimento do 
colendo Supremo Tribunal Federal, é a de que só há de se conceder o habeas corpus por 
ausência de justa causa quando esta situação ficar plenamente provada, isto é, se ficar 
comprovada cumpridamente a inoportunidade da acusação por ser inquestionável a não 
participação do paciente em qualquer fase do crime apontado em tese.  
O existente nos presentes autos de habeas corpus não me anima a reconhecer a 
ausência da justa causa pleiteada para a denúncia em relação à paciente. Na quadra 
presente, em se tratando de habeas corpus por falta de justa causa, não deve haver 
pronunciamento sobre a prova, aprofundando-se a sua valoração, porque qualquer juízo 
conclusivo sobre a possibilidade da denúncia ser considerada procedente ou 
improcedente é da competência, em primeira análise, da autoridade judicial de primeiro 
grau. O que se deve investigar é se a ausência de justa causa está evidente, isto é, se a 
denúncia se mostra flagrantemente contrariada pela prova até então apanhada e se o 
paciente está sendo acusado de fato, em tese, não criminoso. Não é prudente se abrir 
qualquer discussão sobre a existência ou inexistência do delito, por tal ser próprio da ação 
penal, com a proteção  do contraditório e da ampla defesa.   
O que visualizo, primeiramente, com base nos elementos pousados nos autos, é uma 
denúncia que aponta a paciente como tendo integrado, em concurso com outras pessoas, 
uma associação que diz para formação de quadrilha. O item 2 da denúncia, parte já lida e 
que agora repito, descreve, em tese, como os fatos caracterizadores desse 
acontecimento dito ilícito aconteceram. Cabe à paciente, uma vez que há clareza na 
afirmação em tal sentido formulada pela acusação, demonstrar que inexistia qualquer 
organização para formação de quadrilha. Sendo tal crime de natureza coletiva ou 
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plurissubjetivo, que não existe sem a participação de várias pessoas, fácil se torna a 
prova em sentido contrário do querido pelo Ministério Público. 
Sendo a característica essencial da formação da quadrilha uma situação de estabilidade 
ou permanência da reunião de pessoas, com o fim de cometer crimes, circunstância essa 
descrita na denúncia, tem a paciente como se defender de uma situação objetiva, 
concreta que lhe é apontada. Há até a possibilidade de tentar descaracterizar essa 
configuração para crime continuado, haja vista que não se deve confundir a co-
participação querida pelo art. 288, como de  caráter permanente, com o último instituto 
criminal citado. Outrossim, nenhuma dificuldade há da paciente demonstrar a ausência do 
elemento subjetivo, a vontade livre e consciente da associação para o fim determinado 
pela lei.  
A denúncia não pode ser vista por partes isoladas. Ela há de ser analisada em sua 
inteireza e nos laços que os fatos descritos impõem. Assim, não se pode considerar que, 
em relação à paciente, há, tão-somente, o descrito na letra b, no momento em que se 
descreve a conduta de cada acusado. Ela, a denúncia, há de ser interpretada como tendo 
relacionamento com todas as circunstâncias descritas e com os documentos que 
apoiaram a sua apresentação. No caso em exame, o Ministério Público Federal se diz 
guiado pelo inquérito policial que faz juntar. O constante em tal peça não pode ser 
ignorado, por ter sido nela que a acusação foi buscar os elementos formadores da sua 
convicção acusadora. 
No referente ao peculato, é relevante demonstrar que a denúncia fala em concurso de 
pessoas. Assim sendo, a imputação feita à paciente tem vários segmentos passíveis de 
análise. A denúncia apresenta como fato certo a apropriação ou desvio de dinheiro 
público por funcionário público. Diz que tal ação foi desenvolvida em concurso de pessoas 
e que a paciente para tanto contribuiu. Descreve até como se deu a participação da 
paciente, na parte em que afirma: 
"Como se vê do fluxograma da quadrilha (fls. 753), era a segunda pessoa da organização. 
Recebia ordens diretas de Da. Rosane Malta e as fazia executar. Há sobejas provas de 
que  esteve com os processos relativos aos Convênios LBA/Associação Pró-Carente de 
Canapi nºs 04 e 06/91, por diversas vezes, tendo sido a transmissora da determinação de 
transferência do recurso orçamentário relativo a um dos processos, segundo ela mesma, 
por ordem de Da. Rosane Malta Collor de Melo.". 
Ora, há um fato concreto, determinado, apontado como tendo sido cometido pela paciente 
e que caracteriza, em tese, uma acusação de que ela concorreu, do modo descrito na 
denúncia, para a consumação do peculato apontado. O afirmado é resultado da 
previsibilidade contida no art. 29, do Código Penal: 
"Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade." 
Não há qualquer surpresa para a paciente apresentar a sua defesa. Basta demonstrar 
que, primeiramente, inexiste o delito de peculato apontado ou, no caso de configurado, 
que não concorreu de modo algum para a sua consumação.  
Já se afirmou que a denúncia não deve ser vista isoladamente, nem, especificamente, 
uma de suas partes. Ela faz parte de um universo composto por ela própria e pela 
documentação em que se baseou. Por tal razão, destaco que, no relatório apresentado 
pelo delegado que presidiu o inquérito que serviu de suporte para a denúncia, há, em 
relação à paciente,  a descrição do seguinte: 
"Observa-se que o trâmite do mencionado processo no gabinete da Presidência da LBA, 
em Brasília/DF, foi albergado por Maria Isabel Teixeira, que, usando seu prestígio com a 
Primeira Dama, ordenou aos servidores Reinaldo Esteles e Lúcia Helena Seixas do Vale 
Mello, que transferissem os recursos orçamentários para a Superintendência da LBA de 
Alagoas (fls. 418/420 e 422/423 e 729), fato comprovado pelo ofício nº 340, constante de 
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fls. 827. A insofismável prova de que Maria Isabel conhecia o teor do referido processo é 
que Reinaldo Esteles consignou no terminal dos computadores do SIAFI a observação: 
"referente processo Canapi", conforme pode ser visto pela listagem de fls. 462, pela cópia 
do doc. que me foi entregue e que está anexado às fls. 424 destes autos. Pela leitura dos 
depoimentos prestados pelos servidores que trabalhavam no gabinete da Presidência da 
LBA, à época, não paira qualquer dúvida de que Maria Isabel conhecia perfeitamente o 
teor do processo da Associação Pró-Carente de Canapi, pois chegou a levá-lo para 
despachar com Da. Rosane Collor, para isso, basta que se veja o teor dos depoimentos 
acostados às fls. 729, 730/731, 739/740, 743/748 e 751" (fls. 104 dos autos). 
Ainda: 
"Álvaro Sérgio Pinto, que prestou declarações às fls. 410/413 e 585/587, foi assessor do 
Diretor da Administração da Direção Nacional da LBA, tem profundo conhecimento da 
matéria enfocada e chegou a ser instrutor da Secretaria do Tesouro Nacional".  
Atente-se, agora, para trechos de seus depoimentos: 
"que Maria Isabel Teixeira conhecia plenamente o conteúdo do processo, pois, certa vez, 
o ex-Superintendente Márcio Rios trouxe aludido processo em mãos ao gabinete da 
Presidente da LBA e o declarante foi chamado por Maria Isabel para esclarecimentos 
sobre o conteúdo do processo e, naquela oportunidade, Maria Isabel deixou transparecer, 
no curso da conversa, o conhecimento dos autos. Que, por ocasião desse diálogo, o 
declarante fez ver aos dois funcionários, Maria Isabel e Márcio Rios, as irregularidades 
contidas no processo... Se persistia o erro, no que se refere ao segundo convênio, não foi 
por falta de orientação técnica ... Sempre que emitiu sugestões técnicas em torno do 
questionado processo, foi na sala de Maria Isabel Teixeira e, algumas vezes, presente, 
Sandra Cavalcante Dias, que parecia patrocinar o andamento daquele processo, 
entretanto, sempre esclareceu os fatos de acordo com as normas da LBA e se essas não 
foram cumpridas o problema não é seu".  
A seguir, enfatizou que: 
"por mais de dez vezes, viu os autos contendo os Convênios da Associação Pró-Carente, 
no gabinete de Maria Isabel (fls. 587). Repare que, entre Da. Rosane Collor e Maria 
Isabel, havia extrema confiança, uma perfeita simbiose, consoante o teor do depoimento 
contido às fls. 734/736, pois, além de fazer a triagem das correspondências dirigidas ao 
gabinete, efetuava pagamentos de compromissos particulares de Da. Rosane, com 
recursos que lhe eram repassados por Ana Acioli. Afirmou ainda que os valores 
depositados em sua conta corrente na Caixa Econômica ou Banco Rural destinavam-se a 
pagar obrigações da Primeira Dama. Pelo que foi, exaustivamente, delineado, não resta 
dúvida de que houve um premeditado conluio entre Da. Rosane e Maria Isabel na 
liberação de verbas para a Superintendência da LBA de Alagoas, visando a repassá-los 
aos parentes de Canapi, de forma avessa aos ditames da lei, pois não se pode esquecer 
que o questionado processo subiu ao gabinete da Presidência para deliberações, 
segundo os depoimentos de Carlos Maurício e Márcio Rios." (fls. 105/106 dos autos)  
Ainda: 
"Maria Isabel , no auto de interrogatório de fls. 593, declarou: que não sabe informar as 
razões que levaram Da. Rosane a liberar recursos para a SR/LBA/AL, sem ouvir os 
órgãos técnicos...'.  Alardeou que o processo foi enviado à Presidência da LBA e por isso 
lhe foi entregue. Afirmou que recebeu ordem de Da. Rosane Collor, para liberar os 
recursos orçamentários para a SR/AL (fls. 430). "(fls. 106 dos autos) 
Acrescento, também, o seguinte: 
"Maria Aparecida Vieira, que depôs às fls. 730 dos autos, o fez com receio de represálias, 
mas mesmo assim afiançou que, por inúmeras vezes, pôde observar a presença de Maria 
Isabel e Sandra Cavalcante no gabinete de Da. Rosane Collor... que também percebeu 
outras vezes a presença de Da. Rosita no gabinete, acompanhada de Maria Isabel e 
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Sandra Cavalcante, que era recebida, costumeiramente, por Da. Rosane. Veja que 
Sandra Cavalcante encarregou-se da feitura do projeto da entidade e o acompanhou de 
Canapi ao gabinete da Presidência."(fls. 107 dos autos). 
E mais: 
"Carmem Dolores Arraes C. Pinto declarou, às fls. 739, que o mencionado processo deve 
ter estado no gabinete de Da. Rosane, uma vez que foi ela própria quem liberou os 
recursos pertinentes. Que viu diversas vezes Sandra Cavalcante Dias conversando com 
Maria Isabel em seu gabinete, aguardando o momento para ser recebida por Da. Rosane, 
enfatizando que, algumas vezes, saía para almoço e essas pessoas permaneciam no 
gabinete.  
Terezinha Pereira da Silva, encarregada do controle de documentos no gabinete, inquirida 
às fls. 740, assegurou que o processo de interesse da Associação Pró-Carente esteve 
nos gabinetes de Maria Isabel e de Da. Rosane Collor, mas não sabe precisar o número 
de vezes. Aduziu que ouviu, algumas vezes, Maria Isabel tratar desse assunto com 
Sandra Cavalcante Dias, que tinha franco acesso à sala de Da. Rosane, tanto pelo 
parentesco, como pelo interesse relacionado com o processo em comento. 
Adriane Nóbrega Gomes, ouvida às fls. 743, afirmou que, pelo menos quarenta vezes, 
notou a presença de Sandra C. Dias no gabinete da Presidência, esclarecendo que dita 
senhora freqüentava mais assiduamente o gabinete de Maria Isabel" (fls. 107 dos autos).  
A denúncia, ao afirmar que se baseou no que foi apurado pelo inquérito policial, 
considerou todos esses fatos para fazer constar a pretensão contra a paciente. Não 
obstante ser considerada precária a prova apurada na fase do inquérito policial, sendo 
imprestável, isoladamente, para qualquer condenação, ela serve, contudo, para 
caracterizar a justa causa para a denúncia, salvo quando se prova, com demonstração de 
absoluta certeza, que os fatos não aconteceram ou que a denunciada não foi a sua 
autora, nem participou dos mesmos. Mesmo que tais provas sejam indiciárias ou formem, 
apenas, presunção, não há ausência de justa causa para a denúncia, porque o art. 239, 
do Código de Processo Penal, determina: 
"Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, 
autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias". 
Isso só a instrução criminal irá demonstrar. Penso, com a máxima vênia, que é a situação 
em exame.  
Por último, não considero sem motivação o despacho de recebimento da denúncia. Ele 
peca, na verdade, por não ter apreciado, com maior extensão, as alegações apresentadas 
pela paciente em sua defesa preliminar. Ocorre que essa falta não resultou em nenhuma 
coação contra a paciente e nem provocou abuso de poder por parte do magistrado. A 
insuficiência técnica do despacho de recebimento da denúncia em crimes de 
responsabilidade funcional não deve ensejar a concessão de habeas corpus por ausência 
de justa causa para a denúncia, porque o ato de aceitação da denúncia, por si só,  implica 
em reconhecimento da necessidade de prosseguir a ação penal, para melhor exame das 
questões postas em juízo, em razão de ser precipitado qualquer pronunciamento 
antecipado do julgador, salvo quando, evidentemente, se demonstrar a inocência ou a 
não participação do acusado nos fatos apresentados ou a inexistência dos mesmos.   
Saliente-se que a doutrina tem se posicionado para defender a prudência acima apontada 
no despacho que receber a denúncia. O mesmo não ocorre quando se rejeita. O ato de 
rejeição, esse sim, necessita de larga fundamentação, uma vez que vai desconstituir a 
pretendida relação jurídica processual lançada pelo Ministério Público.  
Júlio Fabbrini Mirabete (Processo Penal, Ed. Atlas, 2ª edição, págs. 536/537), em 
comentando os artigos 513 a 518, do Código de Processo Penal, ao se situar na parte do 
recebimento ou não da denúncia, ensina: 
"O juiz deve rejeitar a queixa ou denúncia, em despacho fundamentado, se convencido, 
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pela resposta do acusado ou de seu defensor, da inexistência de crime ou da 
improcedência da ação (art. 516). Deve ele pesar, ponderar suficientemente as alegações 
e provas do acusado, para aceitá-las, considerando que o procedimento especial para o 
funcionário, em crime de responsabilidade, é exceção e como tal, para subtraí-lo ao 
processo comum ou ordinário a que estão sujeitas as demais pessoas, deve fundar-se em 
prova líquida ou plena."(cita Noronha, E. Magalhães, p. 295, Curso de Direito Processual 
Penal). 
Continua afirmando:  
"Caso o juiz entenda persistirem os elementos suficientes para fundamentar a acusação, 
quanto à existência do crime e indícios da autoria, deve receber a denúncia ou a queixa. 
Não está ele obrigado a esquadrinhar os fatos a fim de demonstrar a necessidade do 
prosseguimento do feito. Assim, o despacho de recebimento da denúncia não necessita 
de fundamentação, enquanto o que rejeita, sim."  
No sentido do acima defendido, Júlio Fabbrini cita decisões publicadas na RT 510/318 e 
na RT 608/410.   
Por tudo quanto foi exposto, denego a presente ordem de habeas corpus. 
É como voto.  
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 20.117-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Impetrante: DESTILARIA JB LTDA. 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - PE 
Lit. Pass.: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. ANTÔNIO CORREA RABELLO E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Tributário. Depósito do montante integral do crédito. Faculdade 
do contribuinte.  
I - O depósito do montante integral do crédito tributário, de que trata o inciso II, do art. 
151, do CTN, é faculdade do contribuinte que não pode ser indeferida pela autoridade 
judicial, sob pena de se estar negando àquele o direito de ver suspensa a exigibilidade da 
exação que entende ilegal. 
II - Segurança que se concede. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, conceder a 
segurança, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 31 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de mandado de segurança que impetrou a 
empresa Destilaria JB Ltda., com pedido de liminar, contra ato emanado do MM. Juízo 
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Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, consubstanciado em despacho 
indeferitório de medida liminar tendente a, mediante depósito, suspender a exigibilidade 
do Adicional do Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e, assim, 
possibilitar a liberação de partida de álcool etílico para fins carburantes, importada da 
Finlândia. 
A impetrante argumenta que promovera, em 1º grau, ação mandamental questionando a 
exigência do mencionado Adicional. Tendo requerido a expedição de guia de depósito do 
valor integral do tributo para fins de suspensão de sua exigibilidade, a ilustrada autoridade 
impetrada indeferira o seu pleito em desacordo com a orientação deste Tribunal. 
Desta forma, maculara seu direito líquido e certo de ter a exigibilidade do crédito 
suspensa e, conseqüentemente, a mercadoria liberada, acarretando-lhe graves prejuízos, 
em virtude da evaporação do álcool e do alto custo das despesas para armazená-lo e 
conservá-lo. 
Deferi a liminar (fls. 31/32). 
A autoridade judicial impetrada prestou informações, discordando acerca do contido na 
Instrução Normativa nº 01/90, da Corregedoria deste Tribunal. 
A Fazenda Nacional, litisconsorte passiva necessária, pronunciou-se pelo incabimento da 
segurança contra decisão que aprecia pedido de liminar, bem como pela denegação do 
writ ante a ausência de fumus bonis iuris, dado o reconhecimento por este Tribunal da 
legalidade da cobrança da exação questionada. 
O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela denegação da ordem. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O ato judicial atacado está 
consubstanciado no despacho que indeferiu pedido de depósito do montante integral do 
crédito tributário, requerido nos termos do art. 151, Inciso II, do Código Tributário 
Nacional, conforme se encontra devidamente comprovado pelo documento de fls. 27. 
Nos presentes autos, não está em discussão a legalidade do denominado Adicional do 
Frete para a Renovação da Marinha Mercante. Tal matéria é objeto do mandado de 
segurança originário. 
Aqui, o que se discute é a existência ou não do direito do contribuinte depositar o crédito 
tributário que entende indevido e, assim, ver suspensa a sua exigibilidade. 
Ora, o depósito de que trata o inciso II, do art. 151, do CTN,  é providência que não 
acarreta qualquer prejuízo para quem quer que seja, podendo, inclusive, como uma 
faculdade do contribuinte, ser efetuado administrativamente, independentemente de 
autorização judicial. Por outro lado, se sua finalidade é a suspensão da exigibilidade do 
crédito, sua rejeição pela autoridade judicial constitui violação àquele direito. 
Por fim, se já efetuado o depósito pela empresa impetrante, conforme comprovado às fls. 
29, e, conseqüentemente, suspensa a exigibilidade do Adicional, não há como se negar o 
seu direito de ter a mercadoria liberada, mormente quando evidente o prejuízo decorrente 
de sua retenção. 
Isto posto, concedo a segurança e, assim, confirmo a liminar anteriormente já deferida. 
É o meu voto. 
 

