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Revista 14 - outubro/dezembro 1993 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.267-RN 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Agravante: CIRNE CIA. IND. DO RIO GRANDE DO NORTE 
Agravados: UNIÃO FEDERAL E DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES 

AQUAVIÁRIOS 
Advogado: DR. MOACYR MOREIRA DOS SANTOS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Mandado de Segurança. Autoridade coatora. Competência. 
- Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato 
impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa ordens para sua execução. 
- Já é pacífico o entendimento de que, em mandado de segurança, a competência se 
firma pela sede da autoridade impetrada. Se há mais de uma autoridade no pólo passivo 
da relação processual, a ação mandamental pode ser ajuizada no lugar da sede de 
qualquer uma delas. 
- Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Insurge-se a agravante contra despacho proferido nos 
autos do mandado de segurança, o qual declinou da competência para processar e julgar 
o presente feito, em prol das Seções Judiciárias do Distrito Federal e do Rio Grande do 
Sul. 
Inconformada, a agravante alegou que, conforme dispõe o § 2º, do art. 109, da vigente 
Constituição, não há como negar a competência do Juízo Federal do Rio Grande do 
Norte, uma vez que as causas intentadas contra a União Federal podem ser aforadas na 
Seção Judiciária em que o autor foi domiciliado. 
Intimado, o agravado apresentou as contra-razões. 
Mantida a decisão, subiram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O despacho proferido nos autos do 
mandado de segurança, cujo teor foi agravado de instrumento, apresenta como 
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autoridades coatoras o Chefe da Divisão Econômica Latino Americana do Ministério das 
Relações Exteriores, residente em Brasília, e o Delegado da 8ª Delegacia Regional da 
Secretaria de Transportes Aquaviários do Ministério dos Transportes, residente em Porto 
Alegre. Percebe-se, portanto, que não procede o argumento da agravante de que, 
tratando-se de causa promovida contra a União, poderia a ação ser ajuizada no foro do 
domicílio do autor, conforme o disposto no art. 109, § 2º, da Constituição Federal, visto 
que as autoridades coatoras são órgãos da administração direta, ou seja, órgãos públicos 
despersonalizados, dotados de capacidade processual, competindo-lhes, portanto, a 
responsabilidade pelos atos que ordenam ou que executam. 
Nesse sentido é o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, in "Mandado de Segurança, 
Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data", 14ª Edição, às fls. 
42/43: 
"Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato 
impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. Não 
há como confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por 
ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e 
especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas 
conseqüências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por 
dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Exemplificando: numa imposição fiscal 
ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário 
da Fazenda que expede instruções para a arrecadação de tributos, nem o funcionário 
subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do 
serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções fiscais respectivas, usando do seu 
poder de decisão." (grifos nossos) 
Esclarecida a natureza jurídica das autoridades coatoras, não resta dúvida de que o Juiz 
competente para conhecer do writ é o do foro onde se encontra a sede da autoridade 
coatora. Havendo mais de uma, no foro de qualquer uma delas a ação pode ser ajuizada. 
A respeito da matéria, transcrevo alguns julgados: 
"Mandado de Segurança. Autoridade domiciliada no Rio de Janeiro. Competência. 
Em ação mandamental, configura-se a competência judicante pelo foro da autoridade que 
pratica o ato atacado na impetração. In casu, o Juízo Federal da 17ª Vara da Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro é o competente. 
(STJ, Min. Américo Luz, CC-305/SP, julg. 27.06.89) 
Processo Civil. Mandado de Segurança. Juízo Competente. 
- A Jurisprudência já consagrou o entendimento de que o juízo competente para dirimir 
mandado de segurança é o do domicílio da autoridade coatora. Competência absoluta. 
- Decisão anulada. 
- Remessa dos autos à Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, competente 
para o feito. 
(TRF - 1ª R., REO-5596, Juiz Plauto Ribeiro, julg. em 04.08.92) 
Processo Civil. Mandado de segurança. Competência determinada pelo lugar da sede da 
autoridade apontada como coatora. Se há mais de uma no pólo passivo, no lugar da sede 
de qualquer uma pode ser ajuizada a ação. Agravo improvido." 
(TRF - 5ª R., Juiz Lázaro Guimarães, julg. em 30.04.91, dec. unânime) 
Não resta dúvida, portanto, de que o mandado de segurança, ora em análise, deve ser 
processado e julgado no local em que o juiz tenha jurisdição sobre a autoridade coatora. 
Ante tais considerações, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.475-PB 
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Relator: O SR. JUIZ JOSÉ  DELGADO 
Agravante: SALUSTINO BARBOSA SOARES 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. ROBERTO DE ALBUQUERQUE CEZAR E OUTRO (AGRTE.) E  

MARIA DAS DORES VIANA MONTENEGRO E OUTROS (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Erro de cálculo. Conceituação. Improvimento. 
1 - O erro de cálculo, de conta ou aritmético se caracteriza pela soma, multiplicação, 
divisão ou diminuição de parcelas de modo errado, ou pela adoção de  percentual 
diferente do preconizado pela sentença. A sua correção pode ser feita a qualquer tempo, 
tendo em vista que a existência de erro de tal tipo não faz coisa julgada.  
2 - Os elementos adotados para a feitura do cálculo, os critérios definidos, a orientação 
fixada pelo juiz, após serem acolhidos por decisão judicial não impugnável por recurso, no 
prazo legal, ficam cobertos pela autoridade da coisa julgada. Impossível modificá-los após 
a consumação de tais fases processuais, especialmente quando a obrigação já foi 
cumprida pela parte executada e o processo de execução, com manifestação favorável da 
parte exeqüente, foi julgado extinto.  
3 - Se a hipótese for a prevista no art. 471, I, do CPC, há a necessidade de uma ação de 
revisão ou modificação que "deverá ser manifestada em processo distinto do em que foi 
proferida a sentença revisionanda, perante o juiz de primeiro grau que a proferiu, ainda 
que esta tenha sido objeto de recurso e por este afinal decidida" (Moacyr Amaral Santos, 
Comentários ao CPC, pg. 484, Forense, IV Vol).  
4 - Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes 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 relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que passam a fazer parte integrante do presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 31 de agosto de 1993 (data de julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES  - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO  - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ  DELGADO: O agravante, em suas razões recursais, argumenta: 
"É certo que os cálculos confeccionados pela contadoria desse MM. Juízo tomaram como 
base a paridade inicial de 3,45 salários mínimos, face o documento de fls. 12 informar tal 
valor.  
Posteriormente, através de processo administrativo, o próprio Instituto-executado, ora 
agravado, reconheceu que a paridade de 2,45 salários mínimos não fazia jus aos salários 
de contribuição do autor, ora agravante, que teve, a partir de novembro/90, seus 
proventos recalculados à paridade de 3,93 salários mínimos, como informam os 
documentos oficiais de fls. 88.  
 Logo, caracterizado está o erro de conta, pois que a contadoria tomou por base paridade 
de valor inferior à correta, incorrendo em erro aritmético, que a qualquer tempo pode ser 
corrigido, como se retira do precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a saber: 
`Ementa: Liquidação por Cálculo do Contador. Somente o erro de conta ou de cálculo, o 
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erro aritmético, pode ser corrigido a qualquer tempo; já os elementos do cálculo, os 
critérios do cálculo, ficam cobertos pela autoridade da coisa julgada. (Recurso Especial n. 
671.MS - Reg. 89.009948-5 - Relator: Exmo. Sr. Ministro Athos Carneiro, DJ de 27.11.89, 
pág. 17572).' 
 Ademais, o artigo 471, I, da Lei Adjetiva Civil, assim dispõe: 
`se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato 
ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na 
sentença;' 
Assim, se os cálculos confeccionados foram firmados em valor, reconhecidamente pelo 
próprio réu, inferior ao devido, nada mais justa a confecção de cálculos complementares 
no intuito de se apurar a diferença de 2,45 para 3,93 salários mínimos." 
O INSS, parte agravada, em resposta, afirmou: 
"Com um rápido ictus ocolli no recurso interposto, verifica-se que é incabível e injurídico o 
pedido do ex-adverso, em especial insurgimento contra um despacho de um processo 
arquivado.  
Data venia, o caminho jurídico e legal é outro. A rejeição do agravo de instrumento é clara 
e indubitável.  
Assim sendo, e face não encontrar apoio na lei, na doutrina e nos julgados, reforçado pelo 
douto despacho desse Juízo, pede e espera o não provimento do mesmo." 
O eminente Juiz monocrático manteve a decisão agravada. 
É o relatório.  
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O despacho agravado é do seguinte teor: 
"O Instituto Nacional de Seguro Social foi condenado, na ação ordinária de revisão de 
benefícios, a pagar o reajuste integral da Política Salarial, de modo a preservar-se a 
paridade inicial de 2,45 salários.  
Feito o cálculo e intimadas as partes, estas concordaram com a quantia da condenação. 
O referido Instituto efetuou o depósito e o exeqüente requereu o levantamento, pedido 
este deferido pelo MM. Juiz, conforme comprovam os alvarás de fls. 76/77.  
Intimado para dizer se o executado cumpriu o julgado, este requereu a extinção da 
execução, nos termos do art. 794, inciso I, do CPC.  
Às fls. 84, requer o exeqüente o desarquivamento do processo para que fosse efetuado o 
cálculo complementar, sob a alegação de que deveria ser adequado a 3,93, para que a 
diferença apurada mantivesse a paridade de 2,77 salários, no qüinqüídio legal.  
Ora, a renda inicial do autor era de 2,45 salários, eqüivalência esta pedida na inicial, 
tendo a respeitável sentença concedido a revisão de acordo com o pedido.  
A seção de cálculo informa que elaborou a conta tomando por base a Carta de 
Concessão de Benefícios, com renda inicial de 2,45 salários, requerida pelo autor na 
inicial e mantida pela r. sentença de fls. 38/45.  
A sentença de extinção da execução transitou em julgado e os autos foram arquivados.  
Frente ao exposto, indefiro o pedido de fls. 84 e determino o retorno do processo ao 
arquivo." 
A douta decisão monocrática não merece reforma. A conclusão a que chegou não afetou 
qualquer direito da parte agravante. 
Certo é que, em cumprimento ao julgado, cálculos foram elaborados e aceitos pelas 
partes. Devidamente homologados, a parte executada cumpriu a obrigação. Os autos 
foram, a seguir, para o arquivo, tendo, antes, o próprio exeqüente se manifestado pelo 
reconhecimento do cumprimento da obrigação e o juiz considerado extinto o processo de 
execução.  
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Não vejo configurado, na hipótese, o denominado erro de cálculo ou erro de conta ou erro 
aritmético, cuja correção pode ser feita a qualquer tempo. Essa espécie de erro se 
caracteriza quando são somadas, ou multiplicadas, ou diminuídas, ou divididas parcelas 
de modo errado. No caso em exame, o que se tem são cálculos que foram elaborados 
com base em elementos definidos na sentença e aceitos pelas partes. O mérito de tal 
critério foi acolhido pela decisão que homologou as contas apresentadas , tudo com a 
cobertura da coisa julgada e potencializado pelo cumprimento da obrigação pelo Instituto 
executado.  
Se, após o término da demanda, a autarquia previdenciária informa que a paridade inicial 
do valor da aposentadoria está incorreta e que outro deve ser o percentual, sem conceder  
administrativamente a referida correção, só resta à parte prejudicada ingressar, em juízo, 
com uma outra ação reivindicando a diferença a que entende ter direito. Impossível lhe é 
rever os cálculos anteriormente elaborados e protegidos pela coisa julgada.  
Admitindo, em tese, que a hipótese ventilada pelo agravante seja a prevista no art. 471, I, 
do CPC, conforme ele própria afirma que é, há de se considerar que é impossível ser 
discutida essa nova relação jurídica nos próprios autos da ação originária. A respeito, 
examine-se a lição de Moacyr Amaral Santos, ao comentar o art. 471, I, do CPC: 
"Não é que a sentença determinativa não produza coisa julgada. Ela apenas é suscetível 
de `processo de integração, decorrente de situação superveniente, a que deve o juiz 
atender, tendo em vista a natureza continuativa da relação jurídica decidida' (Frederico 
Marques). A ação de revisão ou modificação deverá ser manifestada em processo distinto 
do em que foi proferida a sentença revisionanda, perante o juiz de primeiro grau que a 
proferiu, ainda que esta tenha sido objeto de recurso e por este afinal 
decidida."(Comentários ao CPC, Vol. IV, Forense, pg. 484). 
Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo.  
 É como voto.  
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.519-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Agravada: MARIA ODANY MOREIRA 
Advogados: DRS. JORGEMISA JORGE AUAD E OUTROS (AGRTE.) E  

YARA MORENO PINTO E OUTRO (AGRDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Civil. Liminar em medida cautelar para adequar as prestações de 
contrato habitacional regido pelo Plano de Equivalência Salarial.  Fundamentação 
razoável  na invalidade da cláusula que desvincula a relação da realidade da evolução 
dos salários da categoria do mutuário.  Perigo de dano decorrente do atraso nas 
prestações. Agravo improvido.  
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do voto condutor, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de junho de 1993 (data do julgamento). 
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JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A  agravante impugna decisão que deferiu 
liminar para manter a relação prestação/salário verificada na data da assinatura de 
contratos habitacionais ligados ao Sistema Financeiro da Habitação.  
Alega, em resumo, ilegitimidade passiva para a causa, litisconsórcio necessário da União 
e, no mérito, que o contrato  prevê a atualização com base no maior índice de aumento 
salarial ou com o emprego do mesmo índice de correção do saldo devedor. 
Formado o instrumento, apresentadas contra-razões pela confirmação da medida, foi 
mantida a decisão, vindo os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A legitimidade da Caixa Econômica 
Federal  para a causa decorre simplesmente da sua condição de agente financeiro que 
celebrou com o mutuário o contrato de financiamento da aquisição de casa própria.  
Inexiste litisconsórcio necessário da União porque esta apenas edita normas gerais e 
provê a supervisão geral do Sistema Financeiro da Habitação.   
Rejeito as preliminares levantadas pela agravante. 
No mérito, a fundamentação da agravada é relevante, na medida em que se baseia na 
observância do plano de equivalência salarial, mediante o qual deve manter-se o 
equilíbrio do contrato mediante compatibilidade entre a variação dos reajustes e a dos 
salários da categoria do mutuário,  e há perigo de dano irreparável decorrente do atraso 
nas prestações, com possibilidade de execução. 
Por essas razões, nego provimento ao agravo.  
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.584-SE  
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Agravante: FAZENDA NACIONAL 
Agravada: VIAÇÃO PROGRESSO LTDA. 
Advogados: DRS. JOSÉ ANTÔNIO SANTOS FERREIRA E OUTROS (AGRDA.) 
 
EMENTA 

Processual. Execução Fiscal. Reunião de processos. Conveniência. Art. 28, da Lei de 
Execução Fiscal.  
1 - A reunião de processos de execução fiscal contra o mesmo devedor, conforme 
previsto no art. 28, da Lei 6.830, é uma faculdade que o legislador outorgou ao juiz, tendo 
em vista que só deferirá tal pedido se as conveniências se apresentarem satisfatórias, no 
sentido de serem abreviados os atos processuais e de os mesmos serem praticados com 
economia.  
2 - Nem sempre a reunião de processos de execução resulta em brevidade da execução, 
mesmo havendo unidade da garantia, isto é, a penhora tenha recaído em um único bem.  
3 - Além de outros aspectos que deveräo ser analisados pelo juiz, não pode deixar de ser 
verificado se todos os processos pretendidos reunir se encontram na mesma fase 
processual. Se tal não fica demonstrado, a reunião dos processos se torna inconveniente, 
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por ensejar dificuldades para conciliar os interesses das partes e se aplicar o devido 
processo legal.  
4 - Decisão monocrática que indeferiu o pedido de reunião de execuções fiscais contra o 
mesmo devedor, por haver unidade da garantia, que se indefere, tendo em vista não 
haver prova suficiente de que tal proceder será conveniente para agilizar a atividade 
jurisdicional.  
5 - Agravo improvido.  
 
ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados 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 ao agravo, nos termos do relatório, voto do Relator e das notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado.  
Custas, como de lei. 
Recife, 24 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ  DELGADO: A Fazenda Nacional agrava de decisão interlocutória 
proferida pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara, Seção Judiciária de Sergipe, que indeferiu 
pedido de reunião de executivos fiscais contra o mesmo devedor.  
Apresenta como fundamentos: 
a) que o pedido de reunião de processos contra o mesmo devedor, no caso a Viação 
Progresso Ltda, ocorreu em função da unidade da garantia, tendo em vista a identidade 
do bem penhorado em todos os processos; 
b) que a reunião de processos em função da unidade de garantia é um direito processual 
da Fazenda e do executado, desde que ocorra a unidade de garantia em decorrência de 
ser único o bem penhorado; 
c) que a doutrina, no ensinar de Antônio Carlos Costa e Silva e José da Silva Pacheco, 
preconiza esse procedimento, a fim de que ocorra uma única expropriação, em 
homenagem aos princípios da brevidade e da economia.  
A parte agravada, não obstante intimada, não se manifestou.  
O eminente Juiz monocrático, em bem fundamentada decisão, manteve o despacho 
agravado.  
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O eminente Juiz monocrático, ao confirmar 
o despacho agravado, apresentou a fundamentação que passo a transcrever: 
"Interativo que a Lei de Execução Fiscal, ao dispor que o juiz poderá, por conveniência de 
unidade de garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo 
devedor, confere ao juiz a faculdade de fazê-lo e, nunca, obrigatoriedade (art. 28 da Lei 
de Execução Fiscal) (Min. Geraldo Sobral, AC 112.362-PE, DJU 10.9.87, p. 18.905). 
Bem claro assim que a reunião de processos prevista no art. 28 da LEP é faculdade 
conferida ao juiz (Juiz Castro Meira, AI 365-PE, DOPE 3.3.90, p. 27), fundando-se na 
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conveniência, que vem a ser a palavra chave a indicar o caminho correto.  
Qual a conveniência apontada pela agravante? 
A agravante apoia-se em lição de José da Silva Pacheco e de Antônio Carlos Costa e 
Silva, deduzindo-se que, em se tratando de um mesmo bem penhorado, a evidenciar a 
unidade da garantia, aconselhável se torna que os feitos sejam reunidos, fls. 05. 
Em contraposição à conveniência que deflui da argumentação da agravante, a prática do 
dia a dia, mestra mais eficiente que um punhado de arrazoados, tem demonstrado ser a 
reunião de processos, mesmo quando os atos materiais da execução passam a ser 
comuns (Juiz Ari Pargendler, AI 90.04.17425-7-RS, DJU-II 8.5.91, lp. 9.812): 
a) uma fonte permanente de tumultos processuais (os autos, ao se avolumarem, incham-
se, dando ensejo aos tumultos e incidentes na sua condução, tornando-se mais pesado e 
mais tormentoso o seu desenrolar, a ponto de exigir do juiz um enorme gasto de tempo - 
geralmente em casa, roubando horas que o magistrado poderia dedicar a sua família ou 
na realização de uma tarefa de descanso físico e mental -para poder caminhar sem 
problemas); 
b) a destacar a falta de cooperação, aliás, permanente, da credora (preocupada apenas 
em receber o seu crédito, sem descer os olhos para a disciplina do processo em si), 
indiferente muitas vezes ao pagamento das custas - só para citar um exemplo -, de olhos 
fechados para qualquer outro problema de ordem processual; 
c) para se tornar um feito difícil de despachar só em casa, repete-se, a mostrar 
inadequação com a realidade da Vara, a atingir mais de quatro mil volumes. 
Os inconvenientes, sentidos principalmente pelo julgador de primeiro grau, sempre se 
mostram superiores às conveniências, a recomendar  a não reunião dos processos."(fls. 
34/35). 
Tenho como razoável a argumentação apresentada pelo douto Juiz monocrático. Na 
verdade, não se pode deixar de reconhecer que o ditame contido no art. 28, da Lei de 
Execução Fiscal, tem um conteúdo de discricionariedade. O que deve ser observado é se, 
realmente, há motivos preponderantes que, para abreviar a entrega da prestação 
jurisdicional e torná-la mais econômica em todos os aspectos , determinem a reunião dos 
processos. Cabe ao juiz examinar tais motivos e decidir, sempre vinculado aos princípios 
processuais de brevidade e de economia já manifestados.  
Na hipótese, além dos fundamentos apresentados pelo douto Juiz monocrático, penso 
que, não obstante a unidade da garantia, isto é, do bem penhorado ser um para todas as 
execuções, não ficou demonstrado que a totalidade dos processos se encontra em uma 
fase comum. Entendo ser necessário que se considere essa situação, tendo em vista que, 
se o contrário ocorrer, a reunião de processos, no lugar de abreviar e provocar economia 
de atos processuais, determinará situação de sentido contrário, por gerar dificuldades 
imensas na busca de se conciliar as garantias processuais das partes e de se garantir o 
direito de defesa.  
Inexistindo essa prova, não se torna conveniente a reunião dos processos de execução. 
Pelo contrário. O trâmite das execuções, de forma em separado, irá , conseqüentemente, 
abreviar a solução final, tendo em vista que o primeiro processo distribuído, com certeza, 
alcançará a fase definitiva com maior rapidez e, no caso de ser levado o bem a leilão e 
existir saldo remanescente do quantum devedor apurado, tal saldo poderá, de imediato, 
ser penhorado para garantir os demais débitos em execução. Se não existir saldo 
remanescente, evita-se a prática de atos inúteis de execução em relação ao mesmo bem 
e se diligencia para se encontrar outra garantia.  
Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo.  
É como voto. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.707-CE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: FYBER IND. DE VEÍCULOS S/A 
Agravados: BOLSA DE VALORES REGIONAL - CE E COMISSÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS - CVM 
Advogados: DRS. DAMIANA AUXILIADORA RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 

(AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Ato denegatório de liminar. Cabimento de 
agravo. Possibilidade de exigência de depósito como contra-cautelar. Não configuração 
dos requisitos para concessão da liminar. Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de setembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Fyber Ind. de Veículos Ltda. agravou de 
instrumento da decisão que denegou medida liminar requerida em mandado de 
segurança impetrado contra o Sr. Superintendente da Bolsa de Valores-Regional-CE. 
Alega a agravante que o art. 38 da Lei nº 6.830/80 não se aplica, quanto à exigência de 
depósito, ao mandado de segurança. Nesta ação, a liminar encontra previsão no art. 7º, 
da Lei nº 1.533/51, entre cujas condições não figura a caução. 
O recurso foi contraminutado, sendo mantida a decisão. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Discute-se quanto ao cabimento ou 
não de agravo de instrumento da decisão que defere ou indefere liminar em mandado de 
segurança. Em função da previsão do art. 12 da Lei 1.533, há quem entenda que não é 
admissível, nesse procedimento especial, outro recurso que não a apelação e o agravo da 
decisão do Presidente do Tribunal que suspende a liminar ou a segurança. 
Os que assim se posicionam argumentam que o mandado de segurança sujeita-se a 
regramento específico, sendo inaplicáveis as disposições do Código de Processo Civil, 
salvo as expressas remissões da Lei 1.533. 
Outra corrente alarga um pouco mais o âmbito da adequação recursal nesse tipo de ação, 
para admitir agravo de instrumento da decisão que não recebe o recurso de apelação. 
Isso porque, não fora assim, trancar-se-ia o controle da admissibilidade do apelo, na 
segunda instância. 
Finalmente, há os que não enxergam restrição ao uso do recurso previsto no art. 522, 
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CPC. 
Filio-me a essa última orientação. Se é verdade que o mandado de segurança obedece a 
modelo procedimental próprio, traçado na Lei 1.533, não menos certa é a sujeição do juiz 
às normas processuais gerais não conflitantes ou compatíveis com o rito especial. 
Não há qualquer motivo de ordem legal ou prática que determine a irrecorribilidade das 
decisões interlocutórias em mandado de segurança. Sendo assim, podem ser atacadas 
mediante agravo. 
Note-se que a Lei 1.533 não esgota a regência da ação mandamental. Há necessidade, 
passo a passo, de observância dos princípios e regras gerais estabelecidos no CPC, para 
formação, desenvolvimento e extinção da relação processual no mandado de segurança. 
Assim, conheço do agravo. 
Quanto ao mérito do recurso, desmerece acolhida o pedido de reforma da decisão que 
atribuiu eficácia suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, desde que depositado 
pela impetrante o valor cobrado pela Receita Federal. 
Os Tribunais têm interpretado o art. 38 da Lei 6.830/89 para afastar a exigência do 
depósito prévio como condição da ação, advertindo, porém, a sua função de requisito da 
suspensão de exigibilidade do crédito tributário. 
A liminar em mandado de segurança tem caráter nitidamente cautelar, daí a incidência, 
como fonte subsidiária, da norma inscrita na parte final do art. 804, CPC. O depósito, no 
caso, tem função caucionadora, garantindo o interesse público ante eventual 
sucumbência do impetrante. 
Não estão presentes, por outro lado, os requisitos para concessão da medida initio litis. É 
que não há qualquer perigo de ineficácia da segurança, caso a final concedida. 
Por essas razões, nego provimento ao agravo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.194-CE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelada: EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. - ECOPLAN 
Advogados: DRS. MARIA ESCOLÁSTICA COSTA OLIVEIRA E OUTROS (APTE.) E  

STÊNIO ROCHA CARVALHO LIMA E OUTROS (APDA.)  
 