RECURSO CRIMINAL Nº 0058-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA 
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Recorrido: AUGUSTO DO CARMO SILVA 
 
EMENTA 

Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Decisão que deixa de receber denúncia 
por não vislumbrar demonstrado o fato delituoso. Não oferecimento da oportunidade ao 
recorrido para contra-arrazoar o recurso. Julgamento convertido em diligência. 
1 - O fato de não ter sido instaurada a relação processual penal, em razão do não 
acolhimento da denúncia, não justifica a omissão do julgador em abrir vista ao recorrido 
para contra-arrazoar. 
2 - O art. 588 da Lei Processual Penal determina tal providência, sem apontar 
explicitamente qualquer exceção, o que, dentro da melhor exegese, desautoriza ilação em 
sentido contrário. 
3 - O princípio da ampla defesa, assegurado a nível constitucional, reclama a perfeita 
observância dos trâmites processuais pertinentes, prevalecendo ainda que se cuide de 
mero indiciado. 
4 - Há patente interesse do indiciado em se manifestar sobre o recurso, o que exige a sua 
intimação para se pronunciar a respeito, sob pena de ilegítimo cerceamento de defesa. 
5 - Preliminar acolhida. Julgamento convertido em diligência. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre partes acima identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, acolher a preliminar suscitada nos autos para converter o julgamento em diligência, 
nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 27 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 

RELATÓRIO  
 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Cuida-se de recurso criminal interposto pelo 
Ministério Público Federal contra decisão do MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco, que deixou de receber denúncia oferecida contra Augusto do 
Carmo Silva, por reputar não comprovado o fato tipificado no art. 334, § 1º, c, do Código 
Penal Brasileiro. 
O douto representante do Parquet aduz ter se configurado cerceamento do direito da 
acusação, entendendo ser a ocasião oportuna para a comprovação da prática do delito a 
da instrução criminal. O julgador a quo, sem oferecer ao indiciado oportunidade para 
contra-arrazoar o recurso, remeteu o mesmo a esta Corte. 
O parecer da ilustre Procuradora Regional Federal, Dra. Eliane Recena, pugna, 
preliminarmente, pela conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 138, § 
2º, do Regimento Interno do Tribunal, para que se providencie a intimação do recorrido 
para que apresente contra-razões, sob pena de restar violado o direito à ampla defesa 
assegurado constitucionalmente. 
No que pertine ao mérito, opinou a parecerista pelo provimento do recurso, vez que, em 
tese, o fato narrado constituiu conduta delituosa, e, no curso da instrução criminal, se 
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poderá demonstrar a extrapolação do limite de isenção de tributos para internação de 
produtos estrangeiros, fixado pela Receita Federal. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A insigne representante da Procuradoria 
Regional Federal, ao emitir parecer, na forma da Lei Processual Penal, chama a atenção 
para um aspecto, que merece um exame preliminar, sob pena de se correr o risco de 
violar o indispensável princípio da ampla defesa. É que o julgador a quo, por entender que 
não tinha sido instaurada a instância, entendeu desnecessário o oferecimento, ao 
indiciado, da oportunidade para contra-arrazoar a irresignação. 
De fato, de todo pertinente a abordagem do Ministério Público Federal. Em que pese a 
não configuração da relação jurídica processual, tendo em vista o não acolhimento da 
denúncia, na realidade, o Código de Processo Penal, ao disciplinar o recurso em sentido 
estrito, preceitua, em seu art. 588, a abertura de vista ao recorrido, sem fixar qualquer 
hipótese excepcionadora. Há que se acautelar, tendo em vista a possível alegativa ulterior 
de cerceamento de defesa. 
Ademais, há situações, aliás, em que cabe o aludido recurso em sentido estrito, sem que 
nem mesmo se tenha oferecido a denúncia, como, por exemplo, se o Parquet porventura 
recorresse de decisão indeferitória de pedido de decretação de prisão preventiva, na fase 
do inquérito policial. O interesse do recorrido, neste caso, é indiscutível, ante a ameaça ao 
seu direito de livre locomoção. 
Também vale salientar que a Constituição Federal, ao consagrar como garantia 
fundamental do cidadão o direito à ampla defesa, reflete um posicionamento firme na 
proteção ao direito da preservação do jus libertatis do indivíduo, ainda que simplesmente 
indiciado. Tanto é patente a dimensão do contraditório que tem-se admitido, inclusive, 
habeas corpus para trancamento de inquérito policial. 
Finalmente, o princípio do devido processo legal (due process of law) restaria ameaçado, 
como bem ensina Tourinho Filho, in Processo Penal, Vol. 4, 11ª Edição. Assiste, pois, 
razão à douta Procuradora Regional Federal. Diante da expressa dicção normativa a 
prever a intimação do recorrido para oferecer contra-razões para que se evite obstáculos 
ao curso processual, com a nulidade de atos por causa de cerceamento de defesa, há 
que se acolher a preliminar formulada às fls. 51/61. 
Transcrevo significativo trecho do parecer da ilustre Procuradora da República, Dra. 
Eliane Recena, sobre a questão suso-referida: 
"Tal posição, entretanto, data venia, não se compatibiliza com a melhor e mais 
consentânea orientação dentro do Processo Penal Brasileiro, sobretudo após o advento 
da nova Constituição, quando ainda mais restaram reforçados e assegurados os 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 
É verdade que alguns defendem a tese esposada pelo magistrado de primeiro grau, sob o 
fundamento de não caber falar em contra-razões de recurso se a instância não está 
instaurada. 
É frágil, entretanto, o argumento, e por várias razões. 
Em primeiro lugar, é bom lembrar que os artigos 581 e seguintes do Código de Processo 
Penal, ao estabelecerem os procedimentos exigidos para a tramitação do recurso em 
sentido estrito, em nenhum momento excepcionam a hipótese do artigo 581, I, aliás, a 
primeira hipótese de cabimento do recurso, em caso de rejeição da denúncia, como a ou 
uma das hipóteses em que descabe a apresentação de contra-razões por parte do 
recorrido. Assim é que dispõe, de forma genérica, o posterior artigo 588 que, apresentado 
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o recurso e as suas razões, "será aberta vista ao recorrido por igual prazo", sem, como se 
disse, se estabelecer qualquer exceção quanto ao cabimento das contra-razões. 
Por outro lado, se assim não fosse, como bem lembra o Mestre Tourinho Filho, não se 
poderia, também, admitir contra-razões de recurso por parte do indiciado na fase policial, 
quando o Ministério Público se insurgisse contra decisão judicial que concedesse fiança 
ou que indeferisse pedido de decretação de prisão preventiva, casos, é indiscutível, em 
que está diretamente em jogo a liberdade de ir e vir do sujeito. 
É que, em segundo lugar, como afirma Frederico Marques,"A pessoa suspeita de prática 
de crime passa a figurar como indiciado a partir do momento em que se instaura o 
inquérito policial. Com a propositura da ação, sua posição jurídica é a de acusado e réu 
(in Processo Penal, 11ª ed., vol. 4, pág. 264, de Tourinho Filho). 
Sendo assim, não prevalece, também, o argumento, sob o ponto de vista de que a lei não 
estabelece a exigência de relação processual regularmente instaurada como condição 
para acesso às vias recursais. 
Em terceiro lugar, um outro aspecto de extrema importância pode ser invocado para 
mostrar quão equivocado, no nosso entender, é o entendimento defendido pela decisão 
monocrática. 
É que a nossa Constituição de 1988 veio, como nenhuma, realçar os princípios do 
contraditório e da ampla defesa como garantias fundamentais do cidadão e do 
jurisdicionado, sendo certo concluir que, na condição de sujeito passivo do processo-
crime ou de indiciado no inquérito policial e denunciado pelo MP, tem o acusado, segundo 
Tourinho, o "inarredável direito na preservação do seu jus libertatis, de contra-arrazoar o 
recurso interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeita denúncia ou queixa" 
(obra citada, pág. 265). 
Acrescenta, ainda, aquele autor, com muita propriedade, que "A não permissão de contra-
arrazoar o recurso implica violação do princípio do due processo of law. E para que haja o 
devido processo legal, é necessária a efetiva possibilidade de a parte defender-se, 
sustentar suas próprias razões, e ela não poderá defender-se se não puder ofertar as 
contra-razões" (obra citada, pág. 265). 
Só para ilustrar, merecem ser citadas duas decisões contidas na obra aqui várias vezes 
referida, do Mestre Tourinho, a primeira delas do Supremo Tribunal Federal, publicado na 
RT 522/355: 
"Indiciado - Direito de contra-arrazoar recurso oferecido antes de recebida a queixa ou 
denúncia - Inobservância - Constrangimento ilegal e cerceamento de defesa - Habeas 
corpus concedido para revogar acórdão proferido em recurso em que se impedia ao 
indiciado contra-arrazoar o recurso em sentido estrito. 
Ementa Oficial: Indiciado. Direito desse de contra-arrazoar recurso oferecido antes de 
recebida a queixa ou denúncia. Sua negação constitui constrangimento ilegal e 
cerceamento de defesa. Habeas corpus concedido para revogar acórdão proferido em 
recurso em que se impedia ao indiciado contra-arrazoar o recurso em sentido estrito. 
A situação de ser indiciado gera interesse de agir que autoriza se constitua, entre ele e o 
juízo, a relação processual, desde que espontaneamente intente no processo, ainda que 
em fase de inquérito policial. Habeas corpus concedido unanimemente. 
A instauração de inquérito policial, com indiciados nele configurados, faz incidir nestes a 
garantia constitucional da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes. Pedido de 
habeas corpus provido. 
Habeas Corpus 58.579-5-RJ, 1ª Turma, STF" (RT 522/403). 
No mesmo sentido, uma outra decisão do Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo: 
"Recurso Crime - Sentido estrito - Interposição do despacho que rejeita a denúncia - 
Magistrado que faculta resposta dos recorridos - Pretendida subversão processual e error 
in procedendo - Inexistência - Correição parcial indeferida - Inteligência dos arts. 581, I, e 
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588 do CPP. 
É indubitável que o recurso interposto da decisão que rejeita a denúncia cria para o 
indiciado interesse de agir, colocando em movimento seu direito de defesa e direito ao 
duplo grau de jurisdição, ambos de natureza constitucional. Tem ele, pois, o direito de, por 
via de apresentação das contra-razões, opor-se à interposição do recurso, não havendo 
error in procedendo na decisão que o reconhece. 
C. Parcial 386.663-4, 2ª C., j. 21.3.85" (Cf. RT 597/325). 
O próprio Damásio de Jesus, citado pelo magistrado de origem para embasar o despacho 
de recebimento do recurso e de dispensa das contra-razões, assim se pronuncia, em seu 
"Código de Processo Penal Anotado", verbis: 
"Cremos, entretanto, que, aplicando-se por analogia o disposto no art. 296 e parágrafos 
do CPC, permitida pelo CPP (art. 3º), cumpre ao juiz, quando da interposição de recurso 
em sentido estrito da rejeição da denúncia, intimar o réu para, querendo, apresentar as 
contra-razões. Como diz Alcides de Mendonça Lima, a norma processual civil "deve ser 
aplicada, por analogia, com muito mais importância e relevo do que nos casos que lhe 
são peculiares, pela finalidade do processo criminal, em que está em jogo um dos bens 
morais mais sagrados do homem - a liberdade. Mais do que o próprio juiz, o réu é o maior 
interessado em que seja mantida a decisão que rejeitou a denúncia liminarmente, mesmo 
ignorando ele a propositura da ação penal. Se o Código de Processo Penal - comum ou 
militar - é omisso, o 'princípio contraditório`, que é ínsito em qualquer processo, mormente 
nas situações das quais podem originar-se efeitos fatais para as partes, tem de ser 
aplicado, máxime agora com o exemplo do Código de Processo Civil, em hipótese 
análoga" (O princípio contraditório no sistema recursal. Atualidades Forense, Rio de 
Janeiro, 26/4, set. 1979). 
E o STF entendeu ser direito do indiciado produzir as contra-razões em "recurso oferecido 
antes de recebida a queixa ou denúncia" (recurso em sentido estrito). 
"A situação de ser indiciado", afirmou o Pretório Excelso, "gera interesse de agir que 
autoriza se constitua, entre ele e o Juízo, a relação processual, desde que 
espontaneamente intente requerer no processo, ainda que em fase de inquérito policial" 
(HC 58.579, DJU 22.6.81, p. 6064; RT 98/672). No mesmo sentido: HC 60.981, DJU 
14.10.83, p. 15826, RTJ 107/964; RT 597/325, 603/379 e 607/358, e RTJ 98/679 e 
107/98; TACrimSP, RCrim. 527.869, RT 639/311)" (obra citada, 9ª ed. pág. 376). 
Aliás, a analogia entre a situação em tela e aquela prevista e contida no artigo 296 do 
CPC também é muito bem demonstrada por Tourinho Filho, que ainda lembra o fato de 
que, se no âmbito civil, em que os interesses são disponíveis, prevalece aquela faculdade 
processual, com muito mais razão há ela de prevalecer no âmbito criminal, onde está 
sempre em jogo, direta ou indiretamente, a liberdade de ir e vir. 
Conclui, o grande processualista, por lembrar que, nos processos de competência 
originária dos Tribunais, rejeitada ou recebida a denúncia ou queixa, cabe recurso, pelo 
que, a prosperar a tese defendida pelo magistrado a quo, não poderia o réu, nessas 
hipóteses, interpor recurso, vez que "não instaurada a instância ou a relação processual". 
É verdade que, no caso de essa egrégia Turma não acolher o recurso interposto pelo 
Ministério Público, inócua ou quando menos abundante teria sido a resposta do acusado 
ao recurso. Ocorre que na hipótese contrária, muito provável, aliás, de ocorrer, o acusado, 
com certeza, alegará cerceamento de defesa à falta de intimação para oferecimento das 
contra-razões de recurso, o que redundará, ao contrário do que hoje acontece em que 
prejudicada é a defesa, em prejuízo para a acusação, já que provavelmente aquela 
invocação levaria à anulação dos atos posteriores ao recebimento do recurso em sentido 
estrito." 
Destarte, converto o julgamento em diligência para que o Juiz a quo abra vista ao 
recorrido para, em querendo, contra-arrazoar o recurso em sentido estrito. 
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É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Examinando o cerne da questão posta no 
presente recurso, verifico assistir razão ao Ministério Público, quando manifesta seu 
inconformismo com a decisão que rejeitou a denúncia. Na realidade, para se instaurar o 
processo criminal, não se faz mister reste cabalmente comprovado o fato delituoso em 
todo o seu dimensionamento, sendo suficiente a certeza da materialidade e a fundada 
suspeita da autoria. 
Aspectos há, entretanto, que só poderão ser objeto de demonstração específica no curso 
da ação penal, por ocasião da instrução criminal. A denúncia foi repelida sob a alegativa 
de que o valor das mercadorias internadas no território nacional, à míngua da 
documentação fiscal pertinente, estava dentro da limitação prevista na legislação. 
Contudo, como saber, com convicção se a quota legal foi respeitada se não foi 
apresentada a documentação devida? Assiste, pois, razão à douta representante do 
Parquet parecerista. 
Ademais, como também resultou demonstrado, foi ultrapassada, e muito, a quota legal, 
vez que as mercadorias internadas, conforme laudo de avaliação acostado, valiam mais 
de US$ 500,00 (quinhentos dólares). O julgador de 1º grau fundamenta a sua decisão em 
instrução da Receita Federal atinente ao art. 334, § 1º, c, do Cód Penal. No caso vertente, 
não houve um enquadramento específico em tal alínea, mas no caput igo do mencionado 
dispositivo. 
Há, na realidade, a concreta possibilidade de enquadramento do acusado nas hipóteses 
assimiladas ao descaminho, notadamente quando há fortes indícios no inquérito policial, 
mais precisamente em seu próprio depoimento, de que o acusado comercializava as 
mercadorias, o que, por si só, caracteriza delito penal. Reporta-se a Procuradora da 
República parecerista, alfim, à tentativa do acusado imputar a terceiros a propriedade das 
mercadorias, o que pode, em tese, denotar o fato de estar plenamente consciente da sua 
ação criminosa. 
Assim, o bem elaborado parecer de fls. 51/61 me convenceu da insubsistência da decisão 
ora recorrida, motivo pelo qual dou provimento ao recurso em sentido estrito, para que 
seja a exordial acolhida, dando-se-lhe o regular processamento. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 15.046-RN 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Parte Autora: GEROLD GEPPERT 
Parte Ré: FAZENDA NACIONAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - RN 
Advogados: DRS. JOSÉ DANIEL DINIZ E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Tributário. Apreensão de mercadoria estrangeira destinada ao Corpo Diplomático. Pena 
de perdimento. Inaplicabilidade. 
- Se a mercadoria foi objeto de regular introdução no território nacional, incabível a 
aplicação de pena de perdimento, pois, ainda que comprovado o desvio de objetivos, 
cabia ao Fisco, tão-só, a cobrança do imposto. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

- Inteligência dos arts. 11, do Decreto-Lei nº 37/66 e 137, do Decreto 91.030/85 
(Regulamento Aduaneiro). 
- Remessa 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, 01 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Gerold Geppert impetrou mandado de segurança 
contra ato do Delegado da Receita Federal em Natal, que considerou perdidas as 
mercadorias encontradas em poder do impetrante, ao argumento de que não foi 
comprovada a regularidade da importação. 
Em defesa de seu pleito, afirmou que as mercadorias haviam sido encaminhadas pelo 
Consulado da Alemanha, em Recife, acompanhadas da correspondente nota fiscal 
avulsa, emitida de conformidade com o art. 11, § 6º, 3 e 4, do Convênio SNIEF, celebrado 
em 15.12.70, entre o Ministro da Fazenda e os Secretários da Fazenda dos Estados e do 
DF. Apesar de tal circunstância, a autoridade apontada como coatora lavrou o auto de 
infração, sob o fundamento de que não fora comprovada, de forma hábil, a regular 
importação dos bens apreendidos, e que não havia sido comprovada a existência de 
norma isentiva, a proteger o destinatário. 
Sustentou também que a inocorrência da isenção apenas ensejara o pagamento do 
imposto, nunca o perdimento dos bens, demonstrando, ainda, que a regularidade do 
desembaraço da mercadoria havia sido reconhecida pelo Delegado da Receita Federal 
em Natal, conforme documento comprobatório anexado aos autos (fls. 32). 
Em suas informações, a autoridade coatora defendeu a legalidade do ato impugnado, 
alegando que, na forma do art. 418 do Regulamento Aduaneiro, é a declaração de 
importação o documento competente para regularizar qualquer importação, não servindo 
a esse fim a nota fiscal avulsa e, além disso, que não ficara provada a condição de 
isenção por parte do autuado. 
O Ministério Público Federal opinou no sentido da concessão da ordem. 
O MM. Juiz de 1ª instância concedeu a segurança, declarando inválida a pena de 
perdimento dos bens do impetrante, entendendo que tal penalidade fora além do 
permitido em nosso ordenamento jurídico para a hipótese em questão. 
Por força da remessa oficial, subiram os autos, para reexame, cabendo-me por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O Ministério Público Federal, em parecer 
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subscrito pelo ilustre Procurador, Dr. Eduardo Antônio Dantas Nobre, assim analisou a 
questão: 
"... a autoridade apontada como coatora, quando instada a se pronunciar sobre a 
regularidade da importação, mesmo reconhecendo a desafetação dos bens perdidos de 
sua finalidade originária, afirmou que eles foram regularmente desembaraçados para uso 
do Consulado da Alemanha (fls. 31 - grifos nossos). Ora, se a mercadoria foi objeto de 
regular introdução no território nacional, descabe a decretação do perdimento, pois, ainda 
que  comprovado o desvio de objetivos, cabia ao Fisco, tão-só, a cobrança do imposto 
como ressai dos arts. 11, do Decreto-Lei nº 37, de 1966, e 137, do Regulamento 
Aduaneiro. 
Assim, penso que o pedido merece acolhida, seja porque a mercadoria foi regularmente 
importada e desembaraçada, seja porque, durante todo o seu trânsito, esteve acobertada 
por documentação fiscal idônea" (fls. 61/65). 
A sentença recorrida expressou orientação no mesmo sentido, nos termos que adiante se 
lêem: 
"O argumento da falta de documentação comprobatória da mercadoria não tem a mínima 
chance de prosperar... 
nos autos, há prova irrefutável - e isto se encontra afirmado pela própria autoridade 
coatora - de que a mercadoria teve seu processo de desembaraço aduaneiro 
devidamente legitimado, tendo sido entregue ao Consulado da Alemanha em Recife. Esse 
fato não teve, sequer, qualquer controvertibilidade, sendo, portanto, irrecusável. 
Depois, o documento que autorizava a circulação da mercadoria entre Recife e Natal é 
perfeitamente legítimo, o que também impede qualquer análise a esse respeito... 
nada obstante, deve ser apreciado o fato, ad argumentandum, de que, mesmo sendo o 
impetrante pessoa que não goza da isenção prevista em nosso ordenamento jurídico, 
caberia a pena de perdimento dos bens? 
Entendo que não. Duas razões são bem explicitadoras dessa afirmativa. Primeiro, não 
existir nenhum dispositivo legal, quer no Decreto-Lei nº 37/66, quer no Decreto nº 91 
030/85 - Regulamento Aduaneiro - que autorize essa medida, o que pode ter inviabilizado 
sua expressa configuração no auto de infração; segundo, por não existir o caminho 
trilhado pela autoridade coatora é que o ordenamento jurídico indica uma outra 
providência... 
Ora, para efeito de argumento, tem-se como certo que, na hipótese do impetrante não 
gozar da qualidade imposta pela lei, a penalidade se restringe ao recolhimento dos 
tributos e outros gravames cambiais, se for o caso. Nunca a pena de perdimento dos 
bens..." 
Entendo que a decisão monocrática não merece qualquer reparo. 
Não há dúvida de que a mercadoria importada encontrava-se ao amparo de 
documentação idônea e foi legalmente desembaraçada. 
Quanto à falta de comprovação, por parte do impetrante, de estar ao abrigo da isenção, 
existe legislação própria a definir a penalidade a ser imposta em tal hipótese, a teor do 
que  dispõe o art. 137, do Decreto nº 91.030/85: 
"Art. 137 - Quando a isenção ou redução for vinculada à qualidade do importador, a 
transferência de propriedade ou uso, a qualquer título, dos bens, obriga, na forma do 
regulamento, ao prévio recolhimento dos tributos e gravames cambiais, inclusive quando 
tenham sido dispensados apenas estes gravames." 
Ademais, já existe jurisprudência firmada nesta Corte no sentido de que não há ilícito 
fiscal a justificar a pena de perdimento, se demonstrada a regular aquisição da 
mercadoria no mercado interno. 
Por tais considerações, nego provimento à remessa oficial, mantendo a decisão recorrida 
em seu inteiro teor. 
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É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 15.184-PE  

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA  
Parte Autora: GIL TEOBALDO DE AZEVEDO 
Parte Ré: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 9ª VARA - PE 
Advogados: DRS. GIL TEOBALDO DE AZEVEDO (PARTE A) E  

NILTON WANDERLEY DE SIQUEIRA E OUTROS (PARTE R) 
 
EMENTA 

Constitucional. Ação Popular. Servidor público não concursado. Cinco anos de exercíco 
na data da promulgação da Constituição. Estabilidade. 
"Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da 
promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham 
sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis 
no serviço público." (art. 19, ADCT) 
Remessa improvida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto anexos,  que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 26 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de ação popular intentada em 19.08.83 por 
Gil Teobaldo de Azevedo contra a UFPE - Universidade Federal de Pernambuco, 
objetivando a declaração de nulidade de atos de nomeação de servidores daquela 
autarquia, admitidos sem concurso público. 
Houve contestação pela ré e por parte dos litisconsortes passivos citados por Edital. 
A UFPE, considerando a introdução dos litisconsortes no litígio, em face do prazo comum 
da contestação, aditou-a, ressaltando, dentre várias preliminares, a estabilidade 
constitucional do art. 19, do ADCT - fls. 548. 
Não houve produção de provas. 
O MM. Juiz monocrático acolheu a preliminar da superveniência da estabilidade 
constitucional, extinguindo a ação, por impossibilidade jurídica do pedido. 
Inexistindo recurso voluntário, vieram-me os autos conclusos, por distribuição, com a 
remessa oficial - Lei nº 4.717/65, art. 19. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A questão não exige maior perscrutação 
jurídica. 
Os litisconsortes passivos necessários, servidores da UFPE, foram admitidos sem 
concurso público, na forma da legislação trabalhista, através da Portaria nº 418, de 
13.09.82, incluídos na Tabela Especial de Emprego. 
O próprio Estatuto e Regimento Geral da UFPE prevê a obrigatoriedade de realização de 
concurso antes da contratação pelo regime da CLT (fls. 37). 
No entanto, o art. 19, do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, veio dispor : 
"Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da 
promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham 
sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis 
no serviço público."  
Dessa forma, todo e qualquer servidor público, mesmo admitido sem concurso, desde que 
preenchesse as condições previstas no dispositivo susotranscrito, adquiriram estabilidade 
constitucional. 
Sobre o tema, leciona Adilson Abreu Dallari: 
"Com efeito, o  caput do art. 19 diz, de maneira até redundante, que "são considerados 
estáveis no serviço público"(e, portanto, não no cargo) os servidores da administração 
direta e autárquica (não importa sob qual regime jurídico estejam trabalhando), que, 
embora admitidos sem concurso, preencham duas condições: a) estejam em exercício na 
data da promulgação da Constituição (5 de outubro de 1988) e b) contém, pelo menos, 
cinco anos continuados de efetivo exercício, na mesma data." (in Regime Constitucional 
dos Servidores Públicos, 2ª ed., p. 85, Revista dos Tribunais)Sentenciando, com acerto,   
rematou o  Juiz singular: 
"Inequivocamente, o dispositivo  susotranscrito alcança a situação dos beneficiados pela 
Portaria nº 418/82, da Reitoria da UFPE, que ensejou a presente ação popular. E o Juiz, 
nos termos do art. 462, do CPC, é obrigado a levar em consideração essa circunstância 
que torna sem objeto a pretensão aqui deduzida. Se os servidores que, sem concurso, 
foram efetivados por força de norma constitucional superveniente, prejudicada fica a ação 
popular que objetiva a anulação do Ato que os admitiu no serviço público." (fls. 630). 
Todos os litisconsortes passivos preenchem as exigências constitucionais. 
A r. sentença submetida ao reexame necessário por parte desta eg. Turma (Lei 4.717/65, 
art. 19) não merece quaisquer reparos. 
Nego provimento à remessa. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 15.272-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Parte Autora: RAN - REFINARIA DE AÇÚCAR DO NORTE S/A 
Parte Ré: INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL - IAA 
Lit. Passivo: AMORIM PRIMO S/A 
Advogados: DRS. IANDI SANTOS DA SILVA E OUTROS (PARTE A),  

CARLOS DE MORAIS COUTINHO (PARTE R) E  
MURILO HUMBERTO DE BARROS GUIMARÃES E OUTROS (LIT. PASS.) 