EMENTA 

Civil. SFH. Cláusulas contratuais. Saldo devedor. Repetição de indébito. 
-  Preliminar rejeitada. 
- Tendo a autora pago com unidades residenciais produzidas e rigorosamente no prazo 
da comercialização, fê-lo exatamente conforme o ajustado na escritura padrão 
declaratória, realizando induvidosas amortizações ordinárias. 
- As cláusulas contratuais validamente pactuadas não podem ser alteradas ou 
modificadas por legislação emergencial. 
- Precedentes desta Corte. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas.  
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
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Custas, como de lei. 
Recife, 09 de junho de l993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA  LUCENA: Caixa Econômica Federal apela de sentença 
favorável ao pedido de repetição de indébito almejado por Empresa de Construção e 
Planejamento Ltda. - ECOPLAN,  referente a contrato de mútuo para custeio parcial de 
construção e comercialização de edifícios residenciais. 
Argúi, preliminarmente, a apelante carência de ação, por total impossibilidade de se 
discutir, em ação declaratória, acerca de questões abstratas ou puramente teóricas e 
sobre disposições de lei. Maior impropriedade aparecendo, ainda, ao se postular 
cumulativamente a devolução de valores. Requer a citação da União  para figurar como 
litisconsorte passiva necessária. 
Diz, no mérito, nada haver cobrado em excesso, nada tendo, portanto, para restituir. O 
desligamento é forma por excelência de amortização antecipada do saldo devedor, 
apurado diariamente, desde a expedição do Dec.-Lei 2.290, de 21.11.86, a só permitir 
pagamento antecipado, fora da data de aniversário do contrato, com aplicação de 
correção monetária pro rata die.  
A atualização monetária jamais foi abolida no Sistema Financeiro de Habitação, "nem na 
febre da era cruzado", onde ficaram mantidos os reajustes sobre os contratos com prazos 
de vigência superiores a 12 (doze) meses. 
Ao contra-arrazoar, a recorrida afirma que o contrato não poderia sofrer alteração por via 
de legislação emergencial, no caso, o Plano Cruzado. O intervencionismo econômico, não 
é legítimo para, em relação a situações pré-constituídas, alterar a periodicidade da 
apuração contábil do saldo devedor. Desrespeitaria a garantia constitucional da 
intangibilidade do ato jurídico perfeito. 
Entendeu não ser o desligamento de unidades habitacionais, como forma natural e 
contratual de pagamento  de empréstimo do projeto  "empresário", modalidade de 
amortização antecipada. É, isto sim, amortização dentro do prazo estatuído no contrato 
padrão de mútuo. 
Ao considerar, arbitrária e unilateralmente, os repasses ou desligamentos como 
amortização extraordinária do quantum originalmente devido, aumentado, 
conseqüentemente, de correção monetária pro rata, cometeu, a apelante, inaceitável 
violação ao direito vigente e à natureza e conteúdo do pacto ajustado. 
O Parquet opinou pelo improvimento do recurso. 
Regularmente processados, subiram os autos para desembargo e a mim couberam por 
distribuição. 
Relatei. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): De notória improcedência a preliminar 
de carência de ação, eis que, salta à vista, a promovente ajuizou ação de repetição de 
indébito e não ação meramente declaratória. 
Intenciona a autora obter uma condenação, reconhecendo, assim, seu direito. 
Não prospera a alegada necessidade de intervenção da União Federal, na condição de 
litisconsorte passiva necessária.  
Pretende a autora reaver da Caixa o quantum por ela apontado como indevidamente 
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debitado. A União nada recebera da autora. Não lhe acarreta o ônus de responder em 
juízo pelo simples fato de legislar sobre a matéria.  Infundado, portanto, o provimento 
judicial reclamado. 
Rejeito, pois, as preliminares levantadas. 
Votei. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Revelam-se modalidades de 
empréstimos concedidos para "incorporação e construção de edifícios de apartamentos, 
vilas e conjuntos habitacionais e comerciais e obras em geral", para a qual a escritura 
padrão declaratória estabelece expressamente forma especial de amortização: 
"O financiamento destinado à incorporação e construção de edifícios de apartamentos, 
vilas, conjuntos imobiliários e obras em geral, será amortizado com o produto da venda 
das respectivas unidades aos adquirentes finais, durante o período para a 
comercialização, devendo o saldo devedor, se houver, ser resgatado de uma só vez, findo 
o prazo contratual" (cláusula terceira, in fine) 
Eis claramente avençada a única maneira normal e ordinária da liquidação. 
Se não se der assim, tipificar-se-á, sem dúvida alguma, extraordinária, a dizer, não 
ordinária, fora do comum, anormal, para a hipótese, até consignando a mesma escritura 
padrão declaratória clausulas particulares: a quarta  -  "liquidação antecipada da dívida" - 
e a quinta - "amortização extraordinária". 
Não se apresenta outra interpretação plausível daquela condição contratual de 
pagamento, tanto que o extinto BNH já esclarecia aos agentes financeiros do SFH, às 
Seguradoras Líderes da Apólice de Seguro Habitacional e ao IRB: 
"As quitações de dívidas, em contratos de empréstimo ou de repasse, decorrentes da 
comercialização de imóveis produzidos no âmbito dos sistemas geridos pelo BNH, com 
financiamento do mesmo agente financeiro, não caracterizam amortizações 
extraordinárias para os efeitos das disposições contidas no item 10 da RC nº 59/86". 
Concordo inteiramente, portanto, com as asseverações do ilustre parecerista Cristóvão 
Miller, sobre amortização extraordinária significar, para os efeitos de cumprimento de 
obrigação, "pagamento com antecipação, de modo excepcional e diferenciado da forma 
contratualmente prevista"  compondo  "prestação não exigível, fora dos parâmetros de 
previsão por parte do credor (segundo regras prefixadas no contrato gerador da 
correspondente obrigação de pagamento) e, via de conseqüência, ato de arbítrio do 
devedor". 
Tendo a autora bem pago com unidades residenciais produzidas e rigorosamente no 
prazo da comercialização - fato  nunca contrariado pela ré -, fê-lo exatamente conforme o 
ajustado na clausula terceira,  in fine, da escritura padrão declaratória, realizando 
induvidosas amortizações ordinárias. 
Este egrégio Tribunal, através de suas duas turmas, já se manifestara, adotando este 
raciocínio. Eis alguns julgados: 
"Civil. Sistema Financeiro de Habitação. Quitação antecipada do saldo devedor. Cláusulas 
contratuais. 
As cláusulas contratuais validamente pactuadas não podem ser alteradas ou modificadas 
pela superveniência de legislação emergencial. Contra isso se levanta a garantia 
constitucional da intangibilidade do ato jurídico perfeito. 
Precedentes desta corte. 
Apelação a que se dá provimento". 
(Rel. Juiz Francisco Falcão, AC 14645 - CE, DJU de 27.11.92) 
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"Direito Civil. Ação de Repetição de Indébito. Interpretação de cláusula contratual. 
Correção monetária em contrato de financiamento, destinado a incorporação e construção 
de edifício de apartamentos. 
Demonstrado, através, inclusive, de perícia judicial, e sem contraprova da parte contrária, 
lançamento de débito, a título de correção monetária, calculada a mais do estipulado no 
contrato, já vencido antes da vigência do Decreto-Lei 2284, alterado pelo Decreto-Lei 
2290, sem  censura  sentença que conclui pela procedência do pedido, assentado no 
mandamento do art. 964 do Código Civil Brasileiro. Apelação improvida. 
(Rel. Juiz Petrucio Ferreira, AC nº 4364 - AL, DJU de 21.04.90) 
Por tais fundamentos, dou provimento à apelação. 
Votei. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.745-SE  
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: SIMEÃO JOSÉ RODRIGUES 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. MARCEL DE CASTRO BRITTO (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Punição decorrente de falta apurada em sindicância administrativa. 
Observância do princípio constitucional da ampla defesa. Nulidade inexistente. Apelação 
à qual se nega provimento. 
- Se o sindicato teve inteiro conhecimento da imputação que lhe foi dirigida, dispondo dos 
meios necessários à ampla defesa constitucionalmente assegurada, não há que se 
declarar a nulidade do processo disciplinar questionado, que atendeu às normas vigentes 
à época da instauração da sindicância. 
- 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 Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 29 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ -  Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de apelação que interpõe Simeão José 
Rodrigues contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de ato 
administrativo promovida contra a União Federal. 
Alega o apelante que havia sofrido punição decorrente de sindicância administrativa, mas 
o processo administrativo não obedecera às formalidades da lei, ou seja, houvera ofensa 
ao princípio da ampla defesa, desde que o sindicado não pôde acompanhar a oitiva de 
testemunhas, não pôde produzir defesa, não lhe foi nomeado defensor e não houve 
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despacho indiciador. Por outro lado, a conduta que lhe foi apontada era atípica. Assim é 
que pugna pela reforma da sentença para que se declare a nulidade da punição que lhe 
foi aplicada. 
Oferecidas contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Objetiva o apelante, com o presente 
recurso, a nulidade da punição que lhe foi aplicada em razão de sindicância contra ele 
instaurada. 
Nas razões de apelação, procura demonstrar o apelante que, no mencionado 
procedimento, não foi respeitada a garantia da ampla defesa, daí o pedido de nulidade da 
punição que lhe foi imposta. 
Tenho, na verdade, que não assiste razão ao apelante, como ficou suficientemente 
demonstrado pelo MM. Juiz sentenciante na sentença sob exame. 
Realmente, as alegações de cerceamento de defesa foram amplamente afastadas como 
se observa das seguintes passagens: 
"Então, foi proporcionada vista dos autos ao Sindicando, como se verifica em fls. 78. Este 
ofereceu sua defesa, conforme se vê em documento de sua lavra, em fls. 81ss. 
Pois bem, como resultado da defesa do autor, foi determinada nova oitiva de testemunhas 
e acareação, fls. 85 e 88. 
Agora, temos de entender que o texto constitucional propicia a ampla defesa, mas quem 
escolhe as modalidades de exercê-la é o próprio interessado. 
O que não constatamos nestes autos é que tenha sido cerceada a defesa do suplicante, 
quanto a este elemento argüido. 
Mesmo o art. 413, do Decreto 59.310/66, transcrito pelo autor, na peça proemial, 
menciona um permissivo. Em que pese aqueles dispositivos não se referirem à 
sindicância. Esta, segue os ditames próprios. Por sinal, a sindicância não se confunde 
com o inquérito administrativo. Aquela é um processo sumário." (fls. 151). 
Examinando, ainda, o douto prolator da sentença a alegação da ausência de defesa em 
razão da falta de nomeação de defensor ex officio, afirmou o Julgador: 
"...a obrigatoriedade de nomeação de defensor ex officio se dá em caso de ausência de 
defesa. Não é o caso, visto que o suplicante apresentou sua defesa, através de seu 
arrazoado de fls. 81ss. Além disto, em fls. 102, houve uma nova oportunidade para que o 
suplicante apresentasse sua defesa. E o fez conforme arrazoado de fls. 104 a 106. 
Houve defesa escrita, e inexistia necessidade de nomeação de defensor ex officio." (fls. 
151 a 152). 
Deixou claro, ainda, o mesmo Juiz que a necessidade do despacho indiciador só veio a se 
tornar obrigatória a partir da edição da Instrução Normativa 01-DG, de 05.05.89, não 
sendo exigida ao tempo da ocorrência do fato praticado pelo recorrente. De qualquer 
forma, o apelante teve inteiro conhecimento da imputação que lhe era feita através da 
comunicação que lhe foi dirigida, de modo a lhe propiciar ampla defesa. 
Demonstrou, ainda, a sentença recorrida que ficou clara a tipicidade do fato atribuído ao 
apelante, com as diversas significações do termo escândalo, constantes do Novo 
Dicionário Aurélio. 
Desta forma, se o processo disciplinar instaurado para apurar a responsabilidade do 
apelante na infração que lhe foi atribuída atendeu às normas vigentes à época de sua 
instauração, sendo, inclusive, respeitado o princípio constitucional da ampla defesa, deve 
ser mantida a respeitável sentença que julgou improcedente a ação. 
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É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.190-AL 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Apelada: MARIA NAZARÉ DE SOUZA BARROS 
Advogados: DRS. EMILDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS (APTE.) E  

MARCÍLIO SILVA UMBELINO (APDA.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Pensão deixada por ex-segurado. Irmã. Direito à inscrição "post mortem" 
como beneficiária. Comprovada a dependência econômica da autora em relação ao "de 
cujus", objeto, inclusive, de justificação judicial. Inexistência de outros beneficiários. 
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 Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 10 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES -  Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de apelação que interpõe o INSS - Instituto 
Nacional do Seguro Social - contra sentença que julgou procedente ação proposta por 
Maria Nazaré de Souza Barros, objetivando que lhe fosse reconhecido o direito à pensão 
por morte de seu irmão, segurado da Previdência Social, e de quem se dizia dependente 
economicamente. 
Alega a autarquia previdenciária, em síntese, que, à época do falecimento do irmão da 
autora, esta já contava com mais de 21 anos e, portanto, não poderia se beneficiar da 
pensão por este deixada, não valendo, assim, o argumento do MM. Juiz sentenciante de 
que o direito pleiteado deveria ser analisado à luz da legislação vigente à data do óbito do 
ex-segurado. Pugna, dessa forma, pela reforma do decisum com a improcedência da 
ação. 
Oferecidas contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A autora da presente ação pretende sua 
inscrição post mortem junto ao INSS para que perceba a pensão deixada em virtude do 
falecimento do seu irmão, o segurado José Souza Barros. 
O MM. Juiz a quo, ao julgar procedente a ação, assim fundamentou o seu decisum: 
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"Inicialmente, há que se considerar tratar-se de questão invocando direito constituído há 
mais de 22 (vinte e dois) anos atrás, ou seja, em 1968, data de falecimento do irmão da 
autora, pelo que entendo deva a questão ser examinada à luz da legislação então vigente. 
Efetivamente, o artigo 3º do Decreto-Lei nº 66, de 21.11.1966, deu nova redação ao artigo 
11 da Lei nº 3.807, de 26.08.1960, verbis: 
'Art. 11 - Consideram-se dependentes dos segurados, para os efeitos desta lei: 
I - (...) 
II - a pessoa designada, que, se do sexo masculino, só poderá ser menor de dezoito ou 
maior de sessenta anos ou inválida. 
III - o pai inválido e a mãe (omissis) 
§ 4º - Mediante declaração escrita do segurado, os dependentes enumerados no item III 
poderão concorrer com a esposa ou o marido inválido, ou com a pessoa designada, salvo 
se existirem filhos com direito às prestações.' 
Observa-se, assim, que, à época, a pessoa designada poderia concorrer com a mãe do 
segurado, como dependente deste, bastando declaração escrita do segurado. 
Quanto à declaração escrita do segurado, entendo-a presente e configurada com a 
justificação de dependência econômica de fls. 07 e 42, intentada pelo irmão da autora, em 
novembro de 1966. 
No tocante à demonstração ou comprovação da efetiva dependência econômica, as três 
testemunhas ouvidas (fls. 47/47v e 48) bem o afirmaram. 
Entendo, outrossim, que a restrição à prova exclusivamente testemunhal quanto à 
comprovação da dependência econômica dirige-se à autoridade administrativa e não ao 
magistrado, a quem incumbe valorar a prova produzida nos autos. 
Ademais, se a justificação apresentada serviu de base à comprovação de dependência 
por parte da mãe, administrativamente, pelo INSS, não vejo porque não poderia servir de 
suporte para o mesmo fim em relação à irmã do segurado, por idênticos motivos. 
Há que se observar que o direito ao benefício não prescreve, mas, tão-somente, as 
prestações vencidas há mais de cinco anos. 
Dessa forma, a irmã do segurado, como dependente designada, com base em documento 
produzido por ele, judicialmente, poderia concorrer com a mãe, como dependente e, 
assim, ratear a pensão recebida. 
A não concessão do benefício, à época, à autora não trouxe maiores prejuízos porque 
sua mãe, que com ela convivia, recebia a pensão em sua integralidade, dividindo-a com a 
filha, ao que se presume, vez que durante todos estes anos esta nada reclamou e residia 
com a mãe no mesmo endereço (fls. 10), onde esta faleceu, não tendo ambas qualquer 
outro rendimento. 
Ademais, o artigo 18 da Lei 3.807/60 (LOPS) dispõe quanto à possibilidade de inscrição 
de dependentes post mortem, o que é negado, no caso concreto, pelo INSS, que inadmite 
o direito a tal pleiteado pela autora." (fls. 51/53) 
Ora, no caso dos autos, o segurado não tinha filhos. Ao falecer, a sua mãe ficou 
percebendo a pensão por ele deixada e, agora, com a morte da mãe, pretende a irmã 
inscrever-se como beneficiária. 
Tenho que é de se deferir o direito ora postulado. 
É que, como dão conta os autos, o segurado sempre tencionou deixar sua irmã 
amparada, tanto que já em 1967 ingressou com justificação onde restou demonstrada ser 
a autora dependente do ex-segurado. 
Nesse sentido, o seguinte acórdão, cuja ementa transcrevo: 
"Previdência Social -  Pensão - Irmã de segurada - Designação em declaração de 
rendimentos perante a Delegacia da Receita Federal - Dependência econômica 
comprovada - Honorários de Advogado - Prestações vincendas - Custas - Autarquias. 
1. Comprovado pela beneficiária que a segurada a designara dependente em declaração 
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de rendimentos apresentada à Delegacia da Receita Federal e, conseqüentemente, que 
dela dependia economicamente, a pensão previdenciária não lhe pode ser negada, ainda 
que inexista tal designação  junto à Previdência Social. 
2. Os honorários de advogado, consoante entendimento da jurisprudência, incidem, 
também, sobre 12 das prestações vincendas. 
3. As autarquias federais são isentas de custas (Lei 6.032/74, art. 9, I). 
4. Apelação provida em parte. 
5. Sentença parcialmente reformada." (AC 9.901-MG, Relator Juiz Catão Alves. Publicado 
no DJ, de 19.11.91). 
Quanto ao termo inicial do benefício, correta a sentença quando o fixou a partir da data do 
falecimento da genitora da autora. É que até então a autora, residindo na mesma casa de 
sua mãe, pôde também usufruir da pensão que esta recebia, tudo fazendo crer, como 
bem ressaltou o MM. Juiz sentenciante, que a pensão era rateada entre as duas, que, por 
não exercerem qualquer atividade profissional, dela dependiam para o seu sustento. 
Com estas considerações, e entendendo ter o MM. Juiz a quo bem aplicado o direito à 
espécie sob julgamento, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.750-AL 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: LUIZ EMÍLIO DE SOUZA  
Advogados: DRS. EMILDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS (APTE.) E  