 
EMENTA 

Administrativo e Processual Civil. IAA. Substituição processual. Remessa Oficial. Plano de 
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Safra Anual. Cota para exportação. Procedimentos Cautelar e Principal. 
1. O Decreto 99.288, de 06.06.90, transferiu atribuições e competências do extinto IAA e 
de seus órgãos para a Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da 
República, sendo, pois, caso de remessa oficial, em face da substituição processual 
ocorrida. 
2. Preliminar de não cabimento de remessa oficial rejeitada. 
3. À inexistência de aprovação de um Plano de Safra estabelecido por quem competente 
e "oportuno tempore", tem-se como Plano de Safra, inclusive no tocante à cota de 
exportação, o fixado para o ano anterior que, dentro da política açucareira ditada pelo 
Governo, melhor atende aos comércios interno e externo. 
4.  Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, também à unanimidade, negar provimento à 
remessa oficial, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 10 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: RAN - Refinaria de Açúcar do Norte S/A e o 
litisconsorte Amorim Primo S/A propuseram ação ordinária contra o IAA - Instituto do 
Açúcar e do Álcool, objetivando ter-lhes deferidas as cotas anuais de exportação em 
toneladas métricas de açúcar, para a safra 89/90, em quantidades idênticas às da safra 
88/89, bem como ter assegurado igual direito nas safras subseqüentes. 
Argumenta-se na inicial que sempre gozaram de autorização para produção de açúcar 
refinado com fins de exportação, utilizando, para tal, açúcar demerara adquirido, de início, 
da requerida e, depois, diretamente dos produtores. Ocorre que na safra 89/90 o IAA, 
descumprindo o disposto na Lei 4.870/65, omitiu-se no prazo legal (31 de maio) em fixar o 
Plano Anual a que estava obrigado e, em conseqüência, deixou de  estabelecer as cotas 
a serem exportadas. Desta forma, permaneceu válido o Plano Anual da Safra 88/89, 
conforme disposto no art. 55, § 1º, da referida Lei. No entanto, com base no Parecer 73 
de sua Procuradoria- Geral, o IAA está a obstaculizar a pretensão, alegando: - as 
alterações que foram introduzidas pelo Decreto 98.054/89, que resguarda o 
abastecimento do mercado interno; - que o Plano da Safra 89/90 fora aprovado conforme 
a Resolução 2.211, de 31/05/89, e, posteriormente, ratificada pela Resolução 2.212, de 
08/06/89, ambas do Conselho Deliberativo; - que a Lei 4.870/65, no dispositivo que 
estabelecia até 31 de dezembro de cada ano o prazo para aprovação dos Planos de Safra 
foi revogado pelo art. 5º da Lei 5.654/71.   Alegam que o Decreto 98.054/89 revela-se 
inconstitucional porque desamparado de determinação legislativa e que a Lei 5.654/71, 
em seu art. 5º, fixou em 31 de maio o prazo máximo para aprovação do Plano de Safra, 
prazo este que foi descumprido pelo réu.   Ademais, a Resolução nº 2.211 foi baixada 
pela Presidência do IAA, e não por seu Conselho Deliberativo, e só foi publicada em 08 
de junho, portanto, sem qualquer valor. 
O IAA contestou a ação, dizendo que o Plano da Safra 89/90 foi aprovado por seu 
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Conselho Deliberativo, dentro do prazo fixado, consubstanciado na Res. 2.211, de 
31/05/89, ratificado pela Res. 2.212, de 05/06/89, e que ao Judiciário é defeso apreciar o 
mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe, tão-só, o exame da legalidade. 
O parecer do Ministério Público opinou pela procedência da ação, na parte que diz 
respeito à liberação da cota para exportação do ano de 1990. 
Pelos autores também foi proposta ação cautelar incidental, objetivando liminar que 
determine ao réu que emita atos concedendo-lhes cotas de exportação de açúcar refinado 
granulado, em tonelagem idêntica às liberadas na safra 88/89, trazendo como fundamento 
ao pleito os argumentos expostos na ação ordinária e demonstrando o periculum in mora 
e o fumus boni juris ante os ajustes de exportação, com base nas cotas anteriormente 
deferidas, cujos embarques estão ameaçados de não se realizarem face à negativa do 
réu, e, em conseqüência, advirão graves e negativas repercussões financeiras com a 
quebra do pactuado.   Em tais autos, foi concedida liminar. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático, em julgamento conjunto - os presentes autos 
89.5426-0 e a Cautelar 4.434-6 -, julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar 
deferida na cautelar, entendendo ilegal a restrição imposta pelo réu e adotando as razões 
do parecer do Ministério Público, no sentido de que caberia ao IAA aprovar o Plano de 
Safra até 31 de maio e, não o fazendo, permanece vigente o Plano da Safra anterior (art. 
55, § 1º, Lei 4.870/65).   E mais, que "no caso dos autos, não ocorreu proposta do 
Presidente do IAA de modificação do Plano, mas Plano por ele próprio aprovado e 
homologado pela Res. 2.212, de 08/06/89, D.O.U. de 16/6/89, emanada do Conselho 
Deliberativo, fls. 42-44, fato irregular ante a disposição do art. 55, § 1º, da Lei 4.870/65". 
Os autos vieram a este Tribunal por força do despacho proferido às fls. 205, 205v, nos 
autos da Ação Ordinária 91.1343-9 (também a mim distribuída como AC 14.918-PE), 
onde o MM. Juiz, entendendo da conexão em razão de continência entre aqueles autos e 
os presentes, mas inexistência de litispendência, vez que as partes são distintas (na AO 
91.1343-9 - AC 14.918-PE  RAN x União Federal e na AO 89.5426-0 - REO 15.272-PE  
RAN x IAA ), além de determinar a juntada de ambos (art. 105 do CPC ), que, no entanto, 
não ocorreu, concluiu que "mesmo julgado na instância inferior, aquele processo (no caso 
estes autos) deverá ser submetido a nova apreciação pelo TRF-5ª Região." 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Antes de adentrar no exame do 
mérito, passo a apreciar a preliminar suscitada em defesa oral de incabimento de 
remessa oficial. 
Deve-se fixar, primeiramente, o seguinte: 
a) Decreto 99.288, de 06.06.90, que transferiu atribuições e competência do extinto IAA e 
seus órgãos para a Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da 
República, bem como vinculou tal órgão, até ultimação de seu processo de extinção, à 
referida Secretaria; 
b) Prolatação da sentença (fls. 285/287) em data de 30.04.91. 
É de se atentar a que, ajuizada a ação em 30.11.89, contra o então IAA, no curso da 
mesma, conforme dispôs o Decreto 99.228, de 06.06.90, teve a autarquia ultimada sua 
extinção e suas atribuições e as de seus órgãos passadas à Secretaria do 
Desenvolvimento Regional da Presidência da República (arts. 1º, §§ 1º e 2º, e 2º do 
Decreto 99.288/90). 
Se, inicialmente, a ação foi intentada contra a autarquia, cujas decisões não autorizavam 
a remessa oficial, proferida a sentença de 1º grau, em 30.04.91, de modo já a afetar, 
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negativamente, o interesse da União, é, portanto, caso de remessa oficial, isto porque a 
União Federal, como substituto processual do IAA, passou tanto a ser parte nestes autos 
quanto a ser titular do direito que antes fora dado ao órgão extinto. 
Rejeito a preliminar. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Ao estabelecer a Constituição 
Federal que a Ordem Econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observando-se, entre outros, os princípios da soberania nacional, propriedade 
privada, e função social da propriedade determina que, dentro de uma posição sistêmica, 
necessariamente, se entenda o respeito à livre iniciativa e à propriedade privada em uma 
necessária correlação com a função social que a propriedade há de ter, sob pena de 
ofender-se a própria soberania nacional no tocante à ordem econômica e financeira. 
Nesse sentido, mais do que a admissibilidade, mais do que o poder, o poder-dever do 
Estado em intervir na economia privada de modo a assegurar-se a todos uma existência 
digna, segundo os ditames da justiça social. 
Dentro de tal entendimento é que o Pleno deste egrégio Tribunal já decidiu por 
reconhecer ao Estado, na aplicação de sua política açucareira,  estabelecer os planos 
anuais de safra. 
Acontece que, em relação àqueles planos, é de atentar-se para o fato de que, 
inicialmente, a Lei 4.870 - 01.12.65 - estabelecia em seu art. 55 e parágrafos:  
"art. 55. Os Planos Anuais de Safra deverão ser aprovados pela Comissão Executiva do 
IAA até 31 de dezembro de cada ano. § 1º Se o novo Plano de Safra não for aprovado no 
prazo estabelecido neste artigo, permanecerá em vigor o Plano anterior, com as 
modificações que forem propostas pelo Presidente do IAA e aprovadas pelo Ministro da 
Indústria e do Comércio. § 2º Em qualquer hipótese, os Planos de Safra poderão ser 
revistos até o mês d e junho, mediante proposta do Presidente do IAA." 
Já a Lei 5.654 - 14.05.71 -, em seu art. 5º, estabelece que a partir de 1971 o respectivo 
plano da safra deverá ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do IAA até o dia 31 de 
maio. 
Observe-se, por outro lado, que, ao estabelecer o art. 6º da referida Lei que se revogam 
as disposições em contrário, textualmente, se refere especificamente, no tocante à Lei 
4.870/65: arts. 1º, §§ 1º a 8º, Art. 2º e seu parágrafo único, art. 70 e seus parágrafos e o 
art. 71, deixando a concluir que a referida Lei continua vigindo no que não dispensa em 
contrário a Lei 5.654/71. 
Vale dizer, o art. 55 da Lei 4.870/65 continua vigindo, observando-se, no entanto, em 
relação ao mesmo, que a data para aprovação dos Planos Anuais de Safra não será mais 
até 31 de dezembro de cada ano e sim até o dia 31 de maio, a ser aprovado não mais 
pelo Ministro da Indústria e do Comércio, e sim pelo Conselho Deliberativo do IAA e, 
ainda, que, em não sendo aprovado o novo Plano no prazo supra-estabelecido (31.05), 
permanecerá em vigor o Plano anterior com as modificações que forem propostas pelo 
Presidente do IAA e aprovadas pelo Conselho Deliberativo, havendo, em qualquer 
hipótese, a possibilidade de revisão de tais Planos de Safra até o mês de junho, mediante 
a proposta do Presidente do IAA. 
No caso presente, verifica-se que, se por um lado, a Resolução nº 2211/89 é de iniciativa 
do Presidente do IAA, que, nos termos do art. 5º da Lei 5.654/71, não tinha competência 
para aprovar o referido Plano, tendo, tão-só, competência, nos termos do § 1º, do art. 55, 
da Lei 4.870/65, para apresentar modificações ao Plano anterior vigente, o Conselho 
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Deliberativo do IAA não só tem competência para aprovar Plano de Safra como, 
igualmente, as modificações apresentadas pelo Presidente do IAA, ou, ainda, rever o 
Plano até o mês de junho, mediante proposta do Presidente do IAA. 
Assim ocorrendo, na verdade, o que se apresenta como Plano de Safra para o ano de 
1989 -  Resolução nº 2.212, de 08 de junho de 1989, do Conselho Deliberativo, constitui-
se, na verdade, em aprovação das modificações do Plano de Safra estabelecido para o 
ano de 1988, apresentadas atempadamente pelo Presidente do IAA - Resolução 2211 - 
31.05.89. 
Identificadas, assim, as respectivas competências dos órgãos expedidores de tais 
resoluções, não há como identificar-se, na hipótese, qualquer ilegalidade no Plano de 
Safra estabelecido para o ano de 1989. 
Argumentar-se-ia, no caso, que ao se estabelecer para 1989 uma modificação relativa ao 
quantitativo para o Plano de Safra em relação ao Plano estabelecido para 1988, na 
verdade, estar-se-ia a estabelecer um novo Plano. 
Acontece que a Lei 4.870/65, ao estabelecer em seu art. 1º ao Presidente do IAA o poder 
de apresentar modificações ao Plano de Safra para o ano anterior, em caso de não 
aprovação de novo Plano, não estabeleceu limites à abrangência de tais propostas, 
deixando, assim, a possibilidade de, através de tal mecanismo, ter-se um novo Plano 
resultante, na verdade, de modificações ao Plano anterior apresentadas pelo Presidente 
do IAA e aprovadas pelo Conselho Deliberativo, órgão competente para aprovar os planos 
de safra, e, nisto, nenhuma ilegalidade. 
Considerando, no entanto, que, nesta altura, em atendimento à cautelar deferida 
liminarmente, já se procedeu à exportação no quantum fixado no Plano estabelecido para 
o ano de 1988, que supera o estabelecido para o ano de 1989, e atendendo às alterações 
ocorridas na própria política açucareira ditada de modo a atender às novas circunstâncias, 
como observei de quando do julgamento do Agravo nº 1274/PE, cujo acórdão se encontra 
às fls. 202 dos autos da ação cautelar, mantenho a decisão recorrida, negando, assim, 
provimento à remessa oficial. 
É o meu voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 17.849-RN 

Relator : O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Parte Autora: FRANCISCO COELHO DA SILVA 
Parte Ré: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 
Advogados: DRS. CARLOS OCTACÍLIO BOCAYUVA CARVALHO E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Apreensão de material de pesca pelo IBAMA. Devido 
processo legal. 
 - Havendo a lei qualificado o material apreendido como ilícito e tendo se verificado, no 
auto de infração não impugnado, que o impetrante os tinha em seu poder, a apreensão 
não foi ilegal, mas preventiva.  
 - Tendo sido a apreensão efetuada com base em dispositivo de lei expresso, não se pode 
falar em infração ao devido processo legal, especialmente quando o próprio particular não 
exerce defesa na via administrativa, o que reforça a presunção de legalidade do ato 
impugnado. 
 - Na hipótese, a apreensão de material considerado como de pesca predatória evitou 
mais danos ao meio ambiente do que aqueles que o impetrante aduz lhe tenham sido 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

causados. 
 - Remessa oficial provida. Sentença reformada. Liminar cassada. 
 
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 
remessa oficial, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 29 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de reexame necessário de sentença que, 
em mandado de segurança, determinou a liberação de material de pesca apreendido por 
fiscais do IBAMA. 
Remetidos os autos a este Tribunal, foram a mim distribuídos. 
Dispensei revisão (RI, art. 30, IX). 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator):  O impetrante ajuizou a presente ação 
mandamental, sustentando a ilegalidade da apreensão de 80 (oitenta) redes de pesca sob 
a alegativa de ser material de pesca predatória de lagosta.  
Argumenta que, além de terem infringido o princípio do devido processo legal, a 
apreensão e indisponibilidade do material acarretaram-lhe danos irreparáveis, eis que o 
mesmo é necessário ao exercício de sua profissão. 
Em suas informações, sustentou a autoridade coatora a legalidade do ato reputado 
coator, tendo em vista a manifesta intenção do impetrante de pescar de forma ilegal, bem 
como estar proibida legalmente a utilização do material em questão.  
O cerne da questão está em saber se a apreensão dos petrechos de pesca de 
propriedade do impetrante foi realizada com obediência à forma prescrita em lei, isto é, se 
poderia ter sido efetuada no momento da lavratura do auto de infração ou só após a 
realização de regular procedimento administrativo.  
De acordo com o artigo 1º, inciso IV, letra c, da Lei 7.679/88: 
"Art. 1º. Fica proibido pescar: 
............................... 
IV - mediante a utilização de : 
............................... 
c) aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos". 
Mais à frente, o artigo 4º dispõe sobre o tipo de sanção aplicado às infrações aos incisos I 
a IV, do artigo 1º, de acordo com os critérios que especifica, a saber, a qualidade 
profissional do infrator, se pescador profissional, se empresa que explora pesca ou se 
pescador amador. É relevante notar que, quanto a este último, a sanção cominada é 
multa de 20 a 80 OTNs, perda do produto da pescaria e dos aparelhos e petrechos 
proibidos. 
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Já o artigo 3º da Portaria/SUDEPE  nº N-102, de 18.11.85, prescreve que somente é 
permitida a captura de lagosta, nas águas sob jurisdição nacional, com o emprego de "... 
manzuás ou covos de armação de madeira, malha de nylon e/ou arame, com 
espaçamento mínimo de 5 cm (cinco centímetros) entre nós".  
Mais à frente, seu parágrafo primeiro pontifica que as embarcações lagosteiras "... não 
poderão conduzir ou guardar redes de arrasto, de cerco ou de emalhar (caçoeira)". Por 
fim, o parágrafo terceiro determina que, "para os efeitos do presente artigo, poderá a 
fiscalização revistar viaturas, embarcações, acampamentos de pescadores e barracas, 
onde os petrechos possam ser encontrados". 
Uma interpretação sistemática dos dispositivos de lei acima postos em evidência induz à 
conclusão de que a fiscalização poderia ter sido realizada no veículo de propriedade do 
impetrante e que o material de pesca, por ele conduzido, é considerado predatório e de 
uso proibido pela legislação vigente (vide, também, as informações prestadas às fls. 24/27 
e os documentos de fls. 14/15). 
Havendo a lei qualificado o material apreendido como ilícito, e tendo se verificado, no auto 
de infração não impugnado, que o impetrante os tinha em seu poder, a apreensão não foi 
ilegal, mas preventiva. Caberia ao impetrante o ônus de provar o contrário - o que não foi 
feito -, haja vista a inexistência de sua defesa, por opção própria. 
Na hipótese, a apreensão de material considerado como de pesca predatória evitou mais 
danos ao meio ambiente do que aqueles que o impetrante aduz lhe tenham sido 
causados. 
O parecer do Ministério Público Federal, da lavra do ilustre Procurador da República 
Eduardo Antônio Dantas Nobre, no qual buscou arrimo a sentença em exame, reconhece 
que "ao impetrante foi assegurado o direito de produzir defesa." (fls. 43, citado na 
sentença, às fls. 51). Conclui, todavia, pelo deferimento da segurança, ao argumento de 
que "se a lei cominou sanções diferentes para cada uma dessas situações, não 
contemplando a situação daquele que apenas transporta petrechos para a pesca, à 
autoridade administrativa, mesmo na ausência de defesa, caberia demonstrar, acima de 
qualquer dúvida razoável, que o ora impetrante encontrava-se em uma das hipóteses 
descritas na norma proibitiva, eis que, só assim, legitimaria o ato constritivo." (fls. 43, 
transcrição na sentença às fls. 51). 
Vê-se, todavia, da inicial, que o próprio impetrante qualifica-se como "armador de pesca", 
e afirma: 
"Com relação ao dano emergente e irreparável, ressalta-se de maneira a chamar atenção  
de V. Excelência para a concessão da liminar que visa à liberação imediata das redes de 
pesca - visto o dano irreparável que está acontecendo -, uma vez que por ser instrumento 
de trabalho,..." (fls.08, item 27). 
Assim, não pode haver dúvida de que o impetrante detinha os instrumentos apreendidos 
no exercício da pesca profissional.  
Dou provimento à remessa oficial e reformo a sentença prolatada para denegar a 
segurança. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 18.264-RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Partes Autoras: FRANCISCO ASSIS NETO - POSTO IGUANA E FRANCISCO ASSIS NETO 
Parte Ré: Fazenda Nacional 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - RN 
Advogada: DRA. ZÉLIA CRISTIANE MACEDO DELGADO (PARTES AUTORAS) 
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EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Omissão de receita. Venda de combustíveis. Quebra de 
estoque. 
O levantamento quantitativo do combustível vendido, para fins de tributação, deve levar 
em conta o valor das quebras ou perdas de estoque ocorridas no transporte ou manuseio 
do produto - RIR, art. 184, I. 
Nulidade do lançamento "ex officio" que deixou de contabilizar as perdas ocorridas em 
virtude da quebra de estoque. 
Lançamentos reflexivos. Inválido o lançamento-matriz no tocante à omissão de receita 
pertinente à venda de combustíveis, impõe-se a anulação dos lançamentos reflexivos dele 
decorrentes. 
A tributação reflexa na pessoa física não pode persistir se anulado o lançamento "ex 
officio" contra a pessoa jurídica. 
Manutenção do lançamento-matriz decorrente de contabilização tardia da aquisição de 
bens. 
O registro contábil do bem, levado a efeito antes do procedimento fiscal, não impede que 
a Receita proceda ao lançamento a fim de apurar eventual resíduo creditício em favor do 
Tesouro. 
Desprovimento da remessa. 
 
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, 06 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Francisco Assis Neto - Posto Iguana e Francisco 
Assis Neto, pessoa física, ajuizaram contra a União Federal, perante a 2ª Vara Federal - 
RN, ação anulatória de lançamento fiscal, este decorrente de violação à legislação do 
Imposto de Renda, com repercussão em recolhimentos para o PIS, relativamente aos 
exercícios de 1983 e 1984.  
Segundo consta da exordial, contra o primeiro demandante, pessoa jurídica, fora 
instaurado procedimento fiscal onde apurou-se omissão de receita no exercício de 1983 
decorrente da diferença encontrada em levantamento quantitativo do combustível 
comercializado, bem como omissão decorrente da contabilização atrasada e sem prova 
da origem dos recursos de bens adquiridos pelo autuado em exercícios anteriores. Já a 
pessoa física sofrera lançamento reflexo em decorrência dos lançamentos fiscais na 
pessoa jurídica. 
Sustentaram os autores, em síntese, a nulidade dos lançamentos por erro da fiscalização, 
já que não foi considerada a quebra de estoque representada pela evaporação dos 
combustíveis, além de ter ocorrido erro no levantamento das notas fiscais, umas 
relacionadas em duplicidade, outras sequer integrando os registros da empresa. 
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Alegaram, ainda, a inexistência de omissão de receita, no tocante à não-escrituração dos 
bens, porquanto feitos os registros antes da ação fiscal. Por fim, defenderam a ilegalidade 
da tributação reflexa na pessoa física, que só poderia ser feita exclusivamente na fonte e 
na alíquota de 25%, nos termos do Decreto-Lei nº 2.065/83. 
Contestando o pedido, aduziu a União Federal: 
a) que o equívoco das notas fiscais já fora sanado com a exclusão daquelas relacionadas 
em duplicidade; 
b) que a fórmula utilizada pela fiscalização na apuração das quantidades de combustíveis 
vendidas resulta em acréscimo contábil do custo, compensando a alegada perda por 
evaporação; 
c) que a não-escrituração de qualquer bem adquirido durante o período-base faz presumir 
ter ocorrido omissão de receita - RIR, art. 172; 
d) que a tributação reflexa na pessoa física referiu-se ao exercício de 1983, ano-base 
1982, antes da vigência do DL nº 2065/83. 
Foi produzida prova pericial, com apresentação dos respectivos laudos em audiência e 
manifestação das partes. 
O MM. Juiz Federal julgou parcialmente procedente o pedido, anulando o lançamento-
matriz apenas no tocante à omissão de receita decorrente da comercialização de 
combustíveis e, em conseqüência, os demais lançamentos reflexivos, mantendo incólume 
o lançamento-matriz decorrente da contabilização tardia da aquisição de bens. 
Não houve recurso voluntário. 
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. 
É o relatório. 
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A primeira questão a ser analisada é se 
houve ou não omissão de receita na comercialização dos combustíveis. 
Alegam os autores que a Receita Federal ignorou a existência de quebra de estoque 
decorrente da evaporação natural do produto de extrema volatilidade. 
De fato, a chamada quebra de estoque é expressamente autorizada pelo CNP. Dispõe a 
Portaria CNP/DIPLAN nº 439/81 (fls.08/09): 
"Art. 1º - Na escrituração dos Mapas Controle de Movimento Diário-MCMD, referentes a 
gasolina, óleo diesel e álcool etílico hidratado combustível (AEHC), poderá ser abatida no 
último dia de cada mês, devendo constar no campo nº 9, Outras Saídas, a diferença entre 
o estoque contábil que deveria constar do MCMD e o estoque físico, medido em cada 
tanque, de maneira que o estoque de fechamento, constante do campo nº 12, 
corresponda, naquele dia, ao estoque medido do Posto Revendedor." 
Alegou a União Federal, por sua vez, que a fórmula utilizada pela fiscalização na 
apuração do combustível vendido (Quantidade de Mercadorias Vendidas-QMV = Estoque 
Inicial-EI + Compras-C - Estoque Final-EF) resultaria em acréscimo contábil do custo, de 
modo a compensar a perda por evaporação. 
No entanto, a prova pericial produzida demonstrou o contrário. Em resposta a quesito 
formulado pela própria ré, responderam os Srs. peritos que a referida fórmula não 
favorece o contribuinte em termos contábeis, nem compensa eventual perda de estoque - 
fls. 407. 
A quebra de estoque tem sido expressamente admitida, tanto por lei como por decisões 
dos Conselhos de Contribuintes. O próprio RIR estabelece (art. 184, I):  
"Art. 184 - Integrará também o custo, o valor:  
I -  das quebras e perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem e da atividade, 
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ocorridas na fabricação, no transporte e no manuseio." 
Os doutos Hiromi Higuchi e Fábio Hiroshi Higuchi, ao tratarem do "Imposto de Renda das 
Empresas", comentam: 
"O valor das quebras e perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem e da 
atividade, ocorridas na fabricação, no transporte ou no manuseio, integrará o custo das 
mercadorias vendidas ou dos produtos fabricados. Integrará também o custo o valor das 
quebras ou perdas de estoque por deterioração ou obsolescência ou pela ocorrência de 
riscos não cobertos por seguros (...) 
Admite-se, na apuração de vendas de combustíveis, a quebra ou perda de estoque até o 
limite de 0,6%, conforme decidiu o 1º C.C. pelo ac. nº 102-24.986/90(DOU de 23/07/90)." 
(in Imposto de Renda das Empresas, 18ª ed., 1993, págs. 120/121) 
Nesse aspecto, destaco, ainda, acórdão do 1º CC, publicado no DO de 30/10/91: 
"-Combustíveis (Ex.87) - Na apuração de custos de empresas atuantes no transporte e 
manuseio de combustíveis, consideram-se razoáveis as quebras e perdas decorrentes da 
aplicação dos percentuais de 0,6 e 0,4 sobre os volumes de gasolina e álcool, 
respectivamente (Ac. 1º CC 105-5.740/91 - DO 30.10.91)" 
Não tenho dúvidas, ante as próprias afirmações da ré na peça contestatória e ante a 
prova pericial produzida, que a fiscalização desprezou a quebra de estoque, resultando, 
no meu entendimento, inválido o respectivo lançamento fiscal, conforme corretamente 
decidiu o julgador de primeiro grau: (fls.455) 
"Desse modo, infere-se que a fiscalização, no empregar fórmula para apurar o lucro 
obtido  pela pessoa jurídica Francisco Assis Neto - Posto Iguana, com a venda de 
combustíveis, sem prestar atenção para a quebra de estoque, em face das perdas 
resultantes quer do processo de evaporação, quer em virtude do transporte, depósito e 
manuseio, procedeu a tributação indevida, por tomar como base de cálculo renda a maior 
da real. 
Por conseguinte, o lançamento de ofício do Fisco, quanto à omissão de receita apurada 
mediante o levantamento quantitativo das aquisições de combustível, porquanto apoiado 
em fórmula errônea, que deixa de contabilizar as perdas ocorridas em virtude de quebra 
de estoque, tem-se por inválido." 
Inválido o lançamento-matriz no tocante à omissão de receita pertinente à venda de 
combustíveis, impõe-se a anulação dos lançamentos reflexivos dele decorrentes. Nesse 
sentido, é reiterada a jurisprudência do ex-TFR: 
"Tributário. Imposto de Renda - Lançamento contra sócio como reflexo do lançamento 
contra a pessoa jurídica. 
EMENTA: A jurisprudência do Tribunal Federal de Recursos tem acolhido a tese de que, 
julgado improcedente o processo de execução, movido contra a sociedade por não se 
configurar a omissão de lucros na declaração de rendas, também não procede a cobrança 
ajuizada contra o sócio, com base na presunção de distribuição do lucro arbitrado (REO 
nº 47.565-SP in DJU de 13/9/1978, págs. 6905/6). (REO 70.211 - CE. Rel. Min. Moacir 
Catunda. 5ª Turma. Unânime. DJ 14.06.84). E. 61 - p. 62." (in Ementário da 
Jurisprudência do Tribunal Federal de Recursos, vol. 83, p. 163) 
"Imposto de Renda - Lançamento ex officio - Pessoa jurídica - Sócio. 
EMENTA: Imposto de Renda. Lançamento decorrente. Anulado o lançamento ex officio 
contra a pessoa jurídica, sem nenhuma validade fica o lançamento decorrente, contra a 
pessoa física do sócio. (AC 29.857- PR. Rel. Min. Carlos Madeira. 4ª Turma. Unânime. 
DJ. 21.11.79)." 
(in Ementário da Jurisprudência do Tribunal Federal de Recursos, vol. 39, p. 184) 
"Tributário - Imposto de Renda - Lançamento reflexo. 
EMENTA: A tributação reflexa na pessoa física só persistirá se mantida na pessoa jurídica 
da qual decorreu. A sorte do lançamento reflexo vem atrelada à do lançamento originário, 
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numa relação de causa e efeito, não podendo subsistir ou prosperar aquele enquanto este 
depender de definição ou for desfeito. 
Apelação improvida. (Ac 64.765-SP. Rel.: Min. Miguel Ferrante. 6ª Turma. Unânime. DJ 
17-5-84). E. 58 - p. 65." (in op. cit., vol. 83, p. 165) 
Quanto ao lançamento-matriz decorrente da contabilização tardia da aquisição de bens, 
entendo que deve ser mantido. O bem em questão foi adquirido em 1983 e somente 
registrado na contabilidade da empresa em 1986. Ainda que o registro contábil do bem 
tenha sido feito antes do procedimento fiscal, isto não impediria que a Receita procedesse 
ao lançamento, a fim de apurar eventual resíduo creditício em favor do Tesouro. 
Sobre o tema, comentam os já citados Hiromi Higuchi e Fábio Horoshi Higuchi: 
"A jurisprudência administrativa considera como omissão de receitas vários tipos de 
lançamentos contábeis ou a falta de contabilização de alguns fatos ou atos jurídicos. 
Quando a pessoa jurídica, por exemplo, não contabiliza a compra de mercadoria ou outro 
bem do ativo e também não contabiliza o seu pagamento, até prova em contrário, 
presume-se que o pagamento tenha sido efetuado com recursos obtidos através da 
omissão de receitas." (op. cit., p. 126) 
Nesse aspecto, a r. sentença submetida ao reexame necessário desta eg. Turma também 
não merece reparos - fls. 456: 
"Quanto ao crédito apurado, com o lançamento de ofício, em virtude de omissão de 
receita apurada quanto à contabilização tardia da aquisição de bens, observa-se que não 
assiste razão aos autores, pois a contabilização dos bens adquiridos, a despeito de 
realizada antes de qualquer procedimento fiscal, por si só, não elide que se proceda ao 
lançamento fiscal. 
Decerto que a retificação de declaração de rendimentos, por iniciativa do próprio 
declarante, expunge a irregularidade, se comprovado o erro em que se funda e antes de 
notificado do lançamento. Contudo, nada obstante sua validade, isso, à evidência, o 
condão não possui de obstar a apuração do resíduo creditício em favor do Erário, para 
fins de lançamento ex officio. Máxime quando se tem, com base no laudo pericial, que a 
retificação só foi manifestada no exercício seguinte." 
Com essas considerações, nego provimento à remessa para manter a r. sentença por 
seus jurídicos fundamentos. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 18.959-RN 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Parte Autora: GETÚLIO DE FARIAS CAPISTRANO FILHO REP/ P/ GETÚLIO CAPISTRANO 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - RN 
Advogados: DRS. NATÉRCIA NUNES PROTÁSIO E OUTRO (PARTE A) 
 