RENIVALDO COSTA DA SILVA (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Aposentadoria especial prevista no artigo 35 da CLPS. Sua concessão. 
I - A aposentadoria especial de que trata o artigo 35 da CLPS é devida ao trabalhador que 
tenha exercido, por mais de vinte e cinco anos, atividade que, mesmo não sendo 
catalogada em lei como insalubre, seja assim considerada por laudo pericial. Precedentes 
jurisprudenciais. 
II - Por tratar-se de prestações de trato continuado, é de aplicar-se, "in casu", a prescrição 
quinqüenal no que se refere aos valores devidos antes dos cinco anos da propositura da 
ação. 
III - Apelação parcialmente provida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 10 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de apelação interposta pelo Instituto 
Nacional de Seguro Social contra sentença prolatada pelo MM. Juiz Federal da 3ª Vara da 
Seção Judiciária de Alagoas, que julgou procedente ação onde se pleiteia a concessão de 
aposentadoria especial prevista no art. 35 da Consolidação das Leis da Previdência 
Social. 
Inconformado, alega o Instituto-apelante que o decisum encontra-se em discordância com 
a legislação pertinente, uma vez que o autor não perfez o tempo de trabalho exigido por 
lei, executando atividades consideradas perigosas, insalubres ou penosas. 
Insurge-se, ainda, o INSS contra a parte da sentença que reconheceu ser direito do autor 
receber as prestações tidas como atrasadas, desde março de 1981, corrigidas 
monetariamente, deixando o sentenciante, assim, de aplicar a prescrição quinqüenal. 
Foram oferecidas contra-razões às fls.97. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): No presente recurso, insurge-se, 
inicialmente, o INSS contra o fato de ter sido reconhecido ao autor o direito de perceber 
aposentadoria especial, em razão de haver o mesmo exercido atividade insalubre por 
mais de vinte e cinco anos, nos termos do art. 35 da Consolidação das Leis da 
Previdência Social. 
É que, segundo o apelante, o tempo de serviço do autor como servente de cozinhador 
industrial e, posteriormente, como cozinhador industrial, não pode ser contado para efeito 
de concessão desse benefício, uma vez que essas atividades não se encontram 
relacionadas na lei como sendo de natureza insalubre ou penosa. 
Verifica-se que a matéria discutida nos presentes autos, como bem afirmou o julgador a 
quo, é de fácil deslinde jurídico, pois, embora não estejam elencadas na lei como sendo 
de natureza insalubre, as atividades de servente de cozinhador e de cozinhador industrial, 
desempenhadas pelo autor por mais de 25 anos, foram elas assim consideradas pelo 
laudo pericial, no qual se embasou o juiz sentenciante para firmar seu convencimento. 
Aliás, o extinto egrégio Tribunal Federal de Recursos, através de sua Súmula nº 198, já 
firmara posicionamento de seguinte teor: 
"Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se a perícia judicial 
constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo 
não inscrita em regulamento." 
Desta maneira, a outra conclusão não se pode chegar senão a de reconhecer que, neste 
aspecto, encontra-se irretocável a sentença sub examen. 
Quanto à segunda parte do apelo, entendo que razão assiste ao apelante, quando 
insurge-se contra a parte do decisum que o condenou ao pagamento das prestações 
atrasadas, desde março de 1981. 
Com efeito, in casu, é de aplicar-se a prescrição qüinqüenal às parcelas relativas aos 
cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, só fazendo jus o autor às 
parcelas referentes a sua aposentadoria especial a partir de setembro de 1985. 
Com estas considerações, dou provimento, em parte, à apelação do INSS. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL 14.981-RN 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: AMARO PINTO DOS SANTOS  
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Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. FRANCISCO PIRES BRAGA FILHO (APTE.) E  

GILBERTO QUINTINO DE SANTANA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Julgamento antecipado da lide. Exame da prova. 
- No julgamento antecipado da lide, deve o juiz examinar toda a prova constante dos 
autos, em seu conjunto, e interpretar cada documento tendo em vista o contexto no qual 
se encarta, e as circunstâncias nas quais foi produzido. 
- 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, 03 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O apelante promoveu ação ordinária contra o INSS, 
pedindo a revisão do valor da renda mensal de sua aposentadoria. Sustentou que, sendo 
ex-combatente, tem direito a proventos fixados no valor que perceberia como se em 
atividade estivesse, e tendo sido promovido a "mestre arrais", os seus proventos devem 
ser fixados em função do que hoje recebe o ocupante desse cargo, ou do equivalente. 
A ação foi julgada improcedente. 
Apelou o autor. 
Com as contra-razões de fls., os autos subiram e, neste Tribunal, foram a mim 
distribuídos. 
Dispensei revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Assim o ilustre Juiz Federal Petrônio 
Maranhão Gomes de Sá fundamentou a sentença em exame: 
"Entretanto, no mérito, a prova carreada para os autos pelo próprio autor é em sentido 
contrário às suas afirmativas e pretensões. Assim é que, pelo documento de fls. 08, o 
responsável pela Divisão Administrativa da Administração do Porto de Recife afirma: a) 
que o aqui autor, quando se aposentou, era ocupante do cargo de marinheiro portuário, 
padrão "H"; e b) que os vencimentos mensais do cargo de mestre arrais, padrão "H", são 
de NCr$ 230,40, se do Quadro Suplementar e NCr$ 420,00 , se do quadro permanente. 
Não há, nesse documento, qualquer referência a uma possível promoção do autor a 
mestre arrais. 
Ora, cabe ao juiz subsumir o fato do mundo fenomênico à hipótese legal. Intermediário 
entre a lei e a vida, na expressão de Couture, serve-se o julgador dos fatos deduzidos em 
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juízo para dizer o direito. E lhe é vedado apreciar fatos e/ou provas não trazidos para os 
autos, a menos que, nos termos da lei processual civil, ensejem uma presunção legal. 
As considerações acima se fazem necessárias porque o autor, em que pese regra 
expressa nesse sentido do legislador processual (art. 333, I, do CPC), não se 
desincumbiu a contento de fazer a prova de suas afirmativas. Muito pelo contrário. 
Conforme observou o Instituto contestante, a prova pelo autor apresentada demonstra 
que sua situação atual - aposentado como marinheiro - está correta, pois marinheiro, e 
não mestre arrais, era quando se aposentou. Se outra fosse a prova trazida para os 
autos, aí, sim, caberia um cuidadoso exame de sua pretensão. 
Por estas razões, julgo improcedente a presente ação ordinária. 
Deixo de condenar nas verbas da sucumbência, dadas as condições pessoais do autor."  
(fls. 31/32). 
O julgamento antecipado da lide deu-se a pedido do autor (fls. 29), e a questão situa-se, 
exclusivamente, no exame e avaliação da prova existente nos autos. 
Não há controvérsia quanto à condição de ex-combatente, que não foi contestada, e está 
expressamente indicada no documento de fls. 07, fornecido pelo INSS. 
A questão está em saber se o autor era simples marinheiro, ou se havia sido promovido 
ao cargo de mestre arrais. 
No julgamento antecipado da lide, deve o juiz examinar toda a prova constante dos autos, 
em seu conjunto, e interpretar cada documento tendo em vista o contexto no qual se 
encarta, e as circunstâncias nas quais foi produzido. 
O documento de fls. 07, onde está registrado que se trata de "aposentadoria de 
marinheiro - PORTOBRÁS", foi produzido pelo INSS.  Não podia ser de outro modo, pois 
a aposentadoria que o mesmo menciona é exatamente a que o autor pretende seja 
revista. 
O documento de fls. 08, produzido pela Administração do Porto do Recife, diz que o autor 
era ocupante do cargo de marinheiro portuário, padrão "H", mas indica os vencimentos 
mensais do cargo de mestre arrais, padrão "H". 
Marinheiro portuário é um gênero. Nele se inclui o mestre arrais, que é uma espécie de 
chefe dos marinheiros. Se assim não fosse, não teria sentido algum a referência, no 
citado documento, aos vencimentos do cargo de mestre arrais. 
Corroborando essa compreensão, o documento de fls. 9, produzido pela PORTOBRÁS - 
Administração do Porto do Recife, diz literalmente: ... "Amaro Pinto dos Santos, matrícula 
1674, ex-mestre arrais da Autarquia Estadual Administração do Porto do Recife, ..." 
Não tenho dúvida, portanto, quanto aos fatos constitutivos do direito do autor. É ex-
combatente, e exerceu, em atividade, o cargo de mestre arrais. Tem, pois, direito aos 
proventos da aposentadoria, nos termos do art. 2º, da Lei nº 4.297/63. 
Dou provimento à apelação para julgar a ação procedente e condenar a autarquia 
promovida nos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 
condenação, como tal compreendido o valor das diferenças em atraso, e mais 12 parcelas 
vincendas, tudo monetariamente corrigido. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 15.971-PE 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE 
Apelada: MARIA CELENE FERREIRA CARDOSO DE ALMEIDA 
Advogados: DRS. PEDRO ALEXANDRINO DE ASSIS ROCHA E OUTROS (APTE.) E  

MARIA RUTH FERRAZ TEIXEIRA E OUTRO (APDA.) 
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EMENTA 

Administrativo. Gratificação por titulação. Prescrição. Requerimento administrativo.  
- Quando o exercício do direito depende de requerimento administrativo, o direito de ação 
nasce com o indeferimento daquele pedido. Como a prescrição atinge a ação, antes do 
nascimento desta não se pode daquela cogitar. 
- Antes da regulamentação, levada a efeito com o Decreto nº 94.664, de 23.07.87, não 
podia ser exercido o direito à gratificação de titulação. Logo, antes dessa data, não se 
podia cogitar de decadência desse direito. Muito menos de prescrição. 
- Inadmissível a incorporação aos vencimentos, por força de norma de 1981, de 
gratificação criada em 1987. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar parcial 
provimento à apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 03 de março de 1993(data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: A apelada, professora aposentada, promoveu ação 
contra a Universidade Federal Rural de Pernambuco, ora apelante, para obter gratificação 
por titulação. 
A promovida alegou a prescrição, a inviabilizar a pretensão da autora, e, no mérito, disse 
não existir o direito pleiteado, posto que a pretendida gratificação fora absorvida pelos 
vencimentos, por força do Decreto-Lei nº 1.858/81. 
O ilustre Juiz Federal Ubaldo Ataíde Cavalcante repeliu a argüição de prescrição e julgou 
a ação procedente. 
Apelou a Universidade (fls. 43/46). 
Com as contra-razões de fls. 48/49, os autos subiram e neste Tribunal foram a mim 
distribuídos. 
Dispensei revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O exame da questão relativa à prescrição, 
no caso, está ligado à questão de mérito, posto que se tem de determinar a partir de 
quando podia a autora exercer o direito à gratificação de titulação, de sorte que prefiro 
não fazer o destaque da preliminar. 
A gratificação de titulação decorreu do Plano Único de Classificação e Restribuição de 
Cargos e Empregos, da Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987. O Decreto nº 94.664, de 23 
de julho de 1987, que regulamentou a matéria, diz que aos vencimento e salário dos 
integrantes da carreira de magistério de 1º e 2º graus, detentores de certificado de curso 
de especialização, é acrescida a gratificação de dez por cento (Art. 31, § 4º, letra b. 
A autora, ora apelada, aposentou-se em março de 1983, mas o citado Decreto, em norma 
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que veio a ser consagrada pelo art. 40, § 4º, da Constituição de 1988, diz que os 
servidores já aposentados à data da vigência daquele Plano gozarão dos benefícios e 
vantagens nele previstos (art. 43). 
Nasceu, pois, o direito da autora, ora apelada, em julho de 1987, e seu exercício dependia 
de requerimento à Administração, com o oferecimento dos títulos a serem examinados. 
Tal requerimento a autora fez em 5 de janeiro de 1990 (fls. 10), e o mesmo foi indeferido, 
não obstante tenha sido reconhecida a validade dos títulos que a interessada ofereceu 
(fls. 23). 
Quando o exercício do direito depende de requerimento administrativo, o direito de ação 
nasce com o indeferimento daquele pedido. Como a prescrição atinge a ação, antes do 
nascimento desta não se pode daquela cogitar. 
Nem se pode, no caso, falar de decadência do direito da apelada. Ou, como prefere a 
apelante, falar de prescrição administrativa. É que, antes da regulamentação, levada a 
efeito com o Decreto nº 94.664, de 23.07.87, não podia ser exercido o direito à 
gratificação de titulação. Logo, antes dessa data não se podia cogitar de decadência 
desse direito. Muito menos de prescrição. E tendo sido feito o pedido, na via 
administrativa, antes de decorridos cinco anos daquela data, não se completou o prazo 
extintivo. 
Quanto ao direito à questionada gratificação, também não subsiste a tese da apelante. 
Nascido esse direito em face de normas de 1987, é inadmissível que se tenha dado a 
incorporação ao vencimento da apelada por força de norma de 1981. 
O Decreto-Lei nº 1.858/81 evidentemente só se podia reportar a vantagens e gratificações 
existentes à data de sua edição. 
Há, todavia, na sentença, um equívoco a merecer exame. É relativo à data a partir da qual 
deve a ré, ora apelante, pagar a gratificação à autora, ora apelada. A sentença condenou 
a ré "ao pagamento da gratificação de 10% sobre o vencimento da autora, a partir de 23 
de julho de 1987, data em que foi requerida administrativamente tal gratificação, com a 
respectiva implantação na folha de pagamento;"   (fls. 41). 
De duas, uma: ou o pagamento há de ser a partir de 23 de julho de 1987, data em que foi 
instituída a questionada gratificação, ou a partir de 5 de janeiro de 1990, data em que a 
mesma foi requerida administrativamente. Houve, é evidente, um equívoco quando a 
sentença mencionou a data de 23.07.87, como tendo sido a data do requerimento 
administrativo. 
Dou provimento, em parte, à apelação, apenas para determinar que a gratificação seja 
paga a partir da data do requerimento administrativo, vale dizer, 5 de janeiro de 1990. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 16.101-PE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: HYLLO DA SILVA GALVÃO  
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. HILDA MAIA BARROS E OUTROS (APTE.) E  

JOÃO AFONSO DINIZ FERRAZ E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Ex-combatente. Servidor autárquico estadual aposentado.  Encampação 
da autarquia por empresa pública federal. Equiparação de benefício aos vencimentos de 
servidor ativo.  
O servidor da Administração do Porto do Recife que foi encampada pela PORTOBRÁS, 
empresa pública federal, não faz jus á equiparação de aposentadoria com funcionário 
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desta concessionária. 
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, 03 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Hyllo da Silva Galvão propôs ação ordinária de 
revisão de aposentadoria contra o INSS alegando, em síntese, que: a) foi aposentado 
como ex-combatente, por tempo de serviço, em 14.03.69, de acordo com a Lei nº 4.297, 
de 23.12.63; b) nos últimos anos de atividade exercia a função de jornalista autônomo, 
contribuindo para o INPS na proporção de mais de dez salários mínimos; c) exercia, 
ainda, simultaneamente, a funçào de calculista de taxas portuárias, na antiga 
Administraçào do Porto do Recife, que corresponde hoje ao cargo de assistente 
administrativo do quadro de pessoal da Empresa de Portos do Brasil - PORTOBRÁS. 
Pretende a atualização de sua aposentadoria, pelo art. 2º da Lei nº 4.297/63, 
computando-se as duas atividades; e) como jornalista quer receber integralmente os 
salários mínimos que contribuía na época e, na qualidade de assistente, iguais  
vencimentos que percebem os seus colegas de fim de carreira, com todas as vantagens. 
A autarquia federal contestou alegando que após  seis anos da aposentação, em 1975, é 
que foi criada a PORTOBRÁS, motivo pelo qual pertence o autor à classe dos servidores 
autárquicos estaduais e não à empresa pública federal, devendo os  reajustes de seu 
benefício corresponder aos aumentos concedidos pelo Estado de Pernambuco aos 
servidores em atividade. 
O MM. Juiz Federal da 6ª Vara da Seção de Pernambuco julgou improcedente a 
demanda, por entender, em suma, que: a) "a ulterior encampação dos serviços da 
Administração do Porto do Recife pela Empresa de Portos do Brasil S/A  não interferiu  na  
esfera de direitos do autor, já aposentado"; b) "a complementação de aposentadoria 
correspondente à diferença dos proventos e o valor do salário do portuário ativo que teria 
sido objeto de acordo coletivo de trabalho com a Federação Nacional dos Portuários, se 
descumprida, deveria ser objeto de ação de cumprimento de acordo coletivo perante o 
foro competente, que não é o da Justiça Federal"; a aposentadoria do autor deveria 
observar a média do salário integral realmente percebido durante os 12 meses anteriores, 
conforme a CF de 1967/69 e art. 1º da Lei nº 4.297/63. 
Inconformado, apelou o autor renovando os fundamentos da exordial, além de ressaltar 
que: a) a sua renda mensal inicial foi apurada nos 36 últimos salários de contribuição ao 
invés dos 12 citados no aresto; b) ao encampar a Administração do Porto de Recife, a 
PORTOBRÁS recebeu também o seu ativo e passivo e pessoal; houve acordo coletivo de 
trabalho firmado em 04.10.63 entre o Governo Federal e a Federação Nacional dos 
Portuários, inclusive os Sindicatos da Classe, em que se estabeleceu a   complementação 
de aposentadoria para os empregados admitidos até 04.06.65, que foi paga pelo Tesouro 
Nacional, através do INSS; c) colacionou decisão da e. 2ª Turma deste TRF na AC 2309 - 
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PE, da qual foi Relator o e. Juiz Lázaro Guimarães. 
Sem resposta, vieram-me os autos conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O autor aposentou-se por tempo de serviço 
em 14 de março de 1969. 
Recebia o seu benefício na conformidade da legislação da época. 
De acordo com o Decreto nº 82.278, de 18.09.78, a Administração do Porto de Recife, 
autarquia estadual, foi encampada pela empresa pública federal PORTOBRÁS. 
À evidência que a situação do autor já se encontrava devidamente sedimentada, como 
aposentado, antes da encampação. 
Partindo do pressuposto de que não consta dos autos elementos a justificarem a 
obrigação de a PORTOBRÁS admitir em seus quadros  os empregados da antiga 
autarquia estadual, certo é que, não é possível cogitar-se, por ilação, da equiparação do 
benefício do autor ao pretenso paradigma da concessionária atual. 
Tenho para mim que se houve com muito acerto o MM Juiz a quo, quando afirmou : 
"A complementação de aposentadoria correspondente à diferença dos proventos de o 
valor do salário do portuário ativo que teria sido objeto de acordo coletivo de trabalho com 
a Federação Nacional dos Portuários, se descumprida, deveria ser objeto de ação de 
cumprimento de acordo coletivo perante o foro competente, que não é o da Justiça 
Federal. 
De qualquer forma, não é sequer ventilado tenha a autarquia federal ré sido parte no 
aludido acordo coletivo, que não pode obrigar terceiro estranho às categorias envolvidas 
na convenção." 
Na verdade, não se discute nos autos a simples defasagem do valor do benefício. Mas, 
sim, que o reajuste deve equiparar-se ao quantum recebido por assistente administrativo 
da PORTOBRÁS, em exercício. 
A egrégia 2ª Turma, da qual se originou o ven. acórdão citado pelo autor, em 21.08.90 
passou a adotar entendimento diverso. Trata-se da  AC 6531 - PE, relatada pelo  
eminente Juiz José Delgado : 
"EMENTA : Previdenciário. Ex-combatente. Revisão de aposentadoria especial. Servidor 
da Administração do Porto do Recife. Substituída pela PORTOBRÁS. 
1. Encontra-se comprovado nos autos que o autor ocupava a função de Artífice Portuário 
Especializado na autarquia estadual, Administração do Porto de Recife, e que os 
proventos de sua aposentadoria foram calculados com respeito aos vencimentos de tal 
cargo. 
2. A aposentadoria é regida pela lei do tempo em que o seu beneficiário preencheu todos 
os requisitos para gozá-la. 
3. Não há prova nos autos de que a PORTOBRÁS, empresa pública federal, que passou 
a administrar o Porto do Recife, tenha sido obrigada a receber, em seus quadros, os 
servidores da autarquia estadual extinta. 
4.  Para fim de se aplicar a Lei nº 4.297/67, art. 2º, aos ex-combatentes aposentados, não 
se pode considerar equiparados cargos ou funções integrantes de autarquia estadual com 
os de empresa federal. 
5.  A identidade de classe, cargo, função ou categoria mandada aplicar pelo artigo 2º da 
Lei nº 4.297/67 é de natureza absoluta. 
6.  Apelação improvida." 
Do ex-Tribunal Federal de Recursos, colaciono a seguinte ementa, que foi também citada 
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no voto suso referido: 
"Previdenciário. Reajustamento da aposentadoria de ex-combatente. Vinculação com o 
cargo por ele ocupado em autarquia estadual. 
O ex-combatente, que se aposenta com direito a reajustamento de seu benefício em 
função dos vencimentos de cargo que ocupava em autarquia portuária estadual, por não 
integrado no serviço da PORTOBRÁS, posteriormente criada, não tem direito a que os 
reajustamentos de seu benefício se façam com base em salário de emprego desta 
empresa federal, senão no cargo estadual que ocupava". (Acórdão nº129.129-PE). 
No tocante ao reajuste do benefício em face de ter sido o apelante jornalista  contribuindo 
para o INSS na proporção de mais de dez salários mínimos, trata-se de matéria superada, 
uma vez que sobre este ponto o autor não se insurgiu no presente recurso. 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.334-PE  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelados: MIL INFORMÁTICA LTDA. E OUTROS 
Advogados: DRS. SYLVIO PAZ GALDINO DE LIMA E OUTROS E  