EMENTA 

Militar. Reforma. Esquizofrenia catatônica. 
- A presença de uma das doenças elencadas no art. 108 e seus incisos, da Lei 6.880/80, 
denota a incapacidade definitiva para o labor. 
- O laudo de exame de sanidade mental regido pelo Instituto Técnico-Científico de Polícia 
- ITEP é prova bastante para conferir o direito requerido pelo postulante. 
- Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à 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, 01 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Getúlio de Farias Capristano Filho, representado por 
seu curador, Getúlio de Farias Capristano, ajuizou ação ordinária contra o Ministério da 
Marinha de Guerra do Brasil, visando à reforma por invalidez, porém com proventos de 3º 
Sargento, acumulados com o auxílio-invalidez. 
Alega o postulante que, desde 1981 e por mais de 08 (oito) anos, permaneceu no serviço 
ativo na Organização Militar, porém, somente a partir de maio de 1987, começaram a 
surgir os primeiros sintomas da doença mental, que culminou com a reforma ex officio na 
mesma graduação, por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo 
militar, por sofrer de doença, sem relação de causa e efeito com o serviço, não podendo 
nem prover sua subsistência, estando total e permanentemente impossibilitado para 
qualquer trabalho. Diz que era portador da esquizofrenia tipo catatônica, ao mesmo tempo 
em que se deu sua reforma ex officio. 
A Procuradoria da República, representando a União Federal, entende que, nos termos 
dos arts. 112, IV, e 114, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.744/71, invocada pelo autor, a reforma 
com percepção de soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao da ativa só é 
possível quando o militar for considerado inválido, total ou permanentemente, para 
qualquer trabalho, por motivo de acidente em serviço ou por doença, moléstia ou 
enfermidade dentre as previstas pelos incisos II, III e IV, do art. 112, da já referida Lei nº 
5.774/71. 
A réplica foi apresentada (fls. 29/31). 
A sentença julgou procedente, em parte, o pedido do autor. 
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O laudo do exame de sanidade mental 
trazido aos autos pela parte autora demonstra o que se segue (fls. 09 v.): 
"Informa o genitor que a doença começou dois anos após sua promoção para cabo, 
pouco tempo depois de ter sofrido o seu terceiro assalto na cidade do Rio de Janeiro - RJ. 
Após o ocorrido, passou a isolar-se, deixando inclusive de comparecer ao quartel. Foi 
então internado no Hospital Central da Marinha para tratamento psiquiátrico. Relata o pai 
que o examinando tentou inclusive o suicídio, ingerindo vários comprimidos. Após o 
segundo internamento no Hospital da Marinha, continuou o tratamento a nível 
ambulatorial, o que faz até hoje. Atualmente, faz uso diário de Haldol, Amplicitil e 
Akineton; sendo que mesmo com a associação desses medicamentos os sintomas não 
regrediram por completo. É casado há 01 ano com Maria das Graças Freire Capristano. 
Não há referência a alcoolismo ou uso de drogas. 
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5. Exame psíquico: 
O examinando compareceu para o exame de sanidade mental, acompanhado de seu 
genitor, encontrando-se na ocasião: negativista, em completo mutismo, humor diminuído; 
indiferente a tudo em sua volta. Durante toda a entrevista não respondeu a nenhuma 
pergunta que lhe foi dirigida. Mesmo diante da interpelação do genitor, com o qual deixou 
transparecer uma grande dependência, não respondeu nada com precisão. 
6. Diagnóstico: 
CID - 9 - 295.2 - Esquizofrenia, tipo catatônico. 
7. Respostas aos quesitos: 
1) É o interditando(a) portador de doença-mental? 
Resp. Sim.  
2) Em caso positivo, pergunta-se: de que doença sofre o interditando(a)? 
Resp: Esquizofrenia. 
3) É o(a) interditando(a) capaz de gerir sua pessoa e administrar seus bens? 
Resp: Inteiramente incapaz. 
4) A doença mental de que sofre o paciente é irreversível? 
Resp: Sim." 
Tenho para mim que o direito está com o autor, haja vista a Lei 6.880/80, em seu art. 108, 
consagrar as seguintes hipóteses de doenças que tenham por conseqüência a 
incapacidade definitiva, in verbis: 
"Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de: 
I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública; 
II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou 
enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações; 
III - acidente em serviço; 
IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa 
e efeito a condições inerentes ao serviço; 
V - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia 
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com 
base nas conclusões   da     medicina     especializada,   e 
VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o 
serviço." 
Verificada a presença de uma das mencionadas anomalias, há de se conceder a reforma 
no grau superior da patente em que se encontra o lesionado. É o que condiciona o art. 
110, da Lei 6.880/80, e seus parágrafos: 
"Art. 110. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos 
constantes dos itens I e II do art. 108 será reformado com remuneração calculada com 
base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa. 
§ 1º. Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 
108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, 
impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. 
§ 2º. Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato: 
c) o de Terceiro-Sargento, para cabo e demais praças constantes do Quadro a que se 
refere o artigo 16." 
Trago vasta jurisprudência oriunda da sentença a quo, que milita pelo mesmo 
entendimento, a saber: 
"Administrativo. Militar. Revisão de reforma. Auxílio-invalidez. 
1. Atestando a perícia judicial a existência da moléstia invalidante, com alteração da 
personalidade e do pragmatismo, a qual eclodiu durante a prestação do serviço militar, 
devida é a reforma com proventos do posto imediatamente superior, a teor do art. 112, § 
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4º, c/c o art. 114, § 1º da Lei nº 5.774/71. 
2. O auxílio-invalidez somente é devido nas hipóteses de hospitalização ou de cuidados 
permanentes de enfermagem. 
3. Precedentes EAC nº 93.137-RJ. 
4. Recurso parcialmente provido." 
(AC 112.836-RJ - Rel. Min. Costa Lima, 2ª Turma, DJ. 30.04.87, p. 7699). 
"Militar. Soldado. Alienação mental. Reforma no posto de 3º sargento. 
Laudo que demonstra encontrar-se o postulante incapacitado para todo e qualquer 
trabalho, e sem condições de prover a própria subsistência. Necessita apenas de medidas 
médicas, sob regime ambulatorial. Sentença reformada parcialmente, para excluir da 
condenação o auxílio-invalidez. Também na parte de honorários, na forma do voto do 
Relator." 
(AC 9.092-RJ, Rel. Min. José Cláudio - 2ª Turma - un. DJ. 28.05.87, pág. 10283). 
"Administrativo. Militar. Reforma. Alienação mental. Auxílio-doença. Etapas ou diárias de 
asilado. 
Prova médico-pericial conclusiva de alienação mental do autor. Direito à reforma na 
graduação de 3º sargento, com proventos integrais dessa graduação mais auxílio-
invalidez, este porque em substituição às etapas ou diárias de asilado, que não podem 
ser mais consideradas senão até o momento em que ainda vigoravam. 
Apelação da União improvida. Provido o apelo do autor." 
(AC 100.770-RJ, Rel. Min. Carlos Thibau, 1ª Turma, un. D.J. de 10.12.87, pág. 28049). 
Assim, com estas considerações, nego provimento à remessa oficial.  
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 20.951-RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Parte Autora: GILVAN DE SOUZA SALES E OUTROS 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - RN 
Advogado: DR. RICARDO DE MOURA SOBRAL (PARTE A) 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar da Reserva. Reajuste salarial. 
1. A alteração do sistema de reajuste de vencimento pelo Decreto-Lei nº 2.335, de 
12.06.87, não feriu direito líquido e certo dos funcionários, porque o direito ao reajuste 
automático somente se integralizaria no final do mês de junho daquele ano. 
2. URP de fevereiro de 1989. Fixação de 26,05% pela Portaria nº 354/88, em janeiro e 
fevereiro/89. 
3. Incorporação ao patrimônio do servidor militar do direito àquele reajuste. A MP nº 
32/89, convertida na Lei nº7.730/89, não poderia retroagir para atingir direito adquirido na 
vigência de lei anterior. 
4. Índice de 84,32%. Variação do IPC do mês de março de 1990. Vencido o relator, que 
entendia existir direito adquirido ao reajuste. Exclusão. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade,   
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dar  provimento parcial  à remessa para excluir da condenação o percentual de 26,06% e, 
por maioria, excluir da condenação o percentual de 84,32%. Vencido nesta parte o 
Relator, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente 
julgamento. 
Recife, 25 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA : Gilvan de Souza Sales e outros moveram ação 
ordinária contra a União Federal, visando à incorporação aos seus vencimentos do 
percentual de 26,06%, no período de junho de 1987 até outubro de 1989,  de 26,05%, 
referente à URP de fevereiro de 89, e do percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março 
de 1990, suprimidos pelo Decreto-Lei nº 2.335/87 e pelas Leis nºs 7.730/89 e 8.030/90, 
respectivamente, os quais consideram inconstitucionais, por agressão a direito adquirido. 
O MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte 
julgou procedente em parte o pedido, condenando a União a incorporar os percentuais de 
26,06%, 26,05% e 84,32% pleiteados, nos respectivos períodos, com o pagamento das 
diferenças, acrescidas de juros de mora e correção monetária, bem como no pagamento 
de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, além das 
custas processuais. 
Não houve recurso voluntário. 
Houve remessa de ofício. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O Decreto-Lei nº 2.284, de 10 de março de 
1986, dispunha: 
"Art. 20. Fica estabelecida a anualidade para os reajustes, pelo IPC, dos salários, 
vencimentos, soldos, pensões, proventos de aposentadoria e remuneração em geral, 
ressalvados os reajustes extraordinários instituídos no artigo subseqüente e mantidas as 
atuais datas-base. 
Parágrafo único. O reajuste salarial na data-base será obrigatório até 60% (sessenta por 
cento) da variação acumulada do IPC, assegurada a negociação dos restantes 40% 
(quarenta por cento). 
Art. 21. Os salários, vencimentos, soldos, pensões, proventos de aposentadoria e 
remunerações serão reajustados automaticamente pela variação acumulada do IPC, toda 
vez que tal acumulação atingir 20% (vinte por cento), a partir da data da primeira 
negociação, dissídio ou data-base de reajuste. O reajuste automático será considerado 
antecipação salarial." 
O sistema de reajuste salarial, a partir do denominado "Plano Cruzado", submetia-se a 
uma escala móvel de salário, com antecipação automática toda vez que o IPC acumulado 
atingisse 20% (vinte por cento). 
O IPC, até então, era calculado mensalmente, do início ao final de cada mês, e para fins 
de reajuste salarial, sua acumulação anual, a partir da data-base. 
O Decreto-Lei nº 2.302, de 21 de novembro de 1986, estabelecia: 
"Art. 1º. Os salários, vencimentos, soldos, pensões, proventos de aposentadoria e 
remunerações serão reajustados, automaticamente, pela variação acumulada do IPC, 
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toda vez que tal acumulação atingir 20% (vinte por cento), no curso  do período de 12 
(doze) meses, contados a partir da última data-base  ocorrida  após  28 de fevereiro de 
1986. 
Parágrafo único. O reajuste, de que trata este artigo, não excederá a 20% (vinte por 
cento), ainda que a variação acumulada do IPC, no período fixado, supere esse 
percentual, hipótese em que o excedente será computado nos cálculos subseqüentes. 
Art. 2º Completado o período a que se refere o artigo 1º e não atingida acumulação de 
20% (vinte por cento), far-se-á, na data-base, a revisão dos salários de acordo com os 
índices atingidos até essa ocasião, observado o disposto pelo artigo 20, parágrafo único, 
do Decreto-Lei nº 2.284, de 10 de março de 1986. 
Art. 3º A partir de cada data-base será iniciada a contagem progressiva visando à escala 
móvel dos salários. 
Art. 4º O reajuste automático será considerado como antecipação na subseqüente revisão 
salarial." 
Essa forma de reajuste aplicava-se tanto aos empregados celetistas como aos servidores 
públicos estatutários. 
Tinham os servidores públicos federais data-base em janeiro de cada ano. Para o ano de 
1987, as antecipações salariais seriam decorrentes do IPC acumulado, a contar de 
fevereiro de 1987. 
Em junho de 1987, através do Decreto-Lei nº 2.335, foi determinado novo congelamento 
de preços, alterando-se o sistema de reajustamento salarial. 
Esse Decreto-Lei, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 2.336, de 15 de 
junho de 1987, estabelecia: 
"Art. 1º Ficam congelados, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, todos os preços, 
inclusive os referentes a mercadorias, prestação de serviços e tarifas, nos níveis dos 
preços já autorizados ou dos preços à vista efetivamente praticados no dia 12 de junho de 
1987. 
Art. 3º Fica instituída a Unidade de Referência de Preços - URP, para fins de reajustes de 
preços e salários. 
§ 1º A URP, de que trata este artigo, determinada pela média mensal da variação do IPC, 
ocorrida no trimestre imediatamente anterior, será aplicada a cada mês do trimestre 
subseqüente. 
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. 
§ 1º É extensivo aos servidores civis e militares da União e de suas autarquias o reajuste 
de que trata este artigo. 
§ 2º Não se aplicará o disposto neste artigo durante o prazo em que vigorar o 
congelamento de preços, observado o disposto no parágrafo seguinte. 
§ 3º Ficam assegurados para os salários, vencimentos, soldos, proventos e pensões 
referentes ao mês de junho de 1987 os reajustes pelo IPC, cuja exigibilidade decorra: 
a) de negociação coletiva definitivamente concluída; ou 
b) de reajustes automáticos disciplinados pelo Decreto-Lei nº 2.302, de 21 de novembro 
de 1986. 
§ 4º O excedente a 20% (vinte por cento), de que trata o parágrafo único, do artigo 1º, do 
Decreto-Lei nº 2.302, de 21 de novembro de 1986, apurado com base no IPC até o mês 
de  maio de 1987, e nesta data existente como crédito residual dos trabalhadores, 
também será incorporado aos salários, vencimentos, soldos, proventos e pensões, em 
6(seis) parcelas mensais, a partir do início da fase de flexibilização de preços. 
Art. 18. A taxa de variação do IPC será calculada, comparando-se: 
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I  -  no  mês  de  junho  de  1987, os preços vigentes no dia 15, ou, em não sendo isso 
tecnicamente viável, os valores resultantes da melhor aproximação estatística possível, 
com a média dos preços constatados em maio de 1987; 
II - no mês de julho de 1987, a média dos preços observados de 16 de junho a 15 de 
julho, com os vigentes em 15 de junho de 1987, apurados consoante o disposto neste 
artigo. 
Parágrafo único. O cálculo dessa taxa, no que se refere ao mês de junho de 1987, 
efetuar-se-á de modo que as variações de preços, ocorridas antes do início do 
congelamento, somente afetem o índice do próprio mês. 
Art. 19. O IPC, a partir de julho de 1987, será calculado com base na média dos preços 
apurados entre o início da segunda quinzena do mês anterior e o término da 1ª (primeira) 
quinzena do mês de referência. 
Art. 20. Este Decreto-Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 21 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os artigos 20 e 21 do 
Decreto-Lei nº 2.284, de 10 de março de 1986, e o Decreto-Lei nº 2.302, de 21 de 
novembro de 1986."  
O IPC de maio de 1987 foi fixado em 23,21% (vinte e três vírgula vinte e um por cento), 
que foi somado ao resíduo do mês anterior e concedida a antecipação de 20% (vinte por 
cento), ficando a diferença residual para o reajuste subseqüente, nos termos do artigo 1º, 
parágrafo único, do Decreto-Lei nº 2.302/86. 
Com o advento do Decreto-Lei nº 2.335/87 e com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei nº 2.336/87, publicado no Diário Oficial da União de 16 de junho de 1987, a 
antecipação automática pela variação acumulada do IPC foi revogada. 
Questiona-se se os servidores públicos federais têm direito adquirido à antecipação 
salarial referente ao IPC de junho/87. 
Entendo que não. 
Ora, até o advento do Decreto-Lei nº 2.335/87 o IPC era calculado levando-se em 
consideração o comportamento  dos preços verificados em cada mês. Assim, o IPC de 
maio, por exemplo, refletia o comportamento dos preços apurados do dia 1º ao dia 31 
desse mês. 
Assim, o IPC de junho só seria apurado findo o mês. 
O direito ao reajuste (antecipação) automático, por conseguinte, dependia de a 
acumulação da variação do IPC atingir naquele mês o percentual de 20%, adicionado o 
resíduo do mês anterior, que só seria apurado em 30.06.87. 
Como o Decreto-Lei nº 2.335/87 entrou em vigor em 16.06.87, ainda não se completara o 
período de aquisição do direito ao reajuste, pelo que não se pode falar em direito 
adquirido. 
O aresto da 1ª Turma do eg. TRF da 1ª Região, proferido no julgamento da AC nº 
0112953, rel. Juiz Catão Alves, sintetiza a matéria com clareza e precisão: 
"EMENTA: Funcionário público - Reajustes de vencimentos pelo Decreto-Lei nº 2.284/86 - 
Alteração da sistemática pelo Decreto-Lei nº 2.335, de 12 de junho de 1987 - Inexistência 
de direito adquirido a reajuste automático dos salários de junho de 1987 (Plano Bresser) - 
Pedido improcedente. 
1. O reajuste automático previsto nos arts. 21, do Decreto-Lei nº 2.284/86, e 1º e 
parágrafo único, do Decreto-Lei nº 2.302/86, dependia de atingir 20%, no mês 
correspondente, a variação cumulada do Índice de Preços ao Consumidor, razão pela 
qual o período aquisitivo respectivo só se completava findo o mês. Por conseguinte, como 
o Decreto-Lei nº 2.335/87 entrou em vigor em 16.06.87, o direito ao reajuste automático 
do mês de junho daquele ano, que somente surgiria em 30.06.87, ainda não se 
incorporara ao patrimônio do servidor, que detinha   mera expectativa  de direito, pouco 
importando que, àquela altura, a variação altercada já fosse de 26,06%, porque ele não 
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tem direito à manutenção de determinada política salarial, nem pode impedir que o poder 
público a altere no exercício de competência que lhe é peculiar. 
2. Direito adquirido inexistente. 
3. Apelação provida. 
4. Sentença reformada." 
(DJ de 07.10.91, pág. 24577) 
Reformo, portanto, a sentença nessa parte. 
No mais, não merece reparos a sentença recorrida. 
Procede a condenação da ré no pagamento da URP de fevereiro de 1989. 
O Decreto-Lei nº 2.335/87 dispõe: 
"Art. 3º - Fica instituída a Unidade de Referência de Preços - URP para fins de reajuste de 
preços e salários. 
 1º - A URP, de que trata este artigo, determinada pela média mensal da variação do IPC 
ocorrida no trimestre imediatamente anterior, será aplicada a cada mês do trimestre 
subseqüente pelo seu valor fixo. 
............................................. 
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. 
 
 1º - É extensivo aos servidores civis e militares da União e de suas autarquias o reajuste 
de que trata este artigo." 
Em 30 de novembro de 1988, o Ministro de Estado da Fazenda expediu a Portaria nº 354, 
republicada no Diário Oficial da União de 02 de dezembro de 1988, fixando em 26,05%  a 
taxa mensal da variação da Unidade de Referência de Preços - URP para os meses de 
dezembro de 1988, janeiro e fevereiro de 1989. 
O Art. 6º da Medida Provisória nº 32/89, convertida na Lei nº 7.730/89, não poderia excluir 
a incidência da URP de fevereiro de 1989 (26,05%) sobre os vencimentos dos apelantes, 
já que estes, a teor do Decreto-Lei nº 2.335/87, desde a publicação da Portaria nº 354/88, 
já haviam adquirido a referida URP. 
Com relação à sistemática de pagamentos das URPs, embora em hipótese distinta, o 
eminente Juiz Catão Alves, do egrégio TRF da 1ª Região, sintetizou: 
"... O direito ao reajuste mensal de vencimentos pela Unidade de Referência de Preços - 
URP acha-se submetido a um período trimestral de aquisição durante o qual existe, tão-
somente, expectativa de direito. Findo,  entretanto,  o  trimestre  e havendo variação do 
Índice de Preços ao Consumidor, nasce o direito ao aludido reajuste, em percentual fixado 
para os três meses imediatamente posteriores, que passa a integrar o patrimônio do 
funcionário público como direito adquirido, intocável e resguardado por princípio 
constitucional expresso (Constituição Federal de 1967, art. 153,  3º, Constituição Federal 
de 1988, art. 5º, Item XXXVI)...". 
(Arg. Inconst. AC nº 0100619, in DJ de 24.06.91, pág. 14680). 
Assim, procedem os fundamentos da sentença. 
Com relação ao IPC de março de 1990 (84,32%), ao julgar a Apelação em Mandado de 
Segurança nº 2927 - PE, proferi voto nos seguintes termos: 
"O mandado de segurança foi concedido a um servidor autárquico federal para a inclusão 
em seus vencimentos do percentual de reajuste de 84,32% a que teria direito no mês de 
abril de 1990, por aplicação do IPC verificado no mês anterior, de acordo com o disposto 
nos arts. 1º e 2º da Lei nº 7.830, de 28/09/89, verbis : 
'Art. 1º.  Mantida a data-base estabelecida no art. 1º da Lei 7.706, de 21 de dezembro de 
1988, os salários, vencimentos, soldos e proventos dos servidores civis e militares da 
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Administração Federal Direta, das Autarquias, das Fundações Públicas e dos extintos 
Territórios Federais serão reajustados trimestralmente, em percentual igual à variação 
acumulada do Índice de Preços ao Consumidor - IPC, verificada nos 3 (três) meses 
anteriores, deduzidas as antecipações a que se refere o art. 2º.  
Parágrafo único.  O primeiro reajuste trimestral dar-se-á em outubro de 1989.  
Art. 2º.  Sempre que a variação do IPC verificada no mês anterior for superior a 5% (cinco 
por cento), os estipêndios de que trata o artigo anterior serão reajustados, a título de 
antecipação, pelo percentual correspondente a este excedente.' 
A Medida Provisória nº 154, de 15/03/90, alterou a sistemática de reajuste dos salários em 
geral. 
A Lei nº 8.030, de 12/04/90, em que se transformou aquela norma transitória, contém os 
seguintes dispositivos referentes à forma de reajuste dos vencimentos dos servidores 
públicos: 
'Art. 1º.  Ficam vedados, por tempo indeterminado, a partir da data de publicação da 
Medida Provisória nº 154, de 15/03/90, quaisquer reajustes de preços de mercadorias e 
serviços em geral, sem a prévia autorização em portaria do Ministro da Economia, 
Fazenda e Planejamento. 
Art. 2º.  O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento estabelecerá em ato publicado 
no 'Diário Oficial` da União : 
I  - omissis ... 
II - no 1º (primeiro) dia útil, após o dia 15 (quinze) de cada mês, a partir do dia 15 de abril 
de 1990, o percentual de reajuste mínimo mensal para os salários em geral, bem assim 
para o salário mínimo;  
Art. 9º.  O disposto nesta lei aplica-se: 
I - aos vencimentos, soldos e demais remunerações e vantagens pecuniárias dos 
servidores públicos, civis e militares da Administração Pública Federal, Direta e 
Autárquica, bem assim aos respectivos proventos de aposentadoria e às pensões de seus 
beneficiários;` 
Na realidade, a partir de 16/03/90, data da publicação da MP nº 154/90, ficou revogada a 
antiga política de reajuste dos estipêndios, de acordo com a variação do IPC. 
O fundamento da interpretação é que, já tendo decorrido metade do mês de março, 
consolidara-se o direito ao reajuste (antecipação) automático para o mês seguinte. 
Argumenta-se ainda que o IPC é calculado, nos termos do art. 10 da Lei nº 7.730/89, 'com 
base na média dos preços apurados entre o início da segunda quinzena do mês anterior e 
o término da primeira quinzena do mês de referência.' 
Assim, o IPC de março, em que se basearia o reajuste de abril, teve por base o 
comportamento dos preços entre 16/02/90 e 15/03/90. Portanto, concluir-se-ia que o 
congelamento dos salários feriu o direito adquirido à antecipação salarial. 
A colenda Corte Especial do Tribunal Superior de Justiça, ao apreciar o Mandado de 
Segurança nº 517 - DF, Rel. o eminente Ministro Garcia Vieira, já firmou entendimento 
sobre a matéria: 
'Constitucional - Mandado de Segurança - Reposição salarial de março/90 - Lei nº 
7.730/89. 
Firmada a competência desta alta Corte de Justiça, repelidas as preliminares suscitadas 
pela  autoridade coatora. A Medida Provisória nº 154, de 15 de março de 1990, convertida 
na Lei nº 8.030, de 12 de abril de 1990, só entrou em vigor a partir de sua publicação 
(16.03.90) e não poderia retroagir para alcançar o direito já adquirido dos impetrantes à 
reposição referente ao período de 15 de fevereiro a 15 de março de 1990, vigente a Lei nº 
7.730/89, que determina o reajuste de acordo com a variação do IPC` - fls. 113. 
O Diário da Justiça da União que circulou em 22/04/91 (Seção I, pág. 4766/4767) traz 
diversos julgados do eg. STJ a respeito da matéria: 
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'Ementa: Administrativo. Funcionário público. Reajuste salarial. Índice. Direito adquirido. 
Os impetrantes fazem jus ao reajuste salarial correspondente ao mês de abril do corrente  
ano, com  a incorporação do índice de 84,32% (variação do IPC do mês de março), por 
isso que já integralizado o direito na data de vigência da Medida Provisória nº 154, de 
16.03.90. 
Mandado de segurança deferido.` 
(MS 499-DF, Rel. p/ acórdão Min. William Patterson). 
'EMENTA: 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 7.830, 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 8.030, 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 dos 
servidores públicos o direito ao reajuste dos vencimentos do mês de abril, segundo o 
disposto naquele diploma legal. 
Segurança concedida.` 
(MS 510-DF, Rel. o Min. Costa Leite) 
'EMENTA: Funcionários - Vencimentos - Reajustes - Lei nº 7.830/90. 
Segurança concedida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.` 
(MS 511-DF, Rel. o Min. Eduardo Ribeiro) 
'EMENTA: Funcionalismo. Vencimentos. Índice de reajuste. Lei nº 7.830/89. MP 154/90). 
- Direito adquirido. Verificado o evento condicionante do reajuste de vencimento, lei 
posterior não pode impedir a sua prestação.` 
(MS 515-DF, Rel. Min. José Dantas) 
'EMENTA: Administrativo. Reposição de vencimentos. Aplicação do IPC apurado até 
15.03.90 aos vencimentos de abril. 
Os servidores públicos federais têm direito a ter acrescidos os seus vencimentos no mês 
de abril de 1990, a título de reposição, do percentual integral do IPC apurado entre 15.02 
e 15.03.90.` 
(MS 518-DF, Rel. Min. Dias Trindade) 
Comungo do mesmo entendimento. A Medida Provisória nº 154/90 não poderia retroagir 
para apanhar fatos já consumados durante a vigência da lei anterior. 
Os servidores públicos federais têm direito ao reajuste de 84,32%, a partir do mês de abril 
de 1990, em virtude da variação do IPC do mês de março do mesmo ano. 
Entretanto, como o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a 
período anterior à impetração, não é substitutivo de ação de cobrança - Súmulas 
 269 e 271 do STF -, a respeitada sentença merece reparos nessa parte. 
Excluo da condenação o período anterior à impetração que deve ser buscado pelas vias 
próprias. 
Isto posto, dou parcial provimento à remessa e nego provimento à apelação. 
É como voto." 
(Decisão por unanimidade da 1ª Turma, em 23.05.91) 
Não mudei a minha convicção, apesar dos respeitáveis pronunciamentos contrários. A 
legislação analisada disciplina a forma de reajuste de vencimentos e proventos dos 
servidores ativos e inativos do Serviço Público Federal, estando também os aposentados 
amparados por seus dispositivos. 
Com essas considerações, dou provimento parcial  à remessa para excluir da 
condenação, tão-somente, o indevido percentual de 26,06%. 
É o meu voto. 
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REMESSA EX OFFICIO EM MS Nº 23.813-RN 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Parte Autora: CONEP - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS PADILHA LTDA. 
Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - RN 
Advogados: DRS. JOSÉ WILSON A. C. GOMES NETTO E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Certidão negativa da dívida. Art. 206, CTN. Parcelamento do 
débito. Contribuições previdenciárias. 
Encontra-se pacificado o entendimento de que o escalonamento do débito suspende a 
sua exigibilidade e fixa novos prazos de pagamento. Sendo os mesmos cumpridos, tem 
direito a impetrante à expedição de certidão negativa do débito.  
Remessa oficial improvida. Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Ex Officio em MS nº 23813 - RN, 
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, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 15 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de sentença prolatada nos autos de 
mandado de segurança impetrado por CONEP - Construções e Empreendimentos Padilha 
Ltda. contra ato praticado pelo chefe do serviço de arrecadação e fiscalização do INSS. 
Aduz a impetrante, empresa que atua na área da construção civil, haver requerido fosse 
expedida certidão negativa de débito com a finalidade de participar de concorrências 
públicas. Teve seu pleito indeferido. 
Entende que, havendo o reconhecimento da dívida e iniciado o seu parcelamento, deveria 
ter tido o seu pedido atendido, com apoio no art. 206, do Código Tributário Nacional. 
A liminar foi deferida. A autoridade apontada como coatora, ainda que notificada, não 
prestou informações. 
O Juiz singular concedeu a segurança, tornando definitiva a liminar, e submeteu o seu 
decisum ao reexame necessário. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Em discussão, nos presentes autos, 
pleito da impetrante relativo à expedição de certidão negativa de débito por parte do 
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INSS. 
Entende a impetrante que, inobstante devedora do INSS, por ter requerido parcelamento 
do seu débito e encontrar-se em cumprimento com a sua obrigação, o que acarreta a 
suspensão de sua exigibilidade, teria direito a obter a mencionada certidão negativa. 
O Juiz singular, quando da concessão da liminar,  declarou, consoante disposto nas fls. 
35, dos autos, como se transcreve, que: 
"4. Verifico, à luz da documentação acostada ao processo, que a impetrante se encontra 
quite com a autarquia previdenciária, inobstante sua dívida não esteja, ainda, quitada. 
Assim afirmo porque, requerido o parcelamento, foi o mesmo deferido pela A. fiscal, 
estando a impetrante em dia com o pagamento de suas parcelas, como se infere ao 
exame dos documentos comprobatórios de recolhimento, às fls. 19 e ss. dos autos. 
5. Plenamente cabível, no caso, a interpretação analógica dos enunciados contidos nas 
Súmulas 29 e 38 do ex-TFR, posto que, como é por demais sabido, o parcelamento do 
débito suspende a sua exigibilidade. 
6. O que não se pode, porém, é determinar à A. impetrada que expeça certidão negativa, 
posto que tal seria uma incongruência. Ora, se há débito, ainda que suspensa a sua 
exigibilidade, logicamente a Administração não pode emitir uma certidão dando conta da 
inexistência de débitos, por ser este ato eivado de falsidade. 
7. Encontra-se a solução para tal problema na dicção do art. 206 do Código Tributário 
Nacional, o qual autoriza expedição de certidão noticiadora do débito, mas com a ressalva 
da suspensão de sua exigibilidade, determinando, dita norma, que tal certidão tem os 
mesmos efeitos da certidão negativa tratada no artigo que lhe antecede." 
Saliente-se, por oportuno, que novos prazos de pagamento foram conferidos à impetrante 
a fim de que a mesma liquidasse o seu débito perante o INSS. 
Como a impetrante não se encontra em mora, por ter atualizado a dívida e mantê-la com 
o pagamento em dia, tem direito à certidão requerida. 
Por todo o exposto, confirmo a sentença em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 28.306-PB 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Parte Autora: LUCIUS BENITO COSTA 
Parte Ré: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 
Lit. Pas.: PEDRO HAMILTON CAVALCANTI DE LIMA E FIRMINO BRASILEIRO DA 