JOSÉ ANTÔNIO ALVES DE MELO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Execução. Contrato de financiamento garantido por nota promissória já 
quitada no Cartório de Protesto. Ineficácia formal do contrato como título executivo 
extrajudicial. Nulidade da execução. 
01- Resgatado o título pelo valor principal, somente por ação ordinária podem ser 
apurados e cobrados os seus acessórios. 
02- O documento particular só constitui título executivo quando assinado pelo devedor e 
subscrito por duas testemunhas, do qual conste a obrigação de pagar quantia 
determinada, ou de entregar coisa fungível. 
03- Inteligência do art. 585, II, do CPC. 
04- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 13 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Mil Informática Ltda. e outros opuserem embargos à 
execução promovida contra eles pela Caixa Econômica Federal, para cobrança de verbas 
acessórias referentes a contrato de crédito rotativo em conta corrente. 
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Alegando, em preliminar, a inexistência de título executivo a embasar a execução, bem 
como a inexistência de débito, uma vez que a obrigação fora satisfeita pelo pagamento do 
débito principal, que extinguiria todas as verbas acessórias dele decorrentes, pediram a 
extinção do feito sem julgamento do mérito, com base no art. 267, IV, do CPC. 
Juntaram à inicial o doc. de fls. 05, para comprovação do alegado. 
Impugnando os embargos, a CEF requereu, preliminarmente, a exclusão de dois 
embargantes, sob a alegação de que apenas José Assis Costa oferecera bens à penhora, 
devendo ser conhecido o recurso apenas em relação a ele. 
No mérito, argumentou que, ao ajuizar a execução contra os embargantes, juntaram à 
inicial o original do contrato de crédito especial - pessoa jurídica, documento que 
preenchia todos os requisitos de um título executivo extrajudicial. 
E que a nota promissória apresentada pelos embargantes fora protestada e quitado 
apenas o valor principal, ficando pendentes os encargos decorrentes de obrigações 
previstas no contrato, em caso de atraso no pagamento, referentes a comissão de 
permanência, taxas efetivas e IOF. 
Em resposta, aduziram os embargantes o entendimento jurisprudencial no sentido de que, 
garantido o juízo, é possível o oferecimento de embargos do devedor por qualquer dos 
coobrigados executados. Quanto ao mérito, defenderam a tese de que a nota promissória 
fora emitida como garantia de todas as obrigações oriundas do contrato de empréstimo, 
estando este último liquidado no momento em que havia sido quitado o título promissório. 
E, além disso, que o contrato que acompanhou a inicial do processo de execução não 
poderia ser considerado título extrajudicial, uma vez que não atendera às exigências do 
inciso II do art. 585 do Código de Processo Civil.  
O ilustre Julgador de 1º grau rejeitou a preliminar suscitada pela embargada e julgou 
procedentes os embargos e deu por extinta a execução, por acolher os argumentos de 
que a nota promissória garantira todas as obrigações do contrato e, no momento em que 
fora resgatada, extinguira não só a obrigação principal, como também todas as 
obrigações acessórias dela decorrentes. 
Inconformada, interpôs a CEF a presente apelação, apresentando como razões que não 
se poderia aceitar a quitação do débito apenas pelo valor constante da nota promissória, 
pois havia um débito remanescente, determinado pelos encargos previstos no contrato, 
cujo inadimplemento ensejaria enriquecimento ilícito. 
Em contra-razões, trazem os apelados jurisprudência desta Corte, no sentido de que, 
resgatado o título executivo pelo valor principal, somente por ação ordinária poderiam ser 
apurados e cobrados os acessórios, além de ser nula a execução na ausência da certeza 
e liquidez do título que a fundamenta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: A decisão recorrida analisou a matéria da seguinte 
forma: 
"...Os embargantes alegam que, ao resgatarem a nota promissória sob protesto, 
garantidora de todas as obrigações do contrato de crédito que instrui a inicial da ação 
principal, receberam a quitação de toda a dívida do referido contrato, isto é, do principal e 
dos acessórios. 
Procedem as argumentações dos embargantes, porque, como bem alegaram na réplica, a 
cláusula sexta do mencionado contrato de crédito estabelece que a nota promissória, por 
eles resgatada quando protestada, fora assinada "em garantia de todas as obrigações" 
dele decorrentes. A expressão todas as obrigações envolve, obviamente, a obrigação 
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principal e as obrigações acessórias. Até mesmo topograficamente, no mencionado 
contrato, a referida cláusula sexta leva ao entendimento acima exposto, porque 
consignada logo após as cláusulas que estabeleceram regras quanto ao principal, 
acessórios e penalidades. 
Isto posto, julgo procedentes estes embargos dos devedores, torno insubsistente a 
penhora, dou por extinta a Execução Diversa nº 89.0003189-2, acima referida, e condeno 
a exeqüente embargada a ressarcir as custas processuais dispendidas pelos 
embargantes..." (grifos do original). 
Entendo que o julgado não merece reparo. 
O documento que instruiu a execução foi o original de um contrato de Abertura de Crédito 
Rotativo em Conta Corrente (fls. 05 do processo de execução), em cuja cláusula sexta 
está expresso claramente: "Em garantia de todas as obrigações oriundas deste contrato, 
a financiada dá à CEF uma promissória de sua emissão, no valor da quantia mutuada, 
com vencimento coincidente com o prazo de empréstimo." 
Os embargantes fizeram juntar aos presentes embargos o original da nota promissória, 
devidamente quitada (fls. 05), o que não deixa margem a qualquer dúvida quanto aos 
fatos alegados na inicial, no que se refere à quitação do título, através do cartório de 
protestos, que, aliás, foi confirmado pela própria embargada. 
Em suas razões de apelação, a recorrente afirma: 
"... Aceitar a quitação do débito apenas pelo valor constante na nota promissória, não 
levando-se em consideração os encargos previstos nas cláusulas do contrato, é prestigiar 
o enriquecimento sem causa, pois, ao tomar o empréstimo, o apelado sabia que ao 
inadimplí-lo estava sujeito às condições estipuladas no contrato..." 
Ao apresentar contra-razões, os embargantes transcrevem precedente desta Corte, em 
que foi Relator o eminente Juiz Ridalvo Costa, cuja ementa ficou assim redigida: 
"Processo de execução. Contrato bancário de mútuo. Crédito pessoal. 
Pagamento do valor principal da nota promissória no cartório de protesto. 
Cobrança dos acessórios com base no contrato, completado por declaração escrita do 
credor (demonstrativo de débito não contábil). 
Parcelas que demandam apuração correta pelo procedimento comum, por não serem 
líquidas e certas. 
Ineficácia formal do título. 
Nulidade da Execução, art. 618, I, do CPC. (AC nº 9952, PE - 1ª Turma - Rel. Juiz Ridalvo 
Costa)." 
Fundamentando tal entendimento, assim se houve o julgador: 
"...o título executivo (garantia do contrato) foi pago, pelo que não mais poderia ser 
executado. 
A CEF, para recuperar os juros e a correção do período compreendido entre o vencimento 
e o pagamento, resolveu ajuizar a execução com base, simplesmente, no contrato. 
Entendo que não poderia fazê-lo; resgatado o título executivo pelo valor principal, 
somente por ação ordinária poderiam ser apurados e cobrados os acessórios. 
Inicialmente, nos termos do art. 585, item II, do CPC, o documento particular só constitui 
título executivo quando "assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual 
conste a obrigação de pagar quantia determinada ou de entregar coisa fungível." 
Ora, no caso, nem o instrumento foi subscrito por duas testemunhas nem tampouco 
representa obrigação de pagar quantia determinada. 
Na realidade, a obrigação líquida e certa foi paga. Como o foi fora de prazo, resta a 
necessidade de se apurar, em processo regular, o valor ainda devido.  
Não se pode, pois, falar em liquidez, certeza e exigibilidade." 
Por tais considerações, nego provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida em 
todos os seus termos. 
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É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.275-CE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: LUCIANO CAVALCANTE FILHO 
Apelado: GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE 
Advogados: DRS. ANTÔNIO WAGNER M. CONDÉ E OUTROS (APTE.) E  

METON CÉSAR VASCONCELOS E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação Declaratória de Inexistência de Sentença. Usucapião. Sentença. 
Retificação de erro. 
Alegação de que a sentença retificadora extrapolou os termos do art. 463-I do CPC, 
devendo, por isso, ser considerada inexistente e atacável, em qualquer tempo, por meio 
de ação declaratória de inexistência. 
Ato de integração ou de correção do julgamento. Embora tenha corrigido a área 
usucapida, a correção não teve o sentido de contrariar o primeiro julgamento nem o de 
estabelecer conflito de prevalência entre os dois atos. 
Ato retificador que não se enquadra como ato inexistente, segundo ensinamento 
doutrinário da Professora Teresa Arruda Alvim Pinto ("Nulidades da Sentença" - RT, 2ª 
ed., págs. 203/204). 
A sentença proferida em usucapião está sujeita à rescisória. 
Indeferimento inicial da ação declaratória mantido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 17 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Processou-se, com início em 1978, perante a 
Segunda Vara Federal no Ceará, uma ação de usucapião promovida por Geová Lemos 
Cavalcante de uma gleba de terras situada no Município de Paracuru, naquele Estado. 
Indicadas as terras e plantações pelos seus limites, houve citação dos confrontantes, 
inclusive da União Federal, atraindo esta a competência da Justiça Federal. 
Da sentença que julgou procedente o pedido não foi interposto recurso. Passados quase 
cinco meses da sentença, peticionara o autor, nos próprios autos, a fim de que fosse 
corrigido erro material na medição do terreno ao lado norte. É que, segundo documento 
que fora acostado às fls. 09 da ação, o imóvel mede 633,50 metros, enquanto, por 
equívoco, na petição inicial constou 229 metros. 
Renovadas as intimações dos confinantes, requereu a Procuradoria da República fosse 
feito novo levantamento topográfico. Cumprida a diligência, deferiu o MM. Juiz a seguinte 
correção - fls. 137: 
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"3.1  Pelas razões expendidas e com supedâneo nos artigos 463 e 486 do Código de 
Processo Civil, retifico a sentença de fls. 106/110, para que da mesma constem as 
confrontações a seguir indicadas: Ao Norte, com o Oceano Atlântico, onde mede 633,50 
metros; Ao Sul, com o Rio Curu, onde mede 661 metros; Ao Poente, com terras de posse 
de Senhor Adilberto Leite Gomes, onde mede 485 metros; e ao Nascente, com  terras de 
Raimundo Felipe, onde mede 383 metros.       
3.2  No mais, a sentença retificada permanece inalterada. 
Sem custas. 
P.R.I. 
Fortaleza, 30 de setembro de 1986. 
HUGO DE BRITO MACHADO 
Juiz Federal da 2ª Vara" 
Em 1992, Luciano Cavalcante Filho, ora apelante, propôs ação declaratória de 
inexistência da retificação da sentença cumulada com pedido de cancelamento parcial do 
registro imobiliário, contra o promovente da primitiva ação de usucapião. 
A inicial foi indeferida, por existir coisa julgada. Deste ato foi interposta apelação 
sustentando que a sentença retificadora extrapolou os termos do artigo 463-I do CPC, 
devendo, por isso, ser considerada inexistente e atacável, em qualquer tempo, via ação 
declaratória. 
A resposta ao recurso compõe-se de preliminar de falta de interesse e de legitimidade do 
apelante, dizendo que a transferência do imóvel ao recorrente ocorrera muitos anos após 
o encerramento da ação de usucapião, na qual o transmitente tivera oportunidade de 
defender o domínio que alegara. No mérito, volta-se contra a fundamentação de sentença 
inexistente para concluir pela manutenção integral do ato judicial apelado. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator):  Da matéria preliminar tratada na resposta 
à apelação (interesse e legitimidade para a presente ação), não cuidou a sentença, a qual 
se limitou a extinguir o processo, sem exame do mérito, mas por motivação diversa: 
impossibilidade de desfazer sentença de mérito, na essência e na forma, senão através 
de rescisória. 
Afasto, pois, de exame a preliminar para que não haja supressão do primeiro grau de 
jurisdição. 
De relevância para o julgamento da causa é saber-se a natureza jurídica do ato retificador 
da sentença proferida na ação de usucapião. 
Seria outra a sentença ou seria um ato de integração ou de correção do primeiro 
julgamento ? Em sendo sentença, poderia ser classificada como inexistente, não sujeita à 
rescisória, mas à declaratória de inexistência ? 
Inclino-me a aceitar que o ato retificador de erro apontado na metragem do terreno 
constante da sentença retificada é complementar, corretivo ou integrativo; não sendo, a 
rigor, outra sentença autônoma, tanto que se limitou a fazer a retificação, concluindo: "no 
mais a sentença retificada permanece inalterada" - fls. 137. 
O ato retificador passou, portanto, a integrar a sentença retificada. 
É discutível se ainda seria possível, após o trânsito em julgado, mas a correção foi feita, 
sem oposição das partes. 
Não se trata, a meu sentir, de sentença proferida contra outra sentença transitada em 
julgado, situação em que se controverte a doutrina: Lopes da Costa pela prevalência da 
última; Buzaid pela supremacia da primeira. 
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Aqui, não. 
A última tem feição integrativa da primeira; mais ampla, porém não lhe sendo contrária. 
Seria contrária se ao invés de julgar procedente o pedido de usucapião o tivesse julgado 
improcedente. 
Aí sim, deveria ser decidido o conflito para fazer prevalecer uma das sentenças pela 
nulidade da outra. 
Resta examinar se o ato retificador da sentença pode ser considerado como inexistente e 
"passível de ser expurgado do mundo jurídico, por meio de ação declaratória de 
inexistência". 
Ensina Egas Muniz de Aragão: 
"A inexistência pode assumir dois aspectos distintos: um meramente vocabular, que 
significa não-ato; outro, jurídico, que significa ato existente no mundo dos fatos, mas não 
existente no mundo do Direito. 
No primeiro caso, ter-se-ia o processo fingido, forjado perante um não-juiz, a fim de 
embair (quantos casamentos desse tipo - 'por contrato' - são feitos no interior ?!), ou as 
práticas meramente acadêmicas, de simulação de procedimentos com finalidade didática, 
de que os júris simulados, tão freqüentes nas Faculdades de Direito, são exemplo 
corriqueiro. Com esses não-atos é que parecem mais preocupados os juristas quando 
eles, na verdade, não causam dificuldades (v. o nº 210). Quem se veria em dúvidas para 
concluir que é inexistente 'a sentença proferida por oficial de justiça' ? 
Com tais aberrações não é preciso ter cuidados; mesmo os leigos estão aptos a 
diagnosticar-lhes a inexistência. O que interessa são os outros, da segunda espécie de 
atos apontados acima. 
No segundo caso, porém, o ato tem toda a aparência de validade em face do Direito e, no 
entanto,  mais do que apenas nulo, é juridicamente inexistente. 
O Código cogita de atos inexistentes declarada e indeclaradamente. Dos primeiros pode 
ser apontado o parág. único do art. 37 (art. 110 do Código de 1939), afora outros." 
("Comentários ao Código de Processo Civil" - Forense, 4ª edição, págs. 337/338) 
Minucioso estudo da Professora Teresa Arruda Pinto arrola oito exemplos de sentença 
considerada inexistente: 1) sentença sem decisório; 2) sentença sem condições de 
produzir efeitos, porque incerta ou impossível; 3) sentença de um não-juiz; 4) sentença 
proferida contra pessoa inexistente; 5) sentença não assinada; 6) sentenças ilegíveis; 7) 
sentença não publicada e 8) sentença não escrita ("Nulidades da Sentença" - 2ª edição, 
RT, pág. 203/204). 
Afastada a classificação da sentença proferida na ação de usucapião como inexistente, a 
ação anulatória proposta é mesmo incabível, devendo, pois, ser mantida a extinção do 
processo, sem julgamento do mérito, tanto pela existência de coisa julgada como por 
impropriedade da via eleita, em lugar de rescisória: 
"A sentença proferida em ação de usucapião está sujeita à rescisória" (RT 376/333). 
A admissão de declaratória de inexistência só em situações excepcionais pode ser 
admitida, sob pena de subtrair-se a competência da segunda instância para julgamento 
de rescisória. 
Nego provimento. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 20.890-RN 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
Apelada: SUMAYA ABI FARAJ 
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Advogados: DRS. NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO E OUTROS (APTE.) E  
ZÉLIA CRISTIANE MACEDO DELGADO E OUTRO (APDA.) 

 
EMENTA 

Administrativo. Ensino superior. Curso de Ciências Biológicas - Modalidade médica. 
Habilitação em Análises Laboratoriais. Direito dos estudantes a matrícula nas disciplinas 
que os habilitem a realizar análises laboratoriais (Lei 7.135/83), ainda que constem do 
currículo de outro curso. Inexigibilidade de prévia diplomação para que tenham acesso a 
tais disciplinas. Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 21 de setembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Sumaya Abi Faraj, bióloga, propôs ação 
ordinária contra a Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, objetivando ter 
deferida matrícula em disciplina que enumera, integrante do Curso de Bacharelado - 
modalidade médica - em Análises Clínicas Laboratoriais do Curso de Ciências Biológicas. 
Argúi que a condição de portadora de diploma de bacharelado - modalidade médica - em 
Análises Clínicas Laboratoriais do Curso de Ciências Biológicas, sob o argumento de "não 
ser a mesma oriunda do Curso de Ciências Biológicas - modalidade médica -, como reza 
o art. 1º da Lei 7.135." Entende ferido o seu direito líquido e certo, haja vista que a 
Resolução 89/84-CONSEPE não previu as cadeiras ora pretendidas, ao cuidar do 
currículo do curso respectivo, e a decisão da Câmara de Graduação do CONSEPE não 
comunga com o sentido normativo da Lei 6.686/79, modificada pela Lei 7.135/83. 
Entende, ainda, que resoluções dos Colegiados, na condição de institutos normativos de 
hierarquia inferior, não podem suprimir ou criar direitos não previstos nas leis referidas. 
Em sua contestação, a UFRN diz que não procede a pretensão da autora, isto porque as 
disciplinas que pretende cursar existem no Curso de Farmácia e não no Curso de 
Ciências Biológicas-Bacharelado, cujo currículo em vigor, aprovado pela Resolução 89/84 
CONSEPE, não as prevê. E, dentro do espírito de autonomia das instituições de ensino e 
com base no Parecer 107/70 do Conselho Federal de Educação, incorporado à 
Resolução s/n, de 04.02.70, do mesmo Conselho (que estabelece o currículo mínimo do 
Curso de Ciências Biológicas), optou, ao compor o currículo pleno do curso em discussão, 
por não oferecer habilitação em laboratório clínico, dentro da modalidade médica do 
Curso de Ciências Biológicas-Bacharelado. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático julgou procedente o pedido, assegurando à 
suplicante o direito de ser matriculada nas disciplinas enumeradas na inicial. 
Fundamentou sua decisão em jurisprudência deste Tribunal - AMS 2336-RN, Relator Juiz 
Lázaro Guimarães. Entendeu que assiste direito ao estudante a se matricular nas 
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disciplinas que habilitem a realizar análises laboratoriais, ainda que constem do currículo 
de outro curso, como impõe a Lei 7.135/83, que deu nova redação à Lei 6.686/79. 
Inclusive, o dispositivo previsto no art. 2º daquela Lei obriga a matrícula nos Cursos de 
Farmácia-Bioquímica, independente da existência de vaga. 
Sustenta a peça recursal da UFRN a reforma da sentença, reportando-se aos argumentos 
da contestação. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Sobre a questão posta para 
julgamento, o MM. Juiz assim se houve: 
"A matéria já foi objeto de análise por este Juízo, em remédio jurídico que versou sobre o 
mesmo objeto. Naquela oportunidade, pronunciei-me contrariamente ao que foi pedido, 
porém o egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região reformou o decisum, com 
argumentos fortes do eminente Relator, Juiz Lázaro Guimarães, que, em seu bem 
lançado voto, sustentou que a sentença não havia dado a melhor interpretação aos arts. 
1º e 2º da Lei 7.135/83 e assim pontificou: 'Ali há, além da autorização aos portadores de 
diploma de Ciências Biológicas, modalidade médica, de realizar análises laboratoriais 
(regra geral), a previsão de que os biólogos que necessitem de complementação 
curricular, para se habilitarem àquele mister, terão garantida matrícula nas respectivas 
disciplinas, independentemente de vaga (regra temporária). Ora, se a lei nova cria a nova 
habilitação e garante a quem já concluiu o Curso de Ciências Biológicas efetuar 
complementação curricular, é claro que do currículo desse curso devem constar, desde a 
criação de nova habilitação, as disciplinas relativas a análises clínicas laboratoriais. A 
norma temporária visa a proteger aqueles que concluíram o curso sem a necessária 
formação específica, não devendo ser interpretada como instituidora de um curso 
anômalo de pós-graduação em análises laboratoriais. É que a modalidade médica do 
Curso de Biologia se inclui no nível de graduação, e não no de pós-graduação.' (AMS 
2336-RN, em que são apelantes José Austênio Gualberto Lopes e outros e apelada 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte). O acórdão desse julgado, lavrado em 11 
de dezembro de 1990, foi assim ementado: "Administrativo. Ensino superior. Curso de 
Ciências Biológicas - modalidade médica. Habilitação em Análises Laboratoriais. Direito 
dos estudantes a matrícula nas disciplinas que os habilitem a realizar análises 
laboratoriais (Lei 7.135/83), ainda que constem do currículo de outro curso. Inexigibilidade 
de prévia diplomação para que tenham acesso a tais disciplinas. Apelo provido."     As 
bem lançadas razões do ilustre Relator me convencem a modificar o ponto de vista 
anteriormente esposado, mormente quando na hipótese um dos motivos da recusa foi o 
fato da suplicante não ter o bacharelado na modalidade médica, o que contraria a prova 
trazida aos autos. Outro aspecto que merece acolhida é o fato da Lei 7.135, de 26 de 
outubro de 1983, em seu art. 2º, prever expressamente a hipótese de matrícula nos 
Cursos de Farmácia-Bioquímica, independentemente de vaga. Essa circunstância torna 
nulo o argumento de que na Universidade não tem o Curso de Análises Clínicas, porém 
existe o Curso de Farmácia. Por fim, impõe-se o reconhecimento de que o indeferimento 
do pleito da suplicante contraria tudo o que foi disciplinado pela Lei 7.135/83. Face ao 
exposto, julgo procedente o pedido para que fique assegurado à suplicante o direito de 
ser matriculada nas disciplinas constantes da inicial, sob as penas da lei." 
Pelos mesmos fundamentos, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 21.424-CE  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: CNA - CIA/ NACIONAL DE ABASTECIMENTO  
Apelados: GUILHERME BORGES LINS E CÔNJUGE 
Advogados: DRS. DALVA TEREZA PINHEIRO E OUTROS (APTE.) E  

ACHILLES CHAVES FERREIRA E OUTRO 
 
EMENTA 

Civil. Fiança. Falência do devedor principal. Responsabilidade dos fiadores até o 
momento da decretação da falência. Apelo improvido. 
- O fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as extintivas da 
obrigação que competem ao devedor principal, se não provierem simplesmente de 
incapacidade pessoal, salvo o caso do art. 1.259 (Código Civil Brasileiro, art. 1.502). 
- Uma vez decretada a falência do devedor principal, os fiadores coobrigados respondem 
pelo montante devido até o momento daquela decretação, nas mesmas condições do 
falido afiançado. 
 