SILVA 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - PB 
Advogados: DRS. JOSELITA BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTRO (PARTE A) 
 
EMENTA 

Administrativo. Concurso. Regras a serem aplicadas à nomeação. 
1. - Conforme assentado na Súmula nº 15, do colendo Supremo Tribunal Federal, "Dentro 
do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando 
o cargo for preenchido sem observância da classificação". Assim, só surge direito 
subjetivo pertencente ao concursado e merecedor de proteção pelo Poder Judiciário, 
quando essa situação se apresentar concretizada. 
2. - Não há qualquer preterição a concursado, quando a nomeação se faz em obediência 
à ordem de classificação. 
3. - Se, após a nomeação e posse do concursado, ocorrem acontecimentos 
administrativos relativos à mudança de carga horária e de cumulação proibida de cargos 
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públicos, há de considerar com sendo fatos novos que passaram a incidir na relação 
jurídica que passou a existir entre o já servidor e a sua repartição, sem nenhuma 
repercussão para o candidato não nomeado e posicionado, no concurso, logo a seguir. 
Esse continua a ser considerado como portador, apenas, de uma expectativa de direito. 
4. - Remessa oficial provida. Segurança cassada.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indigitadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal, à unanimidade, dar provimento à 
remessa oficial, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: O Ministério Público Federal, ao apresentar o seu 
parecer no primeiro grau, assim relatou a presente demanda: 
"Lucius Benito Costa submeteu-se a concurso público, realizado pela UFPB, para 
preenchimento de vaga de professor auxiliar I, da disciplina Farmacologia, do Centro de 
Ciências Biológicas e da Saúde. Logrou aprovação, sendo classificado no 3º lugar. 
A primeira colocada no certame, Cleane Lúcia Costa Medeiros, foi logo admitida. 
Posteriormente, em face do surgimento de vaga, dentro do prazo de validade do processo 
seletivo, o Reitor da UFPB decidiu também admitir o candidato classificado em 2º lugar, 
Pedro Hamilton Cavalcanti de Lima. 
O impetrante insurge-se, justamente, contra essa admissão, ocorrida em 09 de março de 
1990, que considera ilegal pelas seguintes razões: a) Pedro Hamilton foi contratado como 
professor retide, quando era dentista do INAMPS e lente da Universidade Estadual da 
Paraíba; b) o art. 18, da Lei nº 5.539, de 27.11.1968, proíbe ao docente, em regime de 
dedicação exclusiva, exercer qualquer outro cargo e o mencionado candidato não 
declarou, no ato de sua investidura, os outros empregos públicos que ocupava, 
cometendo, assim, infração grave, que justificaria sua demissão (arts. 6º e 7º, da Lei nº 
8.027, de 12 de abril de 1990); e c) apesar da acumulação proibida, a Universidade não 
tomou qualquer providência para sanar a ilegalidade e, contrariando a orientação da sua 
assessoria jurídica, vem mantendo-o no cargo. 
Pedro Hamilton, segundo noticia a inicial, pleiteou mudança do regime retide para T-20. 
No entanto, a Universidade não atendeu à sua pretensão, inclusive porque esse Juízo 
concedeu liminar nesse sentido (fls. 30). 
O processo seletivo, convém dizer, foi homologado em 26 de maio de 1989 (fls. 02). 
Assim, seu prazo de validade expirou em maio de 1991 (art. 37, III, da CF), pois não há, 
nos autos, notícia de sua prorrogação. 
Na peça vestibular, o autor pede a concessão do writ, a fim de que esse Juízo ordene a 
correção da ilegalidade, mandando fazer a desinvestidura de Pedro Hamilton Cavalcanti 
de Lima do cargo de professor e, em conseqüência, sua nomeação. 
Nem a autoridade impetrada e nem os litisconsortes prestaram informações, apesar de 
notificados. Desse modo, resta incontroversa a ilegalidade do ato de admissão de Pedro 
Hamilton." 
O eminente Juiz Federal, ao sentenciar, concedeu o mandamus. Ementou o julgado 
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proferido da forma seguinte: 
"EMENTA: Constitucional. Cargo público. Concurso. Nomeação. Investidura. Edital. 
- O Edital vincula a nomeação, não sendo dado alterar-se a forma de provimento em 
razão da carga horária, ínsita ao cargo recrutado, por ferir o princípio da moralidade, com 
vistas a favorecer determinado candidato em acumulação remunerada. 
- É dever da Administração apartar-se de favorecer candidatos por critérios pessoais para 
não incidir o Agente em prevaricação. 
- Verificando-se o interesse da Administração ao nomear, deverá fazê-lo em quem recaia 
os requisitos da admissibilidade. 
- Desfaz-se a discrição quando a Administração procede à nomeação regular ou irregular. 
- O ato discricionário de nomear transmuda-se em vinculado. 
- A expectativa de nomeação do candidato subseqüentemente classificado convola-se em 
direito subjetivo com o surgimento do ato vinculado de nomear. 
- Litisconsorte preterido: Se pretendia a nomeação, cabia livrar-se de empecilhos 
pessoais à investidura. Descabe à Administração - princípio da impessoalidade -, por 
mera vontade subjetiva de eventuais ocupantes, atenuar ou minimizar os deveres do 
cargo, os óbices constitucionais e legais, no sentido de favorecer este ou aquele 
candidato. 
- Concessão da segurança." 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A matéria fática apresentada no presente 
mandamus se apresenta com os seguintes limites: 
a) - a Universidade, após fazer concurso público, nomeou Pedro Hamilton Cavalcanti de 
Lima para exercer, em sistema retide, as funções do cargo de Professor, para o qual foi 
aprovado em 2º lugar; 
b) - o nomeado, por possuir um outro vínculo, requereu e obteve redução da carga horária 
para o sistema de 20 horas, a fim de evitar cumulação proibida; 
c) o impetrante, aprovado em 3º lugar, entende que a mudança do regime de trabalho fere 
exigência do edital do concurso e vai de encontro aos interesses da Universidade, pelo 
que pretende, através do presente mandamus, ver anulado o ato de nomeação do Prof. 
Pedro Hamilton Cavalcanti de Lima, chamado ao feito como litisconsorte passivo 
necessário, e, conseqüentemente, que se determine ao Reitor que expeça a sua 
nomeação (dele impetrante) para o exercício do cargo em questão, haja vista ter sido o 3º 
colocado no concurso. 
Não há, data venia, direito líquido e certo do impetrante a ser protegido.  
A nomeação do candidato aprovado em segundo lugar e a posterior redução de sua carga 
horária para evitar cumulação proibida não feriram quaisquer princípios jurídicos 
informadores da atividade administrativa. Pelo contrário. Os referidos atos, especialmente 
o de redução da carga horária do nomeado, foram proferidos de acordo com o princípio 
da legalidade e da moralidade. 
A Administração, ao atender o pedido do nomeado e reduzir a sua carga horária, a fim de 
evitar cumulação não permitida em lei, vinculou-se aos regramentos postos sobre a 
matéria e que visam melhor benefício para a prática dos atos administrativos em 
compatibilidade com o direito subjetivo nascido para o servidor com o ato de nomeação. 
Não posso aceitar a tese de que, por o edital ter consignado que o regime de prestação 
de serviço seria o retide, não possa a Universidade, a fim de evitar cumulação proibida, 
reduzi-lo para 20 horas. Na hipótese, o atuar da Administração se desenvolveu de modo 
incensurável, haja vista que consolidou o direito subjetivo do concursado com o ato de 
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nomeação e não permitiu o exercício de cargo em cumulação proibida. 
Tenho que a hipótese mereceu adequado pronunciamento do Ministério Público Federal, 
ao lançar parecer da lavra do eminente Procurador Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira, do 
seguinte teor: 
"Apesar disso, o mandamus não tem cabimento. O impetrante não possui direito líquido e 
certo à nomeação. Hely Lopes Meirelles ensina: 
"Vencido o concurso, o primeiro colocado adquire direito subjetivo à nomeação com 
preferência sobre qualquer outro, desde que a Administração se disponha a prover o 
cargo, mas a conveniência e oportunidade do provimento fica à inteira discrição do Poder 
Público. O que não se admite é a nomeação de outro candidato, que não o vencedor do 
concurso, pois nesse caso haverá preterição do seu direito" ("Direito Administrativo 
Brasileiro", 14ª Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1989, pág. 376). 
Essa lição se harmoniza com o enunciado da Súmula 15, do Pretório Excelso, in verbis: 
"Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, 
quando o cargo for preenchido sem observância da classificação." 
Ora, a Universidade Federal da Paraíba observou, no preenchimento do cargo, a 
classificação. Por isso mesmo, não há que se falar em preterição, capaz de fazer surgir o 
direito do autor à nomeação reclamada. 
A desinvestidura do Professor Pedro Hamilton Cavalcanti de Lima restauraria a 
legalidade, pois cometeu a falta apontada e, segundo parece, continua acumulando. 
Todavia, a desconstituição do ato de sua nomeação reclama a propositura de uma ação 
popular, ou até mesmo de uma ação civil pública, que poderá ser intentada, se o MM. 
Magistrado, após o julgamento do writ, remeter as cópias das peças do processo ao 
Parquet, como fica requerido. 
O mandado de segurança destina-se à proteção de direito individual líquido e certo do 
impetrante, que, no caso, inexiste. Não se presta, para invalidar ato administrativo, ilegal e 
lesivo ao patrimônio público, quando esse ato não violou qualquer direito, líquido e certo, 
do promovente. O Supremo Tribunal Federal vem proclamando que o `mandado de 
segurança não substitui a ação popular' (Súmula nº 101)." 
A análise das questões agitadas merecem sólidas conclusões do parecerista acima 
citado. 
Depreende-se do assinalado que, a prevalecer a decisão monocrática, ter-se-ia o cargo 
ocupado por dois servidores, o que é expressamente vedado por lei. 
Advirta-se, outrossim, que o tema tratado se resolve, unicamente, no campo da 
legalidade. Se, como bem assinala o Ministério Público Federal, foi observada a ordem de 
classificação para a expedição do ato de nomeação, não surgiu nenhum direito subjetivo 
a beneficiar o impetrante. 
A questão da redução da carga horária e da acumulação são acontecimentos 
administrativos que estão fora do alcance das regras impostas para o concurso e o ato de 
nomeação. 
Esta estava vinculada, apenas, a obedecer à ordem de classificação dos concursados. 
Nada mais. 
Se, após a nomeação, incidiram outras questões envolvendo o relacionamento entre o 
agora servidor e a entidade que o nomeou, a solução há de ser buscada em regras 
próprias aplicáveis à espécie, a tudo sendo estranho qualquer interesse do impetrante. 
Por tais fundamentos, dou provimento à remessa oficial para cassar a segurança 
concedida. Oficie-se, imediatamente, à autoridade apontada como coatora para fazer 
cessar os efeitos produzidos pela sentença de primeiro grau. 
É como voto. 

 