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, 22 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação interposta pela Companhia 
Nacional de Abastecimento - CONAB, sucessora da Companhia de Financiamento da 
Produção - CFP, contra sentença que extinguiu execução fiscal promovida contra Thomas 
Pompeu Fiação e Tecelagem S/A e seus fiadores. 
Relata a apelante que, ao ser decretada a falência da devedora principal, a execução 
permaneceu contra os fiadores, tendo sido deferido pelo MM. Juízo a quo o pagamento 
da dívida apurada pela contadoria, até a decretação da falência da já referida executada, 
nos termos das cláusulas estipuladas no contrato que dera origem ao débito. 
A apelante discordara dos cálculos, por entender que os fiadores haviam renunciado 
expressamente ao benefício de ordem, estando obrigados ao pagamento do débito 
integral, a ser apurado em liquidação, e não apenas àquele apurado até o dia da falência 
da devedora principal, como fora deferido pelo Juiz monocrático 
Afirma a recorrente que, mesmo que não tivessem renunciado ao benefício de ordem, os 
fiadores não poderiam beneficiar-se com a situação da devedora falida, uma vez que o 
inciso III, do art. 1.492, do Código Civil não admite tal situação. Segundo argumenta, a 
falência do devedor não afetaria a relação entre credor e coobrigados solventes, que não 
são falidos, de forma que os benefícios concedidos à massa falida não os alcançariam. 
Além disso, a hipótese de anistia constitucional prevista no art. 47, do ADCT não se 
aplicaria ao caso, de tal forma que a sentença apelada teria não só negado vigência ao 
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Código Civil (art. 1.492) e à Lei 7.661/45 (art. 148), como também violado o dispositivo 
constitucional antes referido. 
Contra-razões apresentadas (fls. 134/145). 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A sentença apelada extinguiu a execução, 
ao considerar válido o pagamento realizado pelo fiador, no valor do montante da dívida 
apurada até a data da falência da devedora principal. 
Ao fundamentar sua decisão, o ilustre Magistrado a quo assim se houve: 
"Destarte, não seria justo que o fiador executado, em caso de falência do devedor 
principal ou em outros casos de abatimentos legais, não usufruísse dos mesmos 
privilégios concedidos a este, tendo em vista que é princípio legal que os fiadores e outros 
garantes só se responsabilizem pelo que foi exigido do devedor principal. 
Do exposto, defiro o pedido na forma requerida, para considerar o pagamento como 
válido na forma que foi realizado, com base nos cálculos de fls. 86, e extinguir a presente 
ação, com relação a todos os executados, com esteio no art. 794, I, do Código de 
Processo Civil." 
A apelação insurge-se contra tal posicionamento, sob a alegação de que estaria indo de 
encontro ao art. 1.492 do Código Civil, bem como ao art. 148, da Lei 7.661/45 (Lei de 
Falências), bem como ao art. 47 do ADCT. 
Entendo que não assiste razão à apelante. 
O art. 1.502 do Código Civil assim preceitua: 
"O fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais, e as extintivas da 
obrigação que compitam ao devedor principal, se não provierem simplesmente de 
incapacidade pessoal, salvo o caso do art. 1.259." 
Tal dispositivo legal, na verdade, vem dar respaldo à decisão recorrida, uma vez que, a 
partir da decretação da falência da devedora principal, esta ficou obrigada a pagar apenas 
o débito apenado até aquele momento, benefício esse que se estende aos fiadores 
coobrigados. 
Ao tratar das disposições gerais concernentes à fiança, o Código Civil Brasileiro, no art. 
1.487, prevê expressamente que, quando a fiança exceder o valor da dívida ou for mais 
onerosa que ela, valerá somente até ao limite da obrigação afiançada porque o acessório 
não poderá exceder o principal. 
O brilhante civilista Orlando Gomes, ao tratar da matéria em sua obra "Contratos", Editora 
Forense, 1987, pág. 483, assim se expressa: 
"A garantia pessoal prestada com a fiança pressupõe, logicamente, outro contrato, de cuja 
existência e validade depende. É, portanto, um vínculo que se contrai em função de outro. 
Trata-se, desse modo, de um contrato acessório. Do caráter acessório da fiança, 
decorrem as conseqüências seguintes: 
a) a obrigação fidejussória não sobrevive à obrigação principal; 
b) a obrigação fidejussória tem a mesma natureza e extensão da obrigação principal. 
Assim, se a obrigação principal for nula, a fiança desaparece. Se pura e simples, pura e 
simples será a obrigação fidejussória, não poderá ter esse caráter se a obrigação principal 
for condicional. A fiança mais onerosa do que a dívida só vale nos limites da obrigação 
afiançada. Se esta não render juros, a obrigação do fiador não pode produzi-los. E assim 
por diante." 
Ademais, do exame dos documentos que instruem os presentes autos, constatamos que 
a exeqüente-apelante habilitou-se no juízo falimentar como credora da quantia de NCz$ 
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5.518,63 (fls. 96), enquanto o valor depositado pelo fiador e considerado válido para 
saldar a obrigação atingiu o montante de NCz$ 5.145,50 (fls. 86), quantias que se 
equivalem. 
Por fim, quanto aos dispositivos legais tidos pelo apelante como violados - art. 148 da Lei 
de Falências e art. 47 do ADCT - não se adequam ao caso em apreciação. O primeiro 
refere-se à hipótese de concordata e o segundo concedeu anistia aos micro e pequenos 
empresários que haviam contraído débitos junto a bancos ou instituições financeiras, no 
período de 28.02.86 a 28.02.87, desobrigando-os do pagamento da correção monetária. 
Por tais considerações, nego provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida em 
seu inteiro teor. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 21.827-RN 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS  
Apelados: IZAURA CLEMENTINO FONSECA E OUTROS 
Advogados: DRS. CÉLIA MARIA CRUZ ALENCASTRO (APTE.) E  

MAGNA LETÍCIA DE A. LOPES CÂMARA (APOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Desapropriação. Honorários advocatícios. Súmula 617, STF. DL 3.365/41, 
art. 27 e Súmulas 70, 74, 110 e 141 do extinto-TFR. 
1. Os honorários advocatícios, na hipótese, incide sobre a diferença entre a oferta e a 
indenização, computando-se as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, 
tudo corrigido monetariamente - Súmula 617 do STF, DL 3.365/41 e Súmulas 70,74, 110 
e 141 do extinto-TFR. 
2. Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento 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, 21 de setembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Izaura Clementino Fonseca e outros, a 
terminar por espólio de João Luiz da Fonseca, propuseram ação ordinária contra o 
DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, objetivando o pagamento 
de indenização decorrente de processo de desapropriação, tomando-se como base a 
primeira avaliação procedida pelo órgão, tudo acrescido de correção monetária, juros 
compensatórios à base de 12% ao ano e juros de mora de 6% ao ano. 
Argúem que tiveram seus imóveis desapropriados pelo Decreto 87.967/82, sendo 
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declarados de utilidade pública para fins de desapropriação e edificação da Barragem 
Armando Ribeiro Gonçalves, formadora da Bacia Hidráulica do Baixo Açu. Ocorre que, a 
partir da desapropriação e imissão na posse das propriedades, por parte do DNOCS, 
ficaram privados da disponibilidade de tais bens, causando-lhes prejuízos consideráveis, 
seja de ordem de manutenção de suas famílias, seja pelo não pagamento dos valores 
indenizatórios, este sob alegação incabida de não possuir verba para tal. 
O DNOCS contestou a ação, alegando que fora imitido, a título precário, na posse da área 
do terreno, objeto do litígio, por autorização dos autores, de sorte que não pode ser 
acusado de posse ilegal ou ato ilegal. E que a expropriação não se efetivou por via 
amigável em face dos autores não terem se interessado em providenciar a documentação 
necessária à lavratura da competente escritura de desapropriação. E, nesse entretempo, 
o Dec.76.046/75 caducou. Em seguida, o Dec. 87.987/82 deu prosseguimento às obras 
iniciadas, dando aos autores novo prazo para trazerem a documentação necessária a se 
habilitarem ao pagamento, consoante disciplina a Lei 4.519/64. De sorte que improcedem 
os pedidos de condenação registrados na inicial, devendo ser considerado para 
pagamento o valor apurado nos laudos de avaliação, com atualização na forma da lei 
vigente. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático julgou procedente a ação para assegurar aos 
autores o pagamento da indenização, tomando por base os laudos de avaliação 
elaborados pelo DNOCS, sobre os quais não divergem as partes e, na hipótese da 
existência de mais de um laudo, subsistindo o de maior valor. Condenou ainda a 
autarquia em atualização monetária dos valores indenizatórios, a partir da elaboração dos 
laudos, mais juros compensatórios, a partir da elaboração dos laudos, mais juros 
compensatórios, a partir da imissão de posse nos imóveis, e juros moratórios, a partir do 
trânsito em julgado da ação. Honorários de 10% sobre o valor da condenação. 
Sustenta a peça recursal do DNOCS a reforma da sentença na parte que o condenou em 
honorários advocatícios incidentes sobre o total da indenização, vez que contraria o 
disposto na súmula 617 do STF e art. 27 do D.L. 3365/41. Transcreve jurisprudência em 
ta sentido, proferida no RE 231/SP, Min. Geraldo Sobral, STJ. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): O DNOCS - Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas apela, tão-só, quanto à condenação de verba honorária à 
razão de 10% sobre o valor da condenação, em sentença que o condenou à indenização 
em face de desapropriação indireta. 
Na sentença, o MM. Juiz assim se houve: 
"O pedido de realização de audiência, para ouvida de testemunhas e depoimentos 
pessoais, feito pelo DNOCS, é desnecessário, uma vez que há nos autos elementos em 
demasia que comprovam a total ausência de ilicitude ou arbitrariedade no seu atuar. Por 
outro lado, e principalmente, os demandantes nada pedem além do pagamento das 
verbas indenizatórias, com base nos laudos elaborados pela própria autarquia 
demandada, sem qualquer acréscimo a título de mora ou responsabilidade por ato ilícito 
(cfr. pedido, inicial, fls.08). Trata-se de típica desapropriação indireta onde as partes não 
divergem quanto à ausência de pagamento nem valores indenizatórios, posto que os 
próprios demandantes requerem que tal ressarcimento se dê com base em laudos do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, contra o que, logicamente, não 
poderia se insurgir o réu. Tal peculiaridade torna desnecessária a realização de perícia, 
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ou qualquer outra produção de prova. Com estas considerações, julgo procedente a ação 
para assegurar aos autores o pagamento de indenização pela desapropriação de suas 
respectivas glebas de terra, tomando por base os laudos de avaliação elaborados, para 
cada um deles, pelo próprio DNOCS, ficando ainda determinado que, na hipótese de 
existência de mais de um laudo, subsistirá, para fins de condenação, o de maior valor. 
Condeno, ainda, a autarquia vencida na atualização monetária dos valores indenizatórios, 
a partir da data de elaboração dos laudos, mais juros compensatórios, a partir da imissão 
de posse nos imóveis, e juros moratórios, a partir do trânsito em julgado da ação, tudo 
acrescido de honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da condenação." 
A jurisprudência sobre a matéria estabelece: 
"Súmula 617 - STF - "A base de cálculo dos honorários de advogados em desapropriação 
é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente." 
Súmula 70 - ex-TFR - "Os juros moratórios, na desapropriação, fluem a partir do trânsito 
em julgado da sentença que fixa a indenização." 
Súmula 74 - ex-TFR - "Os juros compensatórios, na desapropriação, incidem a partir da 
imissão de posse e são calculados, até a data do laudo, sobre o valor simples da 
indenização e, desde então, sobre referido valor corrigido monetariamente." 
Súmula 110 - ex-TFR - "Os juros compensatórios, na desapropriação, são calculados à 
taxa de 12% (doze por cento) ao ano." 
Súmula 141 - ex-TFR - "Nas ações de desapropriação, computam-se, no cálculo de verba 
advocatícia, as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente 
corrigidas." 
Assiste razão ao apelante. O percentual estabelecido pelo MM. Juiz é de ser aplicado 
sobre a diferença entre a oferta e a indenização (Súmula 617 - STF), computando-se os 
juros compensatórios (12% ao ano, calculados a partir da imissão na posse) e moratórios 
(0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado), tudo corrigido monetariamente - Súmula 
617 - STF e Súmulas 70,74, 110 e 141 do extinto TFR. 
Por tais razões, dou provimento ao apelo. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 23.950-PB 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: ABDIAS DA SILVA DE SÁ 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. DORGIVAL TERCEIRO NETO E OUTRO (APTE.) E  

ANTÔNIO VIANA DE S. LIMA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo e Previdenciário. Aposentadoria excepcional de anistiado. Nulidade 
processual. 
A aposentadoria de anistiado, mesmo empregado de pessoa jurídica de direito privado, 
constitui encargo da União, como reparação ao ato de punição política. 
Ação proposta exclusivamente em face do INSS. 
Nulidade por falta de citação e conseqüente oportunidade de defesa da União, como 
litisconsorte necessária. 
Voto vencido que desprezava a nulidade, por tratar-se de processo retardado, em que a 
sentença, embora proferida em junho de 1991, somente foi remetida ao juízo recursal em 
março de 1993. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, declarar 
a nulidade do processo, nos termos do relatório e voto anexos do relator, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 03 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA:  Abdias da Silva Sá interpõe apelação da sentença 
que julgou improcedente ação ajuizada perante a 1ª Vara Federal da Paraíba contra o 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando que a aposentadoria de anistiado, 
concedida em 12.01.88, com efeitos retroativos a 27.12.79, seja calculada de acordo com 
"o salário dos paradigmas, funcionários da PETROBRÁS em atividade na data da 
demissão do requerente". 
Entendeu a sentença recorrida que não há lei autorizando o pagamento da aposentadoria 
excepcional de anistiado em valores equivalentes aos vencimentos dos servidores ou 
empregados da ativa. 
Inconformado, recorre o autor, esclarecendo que o MM. Juiz a quo  entendeu apenas 
parcialmente a pretensão do autor, já que não se pretende a percepção do benefício em 
equivalência com os empregados da ativa, mas apenas que o valor da aposentadoria seja 
calculado com base no último salário que percebeu na ativa, atualizado monetariamente 
"até a data da efetiva concessão da aposentadoria, em janeiro de 1988". 
Entende o apelante que a forma de cálculo prevista na Portaria nº 2.472/81  é prejudicial 
aos benefícios e restringe os efeitos da anistia, que foi assegurada de modo amplo. 
Ressaltou, ainda, que, embora não tenha sido o pedido inicial desde a Emenda 
Constitucional nº 26, de 1985 (art. 4º e seus parágrafos), haveria direito "a percepção na 
inatividade, como se em atividade houvessem permanecido, fazendo jus às promoções e 
progressões salariais iguais àquelas concedidas aos seus paradigmas que se encontram 
ou permaneceram em atividade". (fls. 135). 
O art. 8º, do ADCT, da Constituição Federal de 1988, também teria assegurado a 
equivalência dos proventos com os vencimentos dos funcionários da ativa. 
Pede o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido. 
O INSS respondeu à apelação, alegando, em resumo, que: a) o benefício em questão é 
de responsabilidade da União, sendo apenas mantido e atualizado pela Previdência; b) 
não existiria interesse do autor na declaração de inaplicabilidade da Portaria nº 2.472/81, 
eis que requerera o benefício com base naquele mesmo ato regulamentar; c) o autor teria 
percebido auxílio-doença no período compreendido entre 01.07.87 a 31.08.87, o que fere 
a Portaria em questão, que determina a inacumulabilidade da aposentadoria excepcional 
com outros benefícios; d) está o promovente recolhendo novas contribuições à 
Previdência, o que denota sua intenção de obter nova aposentadoria ou a percepção de 
pecúlio, o que seria vedado; e) o benefício excepcional de anistiado é reajustado de 
acordo com as informações prestadas pela Petrobrás, contra quem deveria ser promovida 
a ação "para coagí-la a fornecer os elementos indispensáveis às constantes 
modificações". 
Pede a manutenção da sentença. 
Com o preparo (fls. 145), subiram os autos, vindo-me por distribuição. 
É o relatório. 
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VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A presente ação foi ajuizada unicamente 
em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 
Entretanto, a aposentadoria excepcional de anistiado não é simples benefício retributivo, 
mas sim espécie de reparação aos que sofreram dano em virtude de atos de exceção 
praticados durante o regime militar. 
Em conseqüência, quem deve arcar com a responsabilidade financeira decorrente da 
concessão da aposentadoria é a União Federal e não o caixa da Previdência Social. 
A própria Consultoria Geral da República, em parecer publicado no D.O.U. de 23.01.81, 
pág. 1.538, assim se pronunciou: 
" 12. Quanto a estes últimos, sem embaraço da constituição da aposentadoria deles 
desde a data do indeferimento do retorno, caberá à União o ônus correspondente ao 
débito, já que a decisão política da punição por Ato Institucional e, depois, a decisão 
política da anistia por atuação do Legislativo, constituem decisões de exceção. A elas 
permaneceu alheia a Instituição Previdenciária, cuja atividade se apóia financeiramente 
em contribuição tripartite necessária. - Cabe, em tese, à União a composição financeira 
consequente com a Previdência Social." 
O atual Regulamento de Benefícios da Previdência Social (Decreto nº 357, de 07.12.91) é 
expresso acerca da responsabilidade pelas despesas resultantes da manutenção da 
aposentadoria em questão, verbis:  
"Art. 137. Constituem encargos da União as despesas correspondentes ao pagamento da 
aposentadoria excepcional e da pensão por morte de segurado anistiado". 
De acordo  com o art. 472 do CPC, "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais 
é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros". 
Penso que a União Federal não poderia, acaso julgado procedente o pedido inicial, ser 
compelida a repassar os recursos necessários à revisão de benefício, se não fora citada 
para o processo. 
Há, na hipótese, litisconsórcio passivo necessário. Em conseqüência, entendo ter havido 
infringência ao artigo 47 do CPC, que determina a integração da lide por todos os 
litisconsortes necessários. 
Celso Agrícola Barbi, com apoio em Chiovenda, proclama a integridade do Processo: 
"O ensino acertado e dominante é o de Chiovenda para o qual a sentença, proferida sem 
que tenha sido formado o litisconsórcio necessário, considera-se inutiliter datur. Segundo 
esse autor, a sentença não produz efeitos em relação aos que não participaram do 
processo, nem em relação aos que dele participaram". 
(Comentários - Forense, 3ª edição - pág. 276). 
Em se tratando de nulidade absoluta, é prudente a sua declaração, embora lamentando 
por tratar-se de ação de rito excessivamente retardado. Basta que se atente a que a 
sentença foi proferida em junho de 1991 e somente remetida a este Tribunal em março 
passado. Um ano e nove meses para processar uma apelação é injustificável. 
Isto posto, meu voto é no sentido de anular o processo, a partir das fls. 124, inclusive, 
oportunidade em que deveria ter sido intimado o autor para promover a citação da União 
Federal sob pena de extinção do feito. 
Prejudicada a apelação. 
É como voto, em preliminar. 
 
VOTO-MÉRITO 
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O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Vencido na preliminar, passo a apreciar o 
mérito da apelação. 
A petição inicial, articulada de modo pouco claro, não formulou concretamente o pedido 
do autor. 
Intimado a emendar a inicial, especificando o pedido, o promovente peticionou nos 
seguintes termos: 
"O pedido consiste, prelimarmente, em que sejam declaradas inaplicáveis à 
aposentadoria excepcional do promovente, como anistiado, as disposições restritivas da 
Portaria MPAS nº 2.472/81 (doc. de fls. 31 a 33), declarando-se, em consequência, como 
aplicáveis ao regime dessa aposentadoria o disposto nos Pareceres da Consultoria Geral 
da República nºs 39, de 26.06.l980 (doc. de fls. 34 a 38); 46, de 14.10.1980 (doc. de fls. 
39 a 50) e 59, de 19.01.1981 (doc. de fls. 51 a 57), os quais, após aprovados pelo 
Presidente da República, passaram a constituir as normas administrativas que se aplicam 
aos beneficiários da Lei 6.683/79 (doc. de fls. 15/19) e do Decreto 84.143/79 (doc. de fls. 
20 a 30). 
Envolve ainda, o pedido, a condenação do suplicado quanto ao pagamento das 
diferenças dos proventos da aposentadoria excepecional do suplicante, já que tais 
benefícios deverão ter como parâmetro para cálculos os salários dos paradigmas, 
funcionários da PETROBRÁS em atividade na data da demissão do requerente, e não, 
como ocorreu, calculados à base dos índices determinados para as aposentadorias 
previdenciárias contributivas comuns. Deve-se ressaltar que tal pagamento, acrescido da 
devida correção monetária, é devido a partir de 27 de dezembro de 1979, data da 
aposentadoria do promovente (doc. de fls. 14), devendo o seu valor ser apurado em 
liquidação de sentença." 
Entendendo que o pedido teria sido formulado no sentido de que a aposentadoria 
excepcional fosse percebida nos mesmos valores da remuneração atual dos empregados 
da PETROBRÁS em atividade na data da demissão, a sentença julgou improcedente o 
pedido por falta de base legal. 
Alega o apelante que houve equívoco na sentença e reafirma que a pretensão deduzida 
em juízo é simplesmente: a) o reconhecimento da inaplicabilidade da Portaria  nº 
3.807/60; e b) que aposentadoria deve ter por base o último salário que percebera em 
atividade. 
Quanto ao primeiro aspecto, sustentou o autor, na inicial, que  o Ministério da Previdência 
e Assistência Social não poderia ter determinado o reajustamento da aposentadoria 
excepcional pelos mesmos critérios dos benefícios previdenciários comuns. 
Todavia, o parecer da Consultoria Geral da República, ao afirmar que não se aplicam aos 
anistiados os "pressupostos da legislação da Previdência Comum", referiu-se apenas aos 
requisitos exigidos para a aposentadoria comum, tais como o tempo de serviço mínimo e 
a carência, ou seja, os requisitos para a concessão da aposentadoria são unicamente os 
previstos na Lei nº 6.683/79. 
Não há a afirmação de que os reajustes não poderiam ser os mesmos dos benefícios 
previdenciários. 
A Lei nº 6.683/79 apenas autorizou a aposentação dos servidores, inclusive aos da 
administração indireta e aos empregados de empresas privadas, punidos com 
fundamento em atos institucionais e complementares. Não determinou qualquer outro 
privilégio além da percepção dos proventos da inatividade. 
Obviamente que tais proventos seriam calculados de acordo com o tipo de aposentadoria 
a que faria jus se tivesse continuado a prestar os serviços normalmente. Vale dizer, se 
estatutários (militares ou civis) perceberiam a aposentadoria estatutária. Entretanto, se 
regidos pelo regime da CLT, a aposentadoria necessariamente seria previdenciária. 
Em acórdão da lavra do eminente Ministro William Patterson, assim decidiu a egrégia 
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Segunda Turma do Tribunal Federal de Recursos: 
"EMENTA: Previdência Social. Aposentadoria. Anistia. Lei nº 6.683/79. Proventos. 
Cálculos.  
A Lei nº 6.683, de 1979, ao permitir a aposentadoria do anistiado, não autorizou privilégio 
no critério de cálculo dos proventos. O limite do salário-contribuição deve ser observado.  
Sentença confirmada." 
(in AC 0098807 - AL, Dec. unânime, Rel. Min. William Patterson, DJ em 07.06.85) 
Ao contrário do que entende o apelante, a Lei nº 6.683/79 deve ser interpretada 
restritivamente, em face do que dispõe o seu artigo ll, verbis: 
 "Art. 11 - Esta Lei, além dos direitos nela expressos não gera quaisquer outros, inclusive 
aqueles relativos a vencimentos, soldos, salários, proventos, restituições, atrasados, 
indenizações, promoções ou ressarcimentos." 
Desse modo, entendo que a Portaria nº 3.807 não excedeu os limites do poder 
regulamentar. 
Quanto ao segundo aspecto, a apelação pretende que o benefício seja equivalente "ao 
que vigorava na data de sua demissão arbitrária, apenas atualizado até a data da efetiva 
concessão da aposentadoria, em janeiro de l988" e finalmente a aplicação do disposto no 
art. 4º, § 3º, da Emenda Constitucional nº 26, de 27.11.85 do art. 8º do ADCT da 
Constituição Federal de 1988. 
À falta de previsão legal quanto ao pagamento de proventos equivalentes aos servidores 
em atividade da PETROBRÁS, não há de ser provida a apelação. 
Entretanto, a Constituição de 1988, no art. 8º do ADCT, assegurou aos anistiados 
aposentados as mesmas promoções ou progressões como se houvessem permanecido 
na ativa, mas com efeitos financeiros a partir de 05.10.88 (§ 1º). 
O novo Regulamento de Benefícios dispôs no art. 133: 
"O valor da aposentadoria excepcional terá por base o último salário percebido pelo 
segurado no emprego ocupado à época da destituição por ato de exceção, institucional ou 
complementar, atualizado até 05 de outubro de 1988, não estando subordinado ao limite 
máximo previsto no art. 33."  
E, nos artigos seguintes, disciplinam a proporcionalidade ou a integralidade da 
aposentação excepcional do anistiado. 
Trata-se de legislação superveniente, mas aplicável aos proventos ainda em curso. 
Dou provimento parcial à apelação para conceder o reajuste do benefício na forma do art. 
8º do ADCT/88 e dos arts. 125 a 137 do novo Regimento de Benefícios da Previdência, 
com atrasados a partir da citação, por não ter havido postulação administrativa do 
reajuste do benefício, mais juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, honorários de 
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e correção monetária. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 23.995-CE  
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: FRANCISCO HÉLIO VIANA DE ARAÚJO 
Advogado: DR. FRANCISCO HÉLIO VIANA DE ARAÚJO (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Reclamação Trabalhista. Decisão judicial transitada em julgado. 
Execução do título. Competência. 
- Enquanto não desconstituído, através da via própria, o título judicial transitado em 
julgado, é competente para processar e julgar a respectiva execução o juízo por onde 
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correu a reclamação trabalhista. 
- Conflito que se suscita. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 23.995 - CE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
suscitar o conflito negativo de competência para o e. Superior Tribunal de Justiça, nos 
termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 01 de julho de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Francisco Hélio Viana de Araújo, identificado 
nos autos, promoveu, perante a 7ª Junta de Conciliação e Julgamento de Fortaleza, 
reclamação trabalhista contra a União Federal. 
Julgada a reclamação na 1ª instância e reapreciada em grau de recurso pelo e. TRT da 7ª 
Região, a decisão transitou em julgado e, quando já se encontrava na fase de execução, 
foi remetida à Justiça Federal, através do despacho de fls. 117. 
O MM. Juiz Federal de 1º grau remeteu os autos a esta Corte (despacho de fls. 118), 
tendo em vista a reclamação já ter sido julgada no Juízo Trabalhista. 
Aqui chegando, foram-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O presente caso é diverso daqueles 
que aqui têm chegado, oriundos do Juízo Trabalhista. 
Com efeito, enquanto aqueles chegam a esta Corte ainda em fase de recurso, isto é, 
inexistindo sentença transitada em julgado, os presentes autos cuidam de reclamação 
trabalhista já em fase de execução de sentença líquida, a qual foi remetida à Justiça 
Federal de primeira instância em face da declaração de inconstitucionalidade de 
dispositivos da Lei 8.112/90, proferida pelo e. STF. 
O douto Procurador da República, opondo embargos à execução na justiça especializada, 
alega, com fundamento no artigo 741, VII, do CPC, a incompetência daquele Juízo para 
processar e julgar a execução do julgado. 
Verifico, no entanto, que a única forma de se desconstituir a decisão, já com trânsito em 
julgado, seria através de ação rescisória, na forma do art. 485, II, do CPC. Não pode o 
título executivo, dotado de força de coisa julgada, ser desconstituído através de simples 
despacho. 
Enquanto não rescindido o acórdão através da via própria, forçoso é reconhecer a 
existência de título judicial válido, emanado do Juízo Trabalhista, pelo que lhe compete o 
processamento e julgamento da respectiva execução. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Somente após a rescisão daquele título, a Justiça Federal poderá conhecer da matéria 
Em conclusão, tenho que este Juízo é incompetente para processar e julgar a execução 
de decisão trânsita em julgado do Juízo Trabalhista. 
Diante do exposto, suscito o conflito negativo de competência para o e. Superior Tribunal 
de Justiça 
É como voto 
 

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 24.476-AL  
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: ALMIR RODRIGUES LISBÔA E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. JÚLIO CÉSAR COSTA FARIAS E OUTRO (APTES.) 
 
EMENTA 

Professor de 1º e 2º Graus. Ensino superior. Instituição federal de ensino. Equiparação. 
Leis nºs 7.596/87 e 8.243/91. 
A Lei nº 7.596/87, ao determinar fosse criado um Plano Único de Classificação e 
Retribuição de Cargos e Empregos para os docentes de Universidades e demais 
instituições federais de ensino superior, não concedeu, por si mesma, isonomia salarial 
entre os membros do magistério de 1º e 2º graus e os integrantes da carreira de 
magistério superior. 
Apelo improvido. Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 24.476 - 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 do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 27 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de ação ordinária movida por Almir 
Rodrigues Lisbôa e outros contra a União Federal. 
Alegam os autores, todos servidores públicos federais da carreira do Magistério do quadro  
pessoal da Escola Agrotécnica de Satuba  - AL, instituição federal de ensino da 
administração direta, subordinada ao Ministério da Educação, que, na qualidade de 
professores de 1º e 2º graus de estabelecimento de ensino federal, obtiveram isonomia 
salarial com os docentes de nível superior, através da Lei nº 7.596/87, pelo que pleiteiam 
receber o pagamento do reajuste e a imediata incorporação do percentual de 20% (vinte 
por cento) em suas remunerações, já concedidas aos docentes do magistério superior. 
O Juiz singular, ao decidir, julgou improcedente a ação. 
Inconformados, apelaram os autores pela reforma da sentença.   
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Houve contra-razões. 
Peço inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Através da presente ação, pretendem 
os autores, na qualidade de professores de 1º e 2º graus de instituição federal de ensino, 
seja-lhes concedido o pagamento, a título de reajuste, do percentual de 20% (vinte por 
cento), a partir da vigência da Lei nº 8.243/91, a que alegam  fazer jus, tendo em vista 
equiparação com os professores de nível superior. 
É de se ressaltar, no entanto, que a Lei nº 7.596/87, em que se apóiam os autores, não 
instituiu a alegada isonomia salarial dos autores com o pessoal docente de nível superior. 
Citada Lei, em seu art. 3º, apenas determinou fosse criado um Plano Único de 
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos para o pessoal docente e servidores 
técnicos e administrativos das Universidades  e demais instituições federais de ensino 
superior (autarquias ou fundações públicas). E o  5º, do mesmo artigo, estendeu aquela 
determinação aos Centros Federais de Educação Tecnológica e aos estabelecimentos de 
ensino de 1º e 2º graus, subordinados ou vinculados ao Ministério da Educação. Não 
estabeleceu, de forma alguma, a pretendida isonomia entre professores de ensino 
superior e professores de 1º e 2º graus. 
Assim, não pode prosperar o argumento dos autores no sentido de que o direito à 
isonomia salarial com os docentes do Magistério Superior foi por eles adquirido com a 
vigência da Lei nº 7.596/87, e que a Lei nº 8.243/91, ao dispor sobre os vencimentos dos 
docentes de 1º e 2º graus, pertencentes ao Plano Único de Classificação e Retribuição de 
Cargos de que trata a Lei nº 7.596/87, desrespeitou o ordenamento jurídico existente. 
É de se destacar, portanto, trecho da sentença atacada, quando determina, às fls. 54, 
que: 
"Há que se aguardar, portanto, a edição de lei específica para a aplicação do princípio da 
isonomia de vencimentos, aparando possíveis situações injustas ou mesmo distorções 
existentes no funcionalismo, lei essa, aliás, ao quanto reconhecem os próprios autores, já 
editada, assegurando a isonomia ora pretendida." 
Diante do exposto, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 24.858-AL 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelantes: MANOEL CIRIACO NETO E CÔNJUGE 
Apelada: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
Advogados: DRS. JACY COSTA E OUTRO (APTES.) E  

MANOEL HÉLIO ALVES DE PAULO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Direito Civil. Administrativo. Reintegração de posse. Imóvel situado em área declarada de 
ocupação indígena. Patrimônio da União Federal. Ausência de esbulho. Negócio jurídico 
perfeito realizado entre as partes. Proteção possessória incabível. Apelo a que se nega 
provimento. 
1. Pressuposto fático da ação de reintegração de posse é o esbulho, a privação da posse 
por ato violento, clandestino ou qualquer outro ato precário. 
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2. Decreto Federal que declarou de ocupação indígena as áreas de terra que abrangem a 
gleba dos autores, inatacado no momento oportuno. 
3. Negócio jurídico perfeito sobre o qual não se alega nenhum vício de consentimento, em 
que os autores reconhecem, a área como localizada em região efetivamente ocupada por 
silvícolas, patrimônio, pois, da União e receberam indenização pelas benfeitorias 
existentes, dando plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais exigir da União 
Federal ou da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, bem como reconhecendo a nulidade 
e extinção dos efeitos jurídicos do mencionado ato de aquisição da propriedade e seu 
registro imobiliário respectivo. 
4. Inadmissível a tutela jurisdicional pleiteada pelos autores por ausência dos 
pressupostos indispensáveis à sua procedência. 
5. Apelo improvido. 
 
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 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, 11 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de apelação de sentença prolatada nos 
autos da ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por perdas 
e danos promovida por Manoel Ciriaco Neto e cônjuge contra a União Federal e a 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI. 
Alegam os autores que perderam a posse e o domínio do imóvel rural denominado 
"Fazenda Santa Paula", do qual são legítimos proprietários desde 17.04.85, por negócio 
jurídico de compra e venda, em decorrência do Decreto Federal de 02 de abril de 1986, 
que o considerou situado em área de ocupação indígena e, portanto, do patrimônio da 
União Federal, fazendo aplicar o disposto no art. 198 e art. 4º, IV, da CF/69. 
Argumentam que estranharam a notificação recebida da FUNAI - PE, cientificando-os do 
fato, uma vez que o imóvel que ocupavam era uma área produtiva, onde desenvolviam 
várias culturas e exploravam uma pedreira, devidamente cadastrada e registrada, 
composta de máquinas e aparelhos para realização dos trabalhos. 
Demonstram, minuciosamente, por meio de documentos junto aos autos, que a cadeia 
dominial do aludido bem remonta ao ano de 1913, sem qualquer presença de elementos 
do indigenato. 
Ao serem compelidos a deixar o imóvel, alegam ainda os autores, havia no local cerca de 
2.000 m3 (metros cúbicos) de pedras prrontas para comercialização que não mais 
puderam ser retiradas. 
Concluem que, ocupando uma área produtiva, com justo título devidamente registrado, 
seria esta inexpropriável, a teor do art. 185, II, da Constituição Federal de 1988, daí 
porque sofreram esbulho por parte do Poder Público, bem como não receberam a devida 
indenização, uma vez que o valor que lhes foi pago corresponde, apenas, ao custo das 
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benfeitorias. 
Colacionando vastas lições de eminentes doutrinadores e valiosos pronunciamentos 
jurisprudenciais, requereram a sua reintegração na posse do imóvel e indenização dos 
prejuízos que tiveram de suportar. 
A União Federal, em sua resposta, afirma, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do 
pedido, uma vez que o imóvel já foi incorporado ao domínio público e sobre ele não cabe, 
portanto, reinvindicação, mas, tão-somente, indenização, se reputados verdadeiros os 
fatos alegados. Quanto ao mérito, afirma que não houve esbulho e que os autores 
deveriam ter apresentado título de propriedade desde a origem e não dos últimos vinte 
anos, posto que não existe usucapião em se tratando de bens públicos. Afirma ainda que 
foi paga a indenização e os autores a declararam justa no documento em que deram 
quitação plena à União, bem como reconheceram o domínio da União Federal sobre a 
área e que esta seria tradicionalmente ocupada pelos indígenas. 
Os autores replicaram, renovando os argumentos da inicial. 
A FUNAI contestou o feito, argüindo as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade 
subjetiva ativa. No mérito, sustentou que a gleba questionada se insere efetivamente em 
área de ocupação indígena e que os autores receberam a indenização pelas benfeitorias, 
nada mais lhes restando a reclamar, pelo que a ação não merece êxito favorável. 
Replicando, alegaram os autores que a contestação que a contestação da FUNAI foi 
intempestiva e, no mérito, que para ser de domínio público, a área questionada teria de 
haver o ato expropriativo, mediante prévia e justa indenização. O que houve foi apenas 
um Decreto Federal declarando como sendo de ocupação dos índios áreas de terras no 
Estado de Alagoas, dentre os quais, destaca-se a dos autores; que a área jamais foi 
ocupada por índios e que sua posse não se caracteriza pela cadeia vintenária, mas por 
registro de escritura pública em cartório, desde 1913. 
Decidindo a lide, o Juiz monocrático julgou improcedente o pedido, fundamentando seu 
decisum no fato de que o objeto exclusivo da ação de reintegração de posse é fazer o 
esbulhado retornar, por força de decisão judicial, à fruição dos direitos inerentes ao 
estado de possuidor, do qual tenha sido expoliados por ato arbitrário de terceiros, o que 
não ocorreu com os autores, uma vez que a perda da posse no caso em tela, deu-se após 
a celebração de ato jurídico de natureza negocial, contra o qual não se alegam quaisquer 
vícios. Ressalta que apenas por meio de indenização podem obter reparação do prejuízo 
decorrente de desapropriação dita irregular por ausência do motivo invocado no ato 
expropriatório, o que não foi pedido na inicial. 
Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, aduzindo que apesar de 
entender que não houve esbulho, o Juiz de primeiro grau reconheceu que houve perdas e 
danos, mas não identificou nos autos o pedido de indenização claramente deduzido na 
inicial quando aludiram à atividade agrícola que desenvolviam, a existência da pedreira 
composta de máquinas e aparelhos para realização dos trabalhos e os 2.000 metros 
cúbicos de pedras prontas para comercialização que não foram retiradas do imóvel, fato 
não contestado pela União, e também não se referiu à alegação de que receberam 
apenas parte da indenização devida e que esta foi calculada com base em laudo de 
vistoria elaborado pela própria FUNAI. Requerem a reforma da sentença. 
Contra-arrazoado o recurso pela FUNAI, sustentando a sentença de primeiro grau. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O  SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A situação fática posta em apreciação a 
esta Turma revela que o apelado, obedecendo aos ditames do Decreto nº 93.331, de 
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02.10.86, demarcou área declarada de ocupação indígena, na qual estava inserido o bem 
imóvel de propriedade dos apelantes, que, pela presente ação, está sendo reivindicado. 
A questão da terra foi tratada como questão central dos direitos constitucionais dos índios, 
tendo sido assegurado que sobre as terras tradicionalmente por eles ocupadas incidem os 
direitos de propriedade e o direito de usufruto exclusivo, incluindo-se entre os bens da 
União e portanto, bem inalienável, indisponível e os direitos sobre elas, imprescritíveis. 
Sobre elas são reconhecidos direitos originários. 
O art. 231, § 6º, da Constituição Federal, ao dispor sobre os índios, sua organização e 
suas terras, assim reconhece: 
"São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a 
ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das 
riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante 
interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a 
nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da 
lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé." 
Torna-se necessário, antes de adentrarmos na discussão da espécie posta em juízo, 
reportarmo-nos à conceituação do que sejam terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios. 
Segundo o ilustre José Afonso da Silva, in "Curso de Direito Constitucional Positivo": "A 
base do conceito acha-se no art. 231, § 1º, fundado em quatro condições, todas 
necessárias e nenhuma suficiente, sozinha, a saber: 
1. Serem por eles habitadas em caráter permanente; 
2. Serem por eles utilizadas para suas atividades produtivas; 
3. Serem imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-
estar; 
4. Serem necessárias a sua reprodução física e cultural, tudo segundo seus usos, 
costumes e tradições, de forma que não se vai tentar definir o que é habitação 
permanente, modo de utilização, atividade produtiva, ou qualquer das condições ou 
termos que as compõem, segundo a visão civilizada, a visão do modo de produção 
capitalista ou socialista, a visão do bem-estar do nosso gosto, mas segundo o modo de 
ser deles, da cultura deles. 
Prossegue o mestre: "Terras tradicionalmente ocupadas não revela aí uma relação 
temporal..." 
"Não quer dizer pois, terras imemorialmente ocupadas, ou seja, terras que eles estariam 
ocupando desde épocas remotas que já se perderam na memória e, assim, somente 
estas seriam as terras deles. Não se trata, absolutamente, de posse ou prescrição 
imemorial, ... como uma forma de usucapião imemorial..."(Grifos do autor). 
Este entendimento funda-se no fato de que não há títulos anteriores aos direitos 
originários sobre tais terras. O usucapião é modo de aquisição da propriedade e esta não 
se imputa aos índios, mas à União a outro título. 
A conclusão a que chega o referido autor no desenvolvimento de seu raciocínio é de que 
o tradicionalismo refere-se não a uma circunstância temporal, mas ao modo tradicional de 
os índios ocuparem e utilizarem as terras e ao modo tradicional de produção. 
Filio-me a este entendimento. 
Os dispositivos constitucionais sobre as relações dos índios com suas terras e o 
reconhecimento de seus direitos originários consagram o instituto do indigenato, que não 
se confunde com a ocupação, com a mera posse. O indigenato é a fonte primária e 
congênita da posse territorial, é um direito congênito, enquanto a ocupação é título 
adquirido. As terras de índios, em que estes já encontram-se aldeados com cultura e 
moradia habitual, são congenitamente apropriadas. 
A declaração oficial de área como de ocupação indígena tem a natureza de ato 
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meramente declaratório de situação pré-existente e não de ato constitutivo de situação 
nova, pelo que reconhecemos direitos originários a ela. 
Ocorre que a idéia de permanência é essencial à relação do índio com as terras que 
habita, para fins da proteção constitucional em exame. 
Quando a Constituição Federal declara que as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios se destinam à sua posse permanente, isso significa um pressuposto, não 
necessariamente ligado ao fator temporal nem tampouco ao passado, mas, 
excepcionalmente, uma garantia para o futuro, no sentido de que essas terras, 
inalienáveis e indisponíveis, por eles ocupadas são destinadas, para sempre, ao seu 
habitat. 
O imóvel que ora se discute foi regularmente adquirido pelos autores em 17.04.85 e a 
posse e o domínio sobre ele, por si e seus antecessores, remontam ao ano de 1913, 
como demonstrado nos autos. Poder-se-ia questionar e discutir, no momento adequado, a 
identificação daquela área como sendo de ocupação indígena, uma vez que os autores 
nela residiam, produziam e cultivavam, sem quaisquer indícios de ocupação ou habitação 
de índios no local. 
A FUNAI, quando de sua contestação, alegou que, para que se confirmasse o domínio 
dos autores sobre a terra em disputa, seria necessário que se apresentassem os títulos 
de propriedade desde a origem, o que não me parece possível, senão vejamos. 
Do relatório elaborado pelo grupo de trabalho constituído para fins de delimitação da área 
declarada de ocupação indígena, denominada Wassu-Cocal, constam as informações de 
que, no perímetro eleito, havia 31 propriedades, 160 famílias e 889 pessoas não-índias lá 
residindo, trabalhando e produzindo. A comprovação da posse imemorial das terras aos 
índios de Cocal toma por base estudos realizados por entidades oficiais que remontam ao 
século passado para determinar a presença dos indígenas naquela área. 
Ora, os autores demonstraram o domínio regular daquele imóvel por si e por seus 
antecessores, todos não índios, numa cadeia temporal que remonta a 1913, o que 
aproxima-se de quase um século. Se se pretendesse que fossem apresentados títulos de 
domínio de quaisquer imóveis rurais, desde a sua origem, seríamos forçados a 
reconhecer que todo o território nacional pertence aos indígenas por direito congênito. Se 
assim não fosse, também não poderiam pertencer a posteriores posseiros, visto que 
estariam devolutas, de sorte que, na proteção constitucional referente aos índios, requer-
se que haja uma habitação permanente, uma ocupação para fins de reconhecimento de 
direito originário, e preliminarmente reservado a eles. 
Ademais, a FUNAI não comprovou que o imóvel vinha sendo ocupado por indígenas, 
além de um relatório em que consta que os índios que habitam na aldeia do Cocal 
encontram-se assimilados à vida da Região tanto cultural como economicamente, em 
avançado estágio de miscigenização, logo, não há que se falar nos requisitos exigidos 
para a caracterização da ocupação. A população dos Wassú é quase em torno de 3.000 
pessoas, somente 804 vivem nos núcleos de Cocal e Pedrinhas, no interior da área 
indígena. Os demais vivem em Maceió, Joaquim Gomes (município onde encontra-se o 
imóvel dos autores), Novo Lino e outras cidades. 
A delimitação da área foi feita de forma que sequer seria suficiente para abrigar a 
população total dos Wassú, o que torna, pois, pouco provável a justificativa de que a 
demarcação foi feita para que se permitisse que a comunidade se fixe, desenvolva-se e 
mantenha-se unida. 
Entretanto, cumpre destacar que o objeto da ação de reintegração de posse é fazer o 
esbulhado retornar, por força de decisão judicial, à fruição dos direitos inerentes ao 
estado de possuidor, dos quais tenha sido espoliado por ato arbitrário de terceiro. Para 
tanto, faz-se necessário que comprove que a privação da posse haja ocorrido contra 
voluntatem suam, por ato violento, clandestino ou qualquer outro ato precário. 
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O CPC, no seu art. 926, assim dispõe: 
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de 
esbulho." 
Tem-se pois, que a reintegração na posse pressupõe o esbulho, um ato praticado por 
terceiro que importe em perda da posse contra a vontade do possuidor. 
In casu, o Decreto Federal nº 93.331, de 02.10.86, declarou de ocupação indígena as 
áreas de terra que menciona, abrangendo, nesta descrição, a gleba dos autores. Não se 
insurgiram, os autores, contra o referido decreto, no momento oportuno, impugnando sua 
legalidade ou legitimidade. Alegaram a prática de esbulho, mas assinaram, em 17 de 
março de 1987, no 8º Cartório de Notas de Recife, Pernambuco, escritura pública 
reconhecendo a área em que está inserido o seu imóvel como localizadas em região 
efetivamente ocupada por silvícolas, pertencendo, pois, a União. Na mesma 
oportunidade, receberam indenização pelas benfeitorias existentes, dando plena, geral e 
irrevogável quitação, para nada mais exigir, da União Federal ou da Fundação Nacional 
do Índio - FUNAI, a qualquer título, reconhecendo ainda a nulidade e a extinção dos 
efeitos jurídicos do mencionado ato de aquisição da propriedade e seu registro imobiliário 
respectivo. 
No recibo assinado pelos autores, consta a seguinte declaração: 
"A indenização que ora recebemos decorre do fato de reconhecermos expressamente ser 
a União Federal a legítima titular da aludida área por nós possuida, face o inegável 
reconhecimento também de que a região por ela abrangida sempre se constituiu em 
habitat permanente das tribos que ali vivem." 
Trata-se, pois, de um negócio jurídico perfeito, acerca do qual nenhum vício de 
consentimento foi alegado e por conseguinte presume-se o assentimento das partes, o 
que torna inadmissível a caracterização do esbulho, pressuposto fáctico do interdito 
reintegratório sem o qual o mesmo não poderá proceder. 
A sentença monocrática merece prosperar pelos seus próprios e acertados fundamentos, 
in verbis: 
"Incabível, destarte, a proteção dos interdicta recuperandae possessionis no caso 
presente, em que a perda da posse do imóvel foi subseqüente à celebração de ato 
jurídico de conteúdo negocial, contra o qual não se alegam quaisquer vícios, assim 
afastando a factualidade do esbulho, que é o pressuposto legal da medida judicial 
postulada, nos termos dos arts. 499 do CCiv. e 926 do CPC, retrotranscritos. 
A questão deduzida pelos acionantes, caso venha a ser proclamada irregularidade do 
Decreto Federal nº 93.331/86, à mingua de correspondência motivacional das suas 
disposições com a realidade, terá de ser solucionada através de pleito indenizatório, em 
face do que dispõe o art. 35 do DL 3365/41, in verbis: 
"Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto 
de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. 
Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos." 
Por conseguinte, somente através do pedido de indenização, que não foi declinado neste 
feito, poderá o dominus rei vir a obter reparação de prejuízo decorrente de 
desapropriação dita irregular, por ausência concreta do motivo invocado no ato 
expropriatório (ocupação indígena em imóvel rural). 
Por verdade, o Direito Brasileiro, salvante a hipótese de retrocessão, nos casos legais, 
não admite a reversão do bem ao patrimônio do expropriado, uma vez concluída a 
expropriação e efetivada a sua inclusão entre os bens da União Federal (art. 35 do DL 
3365/41). 
Isto posto, por inadmissível a tutela jurisdicional pleiteada pelos autores por ausência dos 
pressupostos indispensáveis à sua procedência, nego provimento à apelação para manter 
a sentença monocrática pelos seus próprios fundamentos. 
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É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.220-PE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante : CODEVASF - CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
Apelada: LUZIA DE ASSIS BARBOSA GURGEL 
Advogados: DRS. MARIA TEREZINHA ROSÁRIO RIBEIRO E OUTROS (APTE.) E  

WALMIRA VIEIRA DE CARVALHO (APDA.) 
 
EMENTA 

Civil. Ação de Indenização por ato ilícito e acidente do trabalho. Competência da Justiça 
Federal para conhecer da responsabilidade civil, tendo em vista o disposto no art. 109 da 
CF/88. Não configuração dos pressupostos necessários à obrigação de reparar o dano. 
Apelo a que se dá provimento. 
1. A indenização por ato ilícito segue a competência das ações comuns e não a especial 
das acidentárias. 
2. Pressuposto da ação de reparação de danos é que o fato gerador seja moralmente 
imputável ao seu autor. Na ausência de culpa, que não se presume, torna-se 
improcedente o pedido. 
3. Empregado de empresa pública que, ao participar de um encontro de trabalho em 
Brasília, morre de infarto do miocárdio. Laudo médico que registrou evolução de doença 
cardíaca. 
4. Havendo cumulação de pedidos, um de natureza acidentária do trabalho, outro 
buscando indenização puramente civil, afirma-se a incompetência absoluta da Justiça 
Federal de qualquer grau para processar e julgar a ação acidentária, prosseguindo-se 
com o remanescente. 
5. Tratando-se de acidente de trabalho, mesmo que se trate de empresa pública federal 
no pólo passivo, a competência é da Justiça Estadual. 
6. Apelo provido. 
 
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, 
declarar a incompetência da Justiça Federal de 1º e 2º graus para conhecer de ação por 
acidente de trabalho e, pela mesma votação, dar provimento à apelação quanto à ação de 
responsabilidade civil, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas 
constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 29 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente, em exercício 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se, na espécie, de apelação de sentença 
prolatada nos autos da ação de indenização por ato ilícito e acidente de trabalho, 
promovida por Luzia de Assis Barbosa Gurgel contra a Companhia de Desenvolvimento 
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do Vale do São Francisco - CODEVASF. 
A autora, na qualidade de viúva e inventariante dos bens de seu marido, Dr. Francisco de 
Assis Gurgel, alega que o mesmo era engenheiro agrônomo e funcionário da 
CODEVASF, onde exercia a função de Técnico de Desenvolvimento de Empreendimento 
- III, lotado na Regional de Petrolina, e, em 13.08.90, foi convocado para uma reunião de 
trabalho das Equipes de Monitorias da empresa que seria realizada nos dias 14,15 e 16 
daquele mês e ano. Afirma que o seu esposo saiu de Petrolina, em 13.08.90, às 15h e 
30min, em vôo da VARIG , e, tão logo chegou em Brasília, passou a tratar de assuntos 
ligados à área de trabalho e função que ele desempenhava na empresa em Petrolina. 
Informa que o seu esposo, comunicando-se por telefone com um colega de trabalho, 
alegou aborrecimentos que sentira no decorrer dos trabalhos do dia 14.08.90 e 
manifestou intenção de retornar a Petrolina antes do final da reunião. Alega que ele 
abordou assuntos pendentes, incluindo sugestões ligadas às suas atividades em 
Petrolina, e que a progamação do encontro foi exaustiva e estafante. A seguir, segundo 
lhe foi informado, o Dr. Gurgel sentiu-se mal no hotel em que se encontrava, em Brasília, 
tendo sido levado a um hospital regional daquela capital por seu colega de quarto e 
trabalho, o Sr. Stênio Girão, vindo a falecer logo em seguida, tendo como causa mortis 
"choque cardiogênico cardiopatia congestiva", segundo consta da certidão de óbito às fls. 
Argumenta a autora que, antes do falecimento, seu marido nunca apresentou problemas 
de saúde ligados a doença cardiovascular ou qualquer outra que seja, pelo que atribui ao 
trabalho acentuado que vinha desenvolvendo no seu Grupo de Trabalho e às condições 
climáticas desfavoráveis de Brasília o quadro sintomático que se apresentou para a causa 
mortis. Ademais, argumenta que a ré não tomou providências cabíveis para a ocasião, 
uma vez que o corpo ficou exposto em um necrotério, esperando pessoas da família 
distante e somente, por muita insistência do Dr. Stênio Girão, foi colocado um motorista 
da empresa para providenciar o embalsamamento do corpo para retorno a Petrolina e 
que, em nenhum momento, foi acionado o setor de assistência social ou outro para tomar 
as providências necessárias. Afirma que houve descaso ao ser humano e que resta 
provada a culpa da ré, por conduta omissiva, com culpa grave da empregadora. 
A CODEVASF foi devidamente citada por meio de carta precatória. 
Na audiência de instrução e julgamento, não houve possibilidade de acordo. A ré 
apresentou contestação, argüindo, em preliminar, a incompetência da justiça federal para 
conhecer do feito, uma vez que as questões referentes a acidentes do trabalho sujeitam-
se à justiça comum, e a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a obrigação de 
indenizar nasce quando se causa dano a outrem e que em nenhum momento cometeu 
qualquer dano à autora. No mérito, alega que o de cujus compareceu a Brasília 
acompanhado de seu chefe imediato, Dr. Stênio Girão, a fim de participar de um 
seminário que foi tranqüilo, com horários flexíveis e intervalos para descanso, conforme 
consta do programa às fls. 15, e que a apresentação dos trabalhos da 3ª SR, a qual o 
servidor falecido estava subordinado, foi feita pelo Chefe de Assessoria e Planejamento e 
não por ele. A sua participação nos debates foi bastante discreta e os trabalhos da 3ª 
Superintendência Regional foram elaborados por toda equipe de monitoria chefiada por 
Dr. José Stênio Girão de Oliveira. Argumenta que a autora tenta atribuir tarefas ao 
empregado Francisco de Assis Gurgel, de cujus, as quais não foram por ele 
desempenhadas. 
Informa, ainda, que no dia 15.08.90 todos os participantes do seminário foram a uma 
churrascaria para festa de confraternização, onde comeram e beberam bastante, 
retornando o servidor falecido ao hotel, acompanhado de seu colega de quarto, Dr. Stênio 
Girão, por volta das 23:30 horas. Vindo a dormir, acordou de madrugada para tomar 
comprimido e, após haver conciliado o sono pela segunda vez, aproximadamente às 4:00 
horas do dia 16/08, começou a passar mal, sendo conduzido pelos colegas, Drs. Stênio 
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Girão e Renato de Pinho Pereira, ao Hospital Regional da Asa Norte em Brasília, onde foi 
imediatamente atendido pelos médicos que ali se encontravam, que utilizaram-se de 
choques e outros meios com vistas a restabelecer os batimentos cardíacos, o que não foi 
possível. 
A ré juntou aos autos o laudo do exame cadavérico emitido pela Secretaria de Segurança 
Pública de Brasília - Instituto de Medicina Legal Leonídio Ribeiro -, assinado pelos 
médicos legistas que o realizaram, onde consta como causa mortis "choque cardiogênico 
- cardiopatia congestiva", com a descrição da patologia do coração do de cujus e uma 
declaração assinada pelo médico cardiologista Lázaro Fernandes de Miranda, onde 
esclareceu que, de acordo com o laudo cadavérico supramencionado, constata a 
existência de doença com evolução de longa data, provavelmente em tratamento crônico, 
o que colocava o paciente susceptível a morte súbita inteiramente imprevisível, tal qual 
aconteceu. 
Alega, ainda, a ré que não é verdade não haver tomado as providências para os primeiros 
socorros. Estes foram prestados pelos colegas que se encontravam hospedados com o 
empregado falecido no hotel, e outros chegaram ao hospital ainda pela madrugada, tão 
logo tomaram conhecimento. Foi também designada uma assistente social de nome 
Nádia Maria Bezerra Leite, e o economista Álvaro Milton Lemos Quaglia e outros para que 
tomassem todas as medidas com vistas ao translado do corpo a Petrolina. Providenciou, 
ainda, o embalsamamento do corpo, uma urna zincada, flores ornamentais naturais, 
roupa terno de luxo, etc, bem como o transporte do corpo para Petrolina em uma 
aeronave de sua propriedade e o pagamento de passagens aéreas Recife/Petrolina para 
os filhos do de cujus virem assistir ao sepultamento. 
Sustenta que não tem nenhuma obrigação de indenizar, uma vez que o dolo ou culpa, 
pressupostos dessa obrigação, não ocorreram. Afirma que para haver responsabilidade é 
preciso que haja culpa e, sem prova desta, inexiste obrigação de reparar o dano. 
Faz juntar inúmeros posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais em defesa de sua 
tese. Impugna também o valor da causa. 
As preliminares argüidas pela ré não foram acolhidas pelo Magistrado singular, que 
entendeu estar a CODEVASF enquadrada no caso do art. 109, inciso I, da CF, e a 
impossibilidade jurídica do pedido não ter sido demonstrada. 
Ato contínuo, foi tomado o depoimento pessoal da autora e ouvidas as testemunhas, três 
da autora e quatro da CODEVASF, após o que foi dada a palavra para as razões finais, 
em que as partes sustentaram as mesmas razões já expostas. 
Decidindo a lide, o insigne Magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação, 
condenando a CODEVASF a pagar a indenização requerida por entender que "morte 
acidental ou incidental, ela ocorreu com as omissões apontadas da empresa e quando o 
empregado estava na capital, a seu serviço, por força de convocação clara e induvidosa e 
que a ré teve conduta omissa marcante em relação ao de cujus e sua morte." 
Irresignada, a CODEVASF interpõe recurso de apelação para esta e. Corte de Justiça em 
que pugna pela reforma da sentença. Ressalta que o Magistrado singular não conheceu 
do laudo de exame cadavérico juntado aos autos, que constitui prova circunstancial na 
qual fundamentou suas alegações, e que o emérito Juiz a quo deixou-se induzir de forte 
emoção para proferir a sentença, desprezando sua capacitação de saber julgar embasado 
na razão e, ademais, sustenta os argumentos expostos em sua contestação. 
A apelada apresentou contra-razões com louvores à decisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A questão fática e jurídica que ora se põe 
em discussão requer cautelosa e minuciosa apreciação dos diversos aspectos presentes 
nos autos. 
A preocupação dos juristas e legisladores com o problema do infortúnio do trabalho 
remonta à época da Revolução Industrial, onde nasceu e cresceu, e não tardou para que 
a grande maioria dos povos civilizados aderisse a essa tendência político-social e 
passasse a desenvolver uma atividade normativa a respeito da matéria. 
A evolução do direito acidentário se deu, historicamente, à base de uma nítida separação 
de terrenos entre a responsabilidade civil e a responsabilidade oriunda do risco do 
trabalho, manifestando-se no sentido de evitar a cumulação das ações de indenização 
acidentária com as de responsabilidade civil. 
A evolução do direito positivo brasileiro, ao longo da história da infortunística, quanto à 
filosofia e regime da tutela do empregado, em face do acidente do trabalho, refletiu sobre 
o problema da concorrência entre a indenização acidentária e a responsabilidade civil 
comum. 
Analisando sob o ponto de vista histórico, temos a considerar fases distintas. 
O Decreto-Lei nº 24.637/34 firmou clara exegese quanto à intenção do legislador em 
exonerar o empregador do pagamento de qualquer indenização ao empregado, pelo 
mesmo acidente, além da estatuída pelo D. nº 3.724/19, que por sua vez foi omisso 
quanto ao concurso da responsabilidade acidentária e a responsabilidade de direito 
comum. 
O advento do Decreto-Lei nº 7.036/44 trouxe importante inovação, ao manter os termos 
da normatividade anterior, com a ressalva de que os casos em que o acidente resultasse 
de dolo do empregador ou de seus prepostos, introduzindo, assim, a cumulação da 
responsabilidade acidentária e civil. A jurisprudência, ampliando o campo de incidência da 
nova regra, equiparou o dolo à culpa grave do empregador. A cumulação ocorreria, no 
entanto, a título de complementação e não de coexistência integral de ambas para um 
mesmo acidente. 
O regime introduzido pela Lei nº 6.367/76 apresentou dois fatores importantes. Manteve-
se omissa quanto ao problema da cumulação das reparações de direito acidentário e 
direito comum e introduziu a tutela ao acidente do trabalho dentro do campo da 
Previdência Social. A doutrina e a jurisprudência mantiveram-se fiéis à orientação 
anterior, sumulada pelo enunciado nº 229 do STF, que assim dispõe, in verbis: "A 
indenização acidentária não exclui a do direito comum, em caso de dolo ou culpa grave 
do empregador" A cumulação das duas responsabilidades, contudo, perdeu o caráter de 
complementariedade passando a ser total. 
A Constituição Federal de 1969, deslocando o seguro de acidente do trabalho do Regime 
Contratual (responsabilidade civil do empregador), para o da Previdência Social 
(responsabilidade estatal e legal), eliminou a relação contratual do seguro acidentário, 
passando a adquirir caráter de seguro social, cujo custeio ficou a cargo de contribuições 
do empregador e do empregado e do próprio Estado. Desta forma, se no evento danoso, 
além do risco do trabalho, concorreu ato ilícito do patrão, configura-se a responsabilidade 
comum. 
A jurisprudência firmada até o advento do novo Texto Constitucional firmou-se no sentido 
de que a indenização civil do empregador ocorreria sempre que o evento danoso 
houvesse sido provocado por dolo ou culpa grave do empregador. 
O novo texto constitucional, além de manter o regime de seguro previdenciário para o 
acidente do trabalho, separou definitivamente o regime da infortunística do regime da 
responsabilidade civil, ao assegurar, no seu art. 7º, XXVIII, in verbis: "O seguro contra 
acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está 
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa." A inovação fundamental consiste no fato da 
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responsabilidade civil do patrão ser totalmente regulada pelo regime civil, 
independentemente da acidentária. Só assim, a exigência do dolo ou da culpa grave para 
condicionar a responsabilidade civil paralela à indenização acidentária foi inteiramente 
abolida, o que significa que qualquer falta cometida pelo empregador, na ocasião do 
evento lesivo ao empregado, acarretar-lhe-á o dever indenizatório do art. 159 do Código 
Civil. 
Estas considerações demonstram-se necessárias para a convicção que formo acerca das 
questões preliminares que envolvem a lide posta neste Juízo. 
A autora, na qualidade de viúva e inventariante do de cujus, propôs ação de indenização 
por ato ilícito e acidente do trabalho, requerendo a condenação da ré, ora apelante, na 
reparação dos danos e o pagamento de indenização de 20 salários mínimos vigentes. 
Percebe-se claramente nos autos, a ocorrência da cumulação das ações indenizatórias a 
que nos referimos quando da exposição da evolução do regime tutelar do empregado em 
face do acidente do trabalho. 
Tal fato se torna ainda mais claro quando são verificados os argumentos utilizados na 
exordial, que buscam a configuração dos pressupostos necessários e distintos das duas 
espécies indenizatórias. A autora procura caracterizar o nexo empregatício e a ocorrência 
da morte do empregado no momento em que se encontrava à disposição da empresa 
empregadora, configurando-se, por conseguinte, o acidente de trabalho, e, de outro lado, 
procurando caracterizar a culpa da ré, cuja essência está, no seu dizer, "na previsibilidade 
do resultado da falta da omissão da CODEVASF quanto à rigorosidade da pauta de 
trabalho, o que ficou provado, uma vez que faltou a tempo até o "socorro" para as 
providências necessárias aos primeiros socorros e, posteriormente, no embalsamamento 
do corpo para Petrolina." 
Inconteste a cumulação de ações autônomas, independentes, devendo, pois, ser 
apreciadas separadamente. 
A indenização acidentária, que, ao contrário do entendimento do Magistrado singular, 
efetivamente foi pleiteada, não pode prosperar nesta instância julgadora, por absoluta 
incompetência do juízo em apreciá-la. 
Tenho como certo que a competência para conhecer das ações de indenização fundadas 
em acidente de trabalho é da justiça ordinária dos Estados e do Distrito Federal, ficando, 
pois, descartada a possibilidade deste Juízo conhecer da mesma, excluindo-se, pois, o 
pedido de apreciação desta indenização pleiteada pela autora. Aplica-se ao caso o art. 
109 da CF e a decisão seguinte: 
"Competência absoluta. Cumulação de lides. 
Reunindo a inicial duas lides, para cujo julgamento são absolutamente competentes 
distintos ramos do Judiciário, há que se declarar a impossibilidade da cumulação, não se 
podendo decidi-los em um mesmo processo. 
Reconhecimento da competência da justiça do trabalho para a lide trabalhista e da justiça 
comum para o pleito de benefícios acidentários." 
(STJ, CC 1250 - MS 90.00048397 - 2ª Seção - 14.11.90 - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, in 
LTR - 56-071850, Vol. 56, nº 07, julho de l992)". 
Neste particular, acolho a preliminar suscitada pela ré, ora apelante, pelo que declaro a 
incompetência absoluta da Justiça Federal de 1º e 2º graus para conhecer do pedido que 
envolve acidente de trabalho. 
Quanto à indenização por ato ilícito, entendo que segue a competência das ações 
comuns e não a especial das acidentárias. Assim, tanto em primeira instância como em 
grau de recurso, a competência para as ações indenizatórias por ato ilícito haverá de ser 
determinada em consonância com as regras gerais pertinentes às causas de 
responsabilidade civil, sem nenhum liame com normas especiais apenas pertinentes aos 
feitos regulados pela Lei de Acidentes do Trabalho. 
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Firmo tal convicção no entendimento de que, embora o fato ocorrido no plano sociológico 
seja o mesmo, não é questão relativa a acidente de trabalho. Um mesmo fato pode 
receber a incidência de várias normas jurídicas. Pode dar nascimento, ao mesmo tempo, 
a um ilícito civil e a um ilícito criminal. Pode, a um tempo, dele nascer uma 
responsabilidade contratual e uma responsabilidade aquiliana. É que cada esfera de 
normação leva em consideração certos aspectos e certas conseqüências ou resultados 
do fato global e lhes dá a composição adequada. A indenização por ato ilícito não é 
norma dada pela Lei de Acidentes de Trabalho. Limita-se esta apenas a ressalvar o direito 
àquela indenização. 
Bem se percebe que as causas de pedir, na ação de indenização por acidente de trabalho 
e ação de responsabilidade por ato ilícito, são diferentes, embora guardem ligação remota 
pela identidade do fato de que derivam. 
Isto posto, e tendo em vista o disposto no art. 109 da Carta Magna vigente, reconheço a 
competência deste juízo para apreciar o pleito, no referente a pedido de indenização com 
base em responsabilidade civil comum, pelo que passo a examiná-lo, in meritis. 
A responsabilidade civil, no direito moderno, é um dos mais relevantes capítulos de toda a 
Ciência Jurídica. Trata-se, aliás, de questão das mais antigas, em que deparam-se traços 
reveladores de sua prolongada e laboriosa construção jurídica. 
A ação de reparação de danos, originária do Direito Romano, constitui herança que o 
mundo civilizado continua a manter.  
Pressuposto da reparação é que o fato gerador seja moralmente imputável ao seu autor. 
Na ausência de culpa, que não se presume, torna-se improcedente o pedido. Esta é a 
base sobre a qual repousa a teoria clássica e tradicional da culpa, a Teoria da 
Responsabilidade Subjetiva, à qual o nosso Código Civil manteve-se fiel. 
Para que haja responsabilidade civil é preciso que se verifique a coexistência de três 
elementos substanciais: o dano efetivo, o fato lesivo e a culpa lato sensu, abrangendo o 
dolo e a culpa stricto sensu. 
O dolo decorre do conhecimento do resultado danoso, que é desejado e previsto pelo 
agente. A culpa, a violação de um dever que o agente podia conhecer e atacar. Uma vez 
que esses atos atingem o direito de terceiros, lesando-os e acarretando prejuízos, surge a 
obrigação de indenizar, pela qual responde civilmente o culpado. 
Washington de Barros, in "Curso de Direito Civil", afirma que para a Teoria da 
Responsabilidade Civil é preciso que haja um dano contra o direito, a relação de 
causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente e a culpa deste, isto é, que o 
mesmo tenha agido com dolo ou culpa. 
A Teoria Subjetiva distingue a culpa quanto à sua extensão em culpa grave, que 
aproxima-se do dolo, culpa leve, que é uma falta evitável se a ela for dispensada uma 
atenção razoáve,l e a culpa levíssima, consubstanciada na falta que só seria evitável por 
meio de uma atenção extraordinária, em que se requer especial habilidade ou 
conhecimento singular. 
Em qualquer dos casos, subsiste a responsabilidade. Logo, para que haja 
responsabilidade civil é preciso que haja culpa. Sem prova desta, inexiste obrigação de 
indenizar e reparar o dano. O art. 159 do Código Civil dispõe, in verbis: "Aquele que por 
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito ou causar prejuízo a 
outrem fica obrigado a reparar o dano." Decorre que, para o nosso sistema civil, a 
reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ato ilícito. É preceito que 
ninguém deve causar lesão a outrem. 
Urge ter bem presente, nessa ordem de idéias, que a culpa não é suficiente para impor o 
dever de indenizar. É possível encontrar-se um dano perante uma conduta culposa e não 
existir o liame de causa e efeito entre tais elementos. 
Para que o empregador seja responsabilizado pela reparação civil do dano sofrido por seu 
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empregado, mister se faz que seja provado, adequadamente, que a lesão sofrida adveio 
diretamente da falta praticada. 
O ônus da prova de todos os requisitos da responsabilidade civil, ou seja, do dano, da 
culpa e do nexo causal são atribuídos por inteiro ao empregado, pois representam os 
fatos constitutivos de seu pretenso direito. 
No caso dos autos, verifico que, em face aos elementos constitutivos da responsabilidade 
civil, poder-se-ia vislumbrar um dano efetivo, qual seja, o falecimento do empregado, mas 
não identifico os demais elementos. 
A autora detectou a culpa da apelante na rigorosidade da pauta de trabalho e na falta de 
socorro e providências necessárias em relação ao evento morte de seu empregado. Não 
procede esse entendimento. 
A pauta dos trabalhos realizados em Brasília e para o qual foi convocado o de cujus, junta 
aos autos às fls., demonstra estar a programação dentro dos parâmetros da normalidade 
de um encontro dessa natureza, inclusive com momentos de intervalo previstos. Poder-
se-ia até levar em conta que, para alguns, menos habituados a um ritmo intenso de 
trabalho, parecesse exaustiva, mas jamais ao ponto de ensejar a morte de um dos seus 
participantes por extremo rigor de sua programação. Ademais, pelo que se depreende dos 
depoimentos constantes dos autos, o empregado desenvolvia intenso trabalho na 
Regional em que prestava serviços em Petrolina e, por isso, deveria estar habituado ao 
ritmo de trabalho na empresa. 
Outrossim, conforme consta do laudo de exame cadavérico às fls., a causa mortis foi 
concluída como "choque cardiológico devido a cardiopatia congestiva", que, segundo 
declaração de médico cardiologista, constante dos autos às fls., tem "existência com 
evolução de longa data, provavelmente em tratamento crônico", o que colocava o de cujus 
"susceptível de morte súbita inteiramente imprevisível, tal como aconteceu." 
Percebe-se, de logo, que a morte do empregado não poderia ser prevista pela empresa e 
tratava-se de mal com evolução de longa data, talvez crônico, pelo qual a ré não pode ser 
responsabilizada. 
Quanto à referida omissão da CODEVASF, não há como se caracterizar nos termos em 
que foi exposta. O seu empregado veio a passar mal no hotel em que estava hospedado 
e foi imediatamente socorrido pelos seus colegas de quarto, que o levaram ao hospital 
onde veio a falecer. A empresa apenas tomou conhecimento do fato já consumado. O seu 
empregado já havia falecido quando veio a ser informada do caso, pelo que, nada mais 
lhe restaria  fazer para impedir o resultado. Não houve omissão, porquanto não haveria 
como se realizar a ação. 
Com relação às despesas pelo funeral, estas foram pagas pela Associação dos 
Empregados da Empresa, que para ela contribuem mensalmente com o intuito de 
beneficiar-se dos seus serviços, no qual se inclui o dispensado ao de cujus. Poder-se-ia 
atribuir esse encargo à empresa, o que seria admissível, já que o de cujus encontrava-se 
a seu serviço, mas, neste caso, caberia à Associação dos Empregados da CODEVASF 
que, a tempo, realizou as despesas, pleitear o ressarcimento das mesmas sob essa 
alegação. Não há legitimidade para que a autora, em sede de ação de responsabilidade 
civil, reclame por despesas que efetivamente não realizou. 
Ressalte-se que a CODEVASF providenciou o translado do corpo de Brasília para 
Petrolina. Idem dos filhos do de cujos, tudo em avião de propriedade da empresa. 
Poder-se-ia, tendo-se em conta o aspecto emocional e humano, desejar que a empresa 
se fizesse presente a tudo e em todas as necessidades como assim desejava, 
justamente, a viúva. Por certo que os anos de vida dedicados a uma empresa devem ser 
levados em conta e reconhecidos pela sua importância. A um funcionário graduado, 
dedicado e zeloso em seu trabalho, há que se dispensar toda sorte de reconhecimento e 
merecimento. Infelizmente, não é assim que normalmente procedem as empresas. O 
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sistema capitalista quase selvagem em que se desenvolve a nossa sociedade pouco 
valoriza a vida humana que, cada vez mais, torna-se descartável e substituível pelas 
inovações tecnológicas. Sob esse aspecto humano, registramos a nossa preocupação 
com a valorização do trabalho e a dignidade da pessoa humana. Ao julgador, porém, não 
é dado levar-se por emoções e sentimentos em seu trabalho. O Juiz deve motivar e 
fundamentar suas convicções, mas não torná-las contrárias e arbitrárias diante da ordem 
jurídica, que há de ser preservada pelo sentimento maior da Justiça. 
Não se pode punir aquele que não possui efetivamente qualquer responsabilidade nos 
fatos. A natureza das coisas, no mais das vezes, é sempre mais forte e imprevisível que 
os nossos desejos e intenções. 
Não há qualquer nexo de causalidade entre a morte do empregado e a conduta da 
empresa. Não se configura e nem se prova a qualquer tempo a sua culpa. E a culpa não 
pode ser presumida. Convenço-me, pois, que não se firmou, in casu, a figura da 
responsabilidade civil por lhe faltar os elementos caracterizadores e substanciais à sua 
existência. 
O insigne Magistrado singular, fundamentando o seu decisum, entendeu estar presente, 
in casu, a Teoria do Risco Administrativo, que se aplica aos modernos diretores de 
empresa, pelo qual o agente responde pelos prejuízos causados a terceiros, 
independentemente de culpa. Não procede tal entendimento. 
Ainda que se tenha em conta a aplicação da Teoria Objetiva para a questão ora em 
comento, tem-se que atentar para o sentido de sua exegese. A referida teoria prescinde 
da culpa como ensejadora da obrigação de reparar. Mas não prescinde do nexo de 
causalidade que deve haver entre o dano causado e a conduta do agente. Faz-se 
necessário que pela sua conduta haja ocorrido o prejuízo. O que não se questiona é se 
houve ou não o elemento culpa a revestir e embasar o seu comportamento. Na espécie, 
não há qualquer relação efetiva e objetiva entre o falecimento do empregado e a conduta 
da empresa. Prescinde-se da culpa, não do nexo causal. Como este não se configura, 
também à luz dessa teoria não procede o pleito da autora. 
Isto posto, dou provimento à apelação para reformar a sentença do Juiz monocrático, por 
entender indevida a indenização pleiteada pela autora. Inverto o ônus da sucumbência. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.449-SE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: MAGNÓLIA DE NAZARETH MAGNO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DR. ROBERTO DE PAULA LIMA (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Teto máximo de remuneração dos servidores públicos.  
Aplicação aos inativos (art. 37, XI, CF, e art. 17, ADCT, c/c art.42, da Lei 8.112/90, e art. 
24, da Lei 8.216/91). 
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, por maioria, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
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taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 08 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A sentença julgou improcedente pedido de 
condenação da União Federal a restaurar o valor dos proventos do autor, sem o 
abatimento previsto no art. 24 da Lei 8.216/91. Alega a apelante que a regra do art. 42 da 
Lei 8.112/90 tem como destinatários apenas os servidores da ativa, porquanto tal 
restrição só para esses está prevista no art. 37, XI, CF.  
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): Assim votei, em situação semelhante, 
na REO 19.935: 
"Dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal: 
`...A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor 
remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos 
respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer 
título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo 
Prefeito'. 
Daí as regras contidas no art. 42 da Lei 8.112/90, que se refere à remuneração do 
servidor, o que alcança o inativo, e do art. 24 da Lei 8.216/91, que, para tornar mais clara 
a limitação, reporta-se aos proventos da aposentadoria. 
Mais não faz, por sinal, o dispositivo apontado como inconstitucional pelo MM. Juiz 
sentenciante que atender ao quanto estabelecido no art. 17 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 
José Afonso da Silva (Curso, 1992, págs. 581/2) chama a atenção para o caráter 
abrangente do termo `remuneração', utilizado no art. 37, XI, assinalando: 
`Quando a Constituição, no art. 37, X, declara que a revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, 
far-se-á na mesma data, usou intencionalmente o termo remuneração para abranger 
todos os valores integrantes da retribuição dos civis e militares, a fim de que nenhuma 
parcela fique fora da identidade de índices. Assim também quando estatui sobre os limites 
máximos e a relação dos valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores 
públicos (art. 37, XI), porque todos os termos de comparação são remuneração, assim os 
estipêndios dos membros do Congresso Nacional (art. 49,VII) e do Prefeito (art. 29, V)...A 
propósito, o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que os 
vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de 
aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com tais limites, serão 
imediatamente reduzidos a eles, não se admitindo, neste caso, invocação de direito 
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adquirido ou percepção de excesso a qualquer título'. 
Não se há de confundir a incidência desse limite máximo com a inovação do novo texto 
constitucional quanto à paridade dos proventos em relação aos vencimentos, a cujas 
flutuações aqueles se vinculam, e ao desaparecimento da regra do parágrafo 2º do art. 
102 da Constituição Federal de 1967, com a Emenda 1/69, que proibia aos inativos a 
percepção de proventos superiores aos servidores da ativa". 
Idêntico posicionamento foi adotado na  AMS-9123: 
" Fiscais previdenciários aposentados.  Limite  máximo  de 
proventos. Aplicação da regra do art. 42 da  Lei  8112,  que  decorre dos comandos do 
art. 37, XI, da Constituição Federal e do art. 17, ADCT". 
Recentemente, porém, esta Turma, em acórdão da lavra do eminente Juiz Araken Mariz, 
no qual fiquei vencido, adotou o entendimento defendido pela apelante, invocando 
precedente da colenda Primeira Turma, especialmente o voto condutor do eminente Juiz 
Ridalvo Costa. 
Não obstante as homenagens à corrente que se baseia na não indicação expressa da 
limitação aos inativos, mantenho a minha posição. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.771-PB 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA EMPRESARIAL LTDA. - NAPE 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. JOSÉ FERREIRA DE BARROS E OUTRO (APTE.) E  

LUIZ GONZAGA BRANDÃO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Prova pericial. Imprescindibilidade. Sentença anulada. 
- Se induvidosa a indicação da prova pericial, feita pela promovente em mais de uma 
oportunidade, mui patente se demonstra a imprescindibilidade dela para permitir ao 
julgador decidir a lide a contento. 
- Apelação provida. Sentença anulada. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas.  
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de  setembro de l993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSE MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Núcleo de Assistência Psicológica Empresarial 
Ltda. (NAPE) promovera ação de consignação em pagamento contra a Caixa Econômica 
Federal, visando a depositar quantia referente a débito dito contraído na época do "Plano 
Cruzado", atingido pela anistia tratada no art. 47 do Ato das Disposições Constitucionais 
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Transitórias. 
O MM. Juiz julgou improcedente o pedido da autora, porque esta não demonstrara de 
plano "os fatores necessários para se auferir a liquidez da sua dívida e a recusa do 
credora, ora ré". Impôs-lhe condenação em custas processuais e em honorários 
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. 
Nas razões de fls. 107/8, a apelante alegou cerceamento de defesa, eis em duas 
ocasiões requerera perícia contábil nas Agências da Caixa de Trincheiras e Cruz das 
Armas, além do depoimento pessoal dos gerentes respectivos, provas consideradas, 
porém, desnecessárias pelo Magistrado, que julgou antecipadamente a lide. 
Requereu a recorrente a anulação da sentença ou, alternativamente, a reforma da 
decisão para se dar provimento ao pedido inicial. 
A CEF, na contrariedade, propugnou pela manutenção da sentença. A não realização da 
prova pericial deveu-se à desnecessidade dela reconhecida pelo Juiz. 
Relatei. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O pedido da apelação é alternativo: 
anulamento da sentença, por ferido o princípio do contraditório ou reforma da mesma, 
julgando-se procedente a súplica exarada na inicial. 
A anulação da sentença se impõe no caso. 
Na verdade, Sua Excelência, o digno Juiz de primeiro grau, ao entender desnecessária a 
produção de provas em audiência, afrontou os princípios do contraditório e da ampla 
defesa. Fê-lo ao argumento da ausência de especificação (Relatório, in fine), mas 
laborando em equívoco. 
A autora propugnara, na exordial, pela prova pericial em agências da Caixa (Trincheiras e 
Cruz das Armas) e depoimentos pessoais dos gerentes e funcionários das ditas sucursais 
(fls. 04/5). Reiterou a postulação às fls. 82/7: "Repetindo o requerimento de perícia nas 
Agências Cruz das Armas e Trincheiras para se caracterizar a continuidade das 
transações relativas às renegociações e composições, negadas pela ré ..." 
Se induvidosa a indicação da prova pericial, feita pela promovente em mais de uma 
oportunidade, mui patente se demonstra a imprescindibilidade dela para permitir ao 
julgador decidir a lide a contento. Vê-se tal do próprio decisum monocrático: 
"O que não é suficiente, pela não demonstração cronológica da dívida, no seu quantum 
exato, baseada em documento legível e certo. A via escolhida não comporta dúvidas. Não 
admite senões, não se socorre de incertezas. Tudo deve ser matematicamente certo." 
A incerteza do ilustre Magistrado, podê-la-ia dissipar a perícia, se deferida e executada. 
Do exposto, dou provimento à apelação para anular a sentença, determinando o regular 
processamento do feito, produzindo-se as provas especificadas. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.776-PE 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: ANTÔNIO AUTO PEÇAS LTDA  
Apelada: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
Advogados: DRS. RAIMUNDO GOMES DE BARROS E OUTRO (APTE.) E  

PEDRO PAULO ANTONINI E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Embargos à Execução. Venda com cartão de crédito. Intervenção da SUNAB. 
- Não se configurando abuso do poder econômico a venda de mercadoria mediante cartão 
de crédito com acréscimo no preço, em virtude de pagamento após trinta dias, incabível a 
intervenção da SUNAB. 
- Apelo provido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 26.776 - PE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de junho de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Antônio Auto Peças Ltda. opôs embargos à 
execução fiscal proposta pela Superintendência Nacional do Abastecimento - SUNAB 
fundada em autuação fiscal decorrente da venda de mercadoria com sobrepreço para 
pagamento com cartão de crédito. 
Afirma que a liminar em que se baseou a fiscalização foi revogada; além do mais, não 
fora citada para integrar a lide na ação civil pública que tramita na 2ª Vara Federal - PE, 
visando a proibir a comercialização de mercadorias com acréscimo no preço, em face do 
pagamento mediante cartão de crédito. 
A Superintendência Nacional do Abastecimento apresentou impugnação às fls. 84/122. 
O MM. Juiz a quo julgou improcedentes os embargos. 
Inconformada, a embargante interpôs recurso de apelação, às fls. 129/165, reiterando o 
pedido da inicial. 
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 FRANCISCO FALCÃO (Relator): A sentença recorrida merece reparos. 
A ordem econômica é pautada  na livre iniciativa, tendo como um dos princípios o da livre 
concorrência, podendo  o Governo intervir apenas quando houver abuso do poder 
econômico, como prescreve o art. 173,  4º, da CF, que passo a transcrever: 
"Art. 173: 
 4º.  A lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à 
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros." 
No caso em tela, não houve preço abusivo, simplesmente o lojista, ao efetuar a venda da 
mercadoria mediante cartão de crédito, fez incidir  no preço  o índice inflacionário, posto 
que, a uma inflação em média de 30% ao mês, é perfeitamente aceitável que o vendedor 
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acresça este percentual no preço de uma mercadoria, uma vez que só receberá a quantia 
após trinta dias. 
Desse modo, claro está que não houve aumento abusivo, e se não é questionado o lucro  
na venda da mercadoria à vista, também não poderá ser questionado o acréscimo da 
correção monetária, uma vez que este simplesmente preserva o valor aquisitivo da 
moeda. Assim como também não se verificou abuso de poder objetivando a dominação 
de mercados, o aumento arbitrário de lucros, nem a eliminação da concorrência. 
Se houve algum descumprimento, foi de cláusula contratual entre a administradora de 
cartão de crédito e a loja, não podendo a SUNAB intervir nos atos de comércio, valendo-
se de meras portarias sem amparo legal e constitucional. 
Ressalte-se, ainda, que a compra de mercadoria mediante cartão de crédito com o preço 
maior é uma opção do comprador, cabendo, ainda, ao vendedor, pelo princípio da livre 
concorrência, estabelecer seus critérios de venda. 
Sem outras considerações, por desnecessárias, dou provimento ao apelo para,  
reformando a sentença recorrida, dar provimento aos embargos, extinguindo a execução 
fiscal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.881-RN 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: GABRIEL ETELVINO DE ARAÚJO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. MARIA ESTELA CUNHA DE CASTRO (APTE.) E  

SANDRA MARIA FREITAS DE ALMEIDA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA. 

Processual Civil. Execução. Apurada a inexistência de débito, em liquidação de sentença, 
extingue-se a execução. Impossibilidade de discutir-se questão não apreciada na 
sentença de conhecimento. 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, 15 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que, 
após liquidação promovida em ação de reajuste de benefício previdenciário, decretou a 
extinção da execução, por ficar constatada a inexistência de diferenças, porquanto o 
credor percebia benefício de renda mínima, correspondente a 0,92 do salário mínimo.  
Alega, em resumo, que restou contrariado o disposto no art. 201, CF, que fixa o limite 
mínimo de um salário mínimo para o benefício previdenciário. 
Sem contra-razões, vieram os autos. 
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É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A execução baseia-se, 
necessariamente, em título executivo, que fixa, em absoluto, os seus limites. No caso, a 
sentença exeqüenda condenou o INSS a promover o reajuste do benefício do autor em 
conformidade com a Súmula 260-TFR, ou seja, sem fator de redução e segundo a 
variação dos índices da política salarial.  
A liquidação constatou a inexistência de débito, porquanto o autor percebia benefício de 
renda mínima, correspondente a 0,92% do salário mínimo. Agora, o demandante procura 
transmudar a causa de pedir, insistindo em receber o benefício correspondente a um 
salário mínimo, em razão do disposto no parágrafo 5º, do art. 201, da Constituição 
Federal. Ocorre que essa questão não foi discutida na causa, e, por isso mesmo, não há 
condenação nesse sentido. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.979-PE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: MARIA DO CARMO PEREIRA DE BARROS 
Advogados: DRS. MARIA DE LOURDES CALDAS CÂMARA E OUTROS (APTE.) E  

MANOEL RAMIRO DE OLIVEIRA (APDA.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Aposentadoria invalidez cancelada após exame médico que afirmou a 
inexistência momentânea de incapacidade. Supereveniência de deferimento de auxílio-
doença que demonstra a manutenção do quadro anterior de cardiopatia. Falecimento do 
autor no curso da ação. Requisição judicial de dados dos exames anteriores. Omissão da 
autarquia ré em apresentar os documentos requisitados. Presunção de veracidade dos 
dados apontados como constantes de tais documentos. Recurso administrativo não 
respondido. Ação que superou o prazo qüinqüenal contado da data do requerimento à 
Junta de Recursos da Previdência Social. Prescrição das parcelas anteriores ao 
qüinqüênio do ajuizamento da ação.  Indenização dos herdeiros como beneficiários da 
condenação. Prova da condição de dependente que se fará quando da execução. 
Apelação e recurso adesivo improvidos.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são parte as acima indicadas. Decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento à apelação e ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o INSS contra sentença que acolheu 
pedido de restabelecimento da aposentadoria por invalidez do autor, Osmundo Vicente de 
Barros, falecido no curso da ação e sucedido, mediante habilitação,  pela viúva Maria do 
Carmo Pereira de Barros e seus filhos,  maiores e não dependentes (fls. 63). Alega, em 
resumo, que o segurado esteve aposentado até janeiro de 1962 e não mais procurou a 
Previdência Social para requerer a renovação do benefício, e que nenhuma prova existe 
de que o autor faleceu em razão da enfermidade que motivara o deferimento de auxílio-
doença. 
A viúva do autor interpôs recurso adesivo para impugnar a parte da sentença que 
reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 2 de agosto de 1984, porquanto o 
segurado recorrera ante a Junta de Recursos da Previdência Social,  em 22 de novembro 
de 1977, sem que houvesse solução. Inconforma-se ainda contra a indicação de que a 
condenação beneficia a viúva e demais dependentes de  Osmundo Vicente de Barros, 
pois estes últimos são todos maiores. 
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): O segurado Osmundo Vicente de 
Barros foi aposentado por invalidez em novembro de 1960, sendo cancelado o benefício 
em novembro de 1967. Ocorre que Osmundo recebeu auxílio doença de 27 de fevereiro 
de 1967 a 8 de março de 1969 , após constatada, mais uma vez, a enfermidade de que 
padecia, e requereu seguidamente, em 27.10.69, 02.03.70 e 12.09.75 o benefício, com 
seguidos indeferimentos, até que apresentou pedido de reconsideração, fazendo instaurar 
o Processo Administrativo 58.705/77. A ação foi proposta em 02 de agosto de 1989, 
ocorrendo o falecimento em 28.05.90, antes de realizar-se a perícia médica e já 
designado perito. 
O MM. Juiz Federal requisitou do INSS a exibição das fichas médicas do segurado para 
viabilizar a perícia, mas tais papéis não foram encontrados. 
Dispõe o art. 359, I, CPC, que a não exibição, injustificada, do documento requisitado 
implica na admissão de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar. Ademais, no 
caso concreto, os fatos falam por si mesmos (res ipsa loquitur) : a entidade previdenciária 
deferiu auxílio doença pouco depois de cancelar a aposentadoria por invalidez, por 
suposta recuperação do paciente.  
Quanto à prescrição, é verdade que foi interrompida pelos sucessivos requerimentos 
administrativos do segurado, o último deles em 22 de novembro de 1977, mas, a partir 
dessa data e diante do persistente silêncio da Administração, prescrevem as parcelas não 
reclamadas no quinquênio. Correta, portanto, a sentença. 
Assim também ao indicar como beneficiários da condenação a viúva e demais herdeiros 
habilitados e dependentes do autor falecido. A caracterização ou não da dependência é 
condição para o herdeiro demandar na execução. 
Por essas razões, nego provimento à apelação e ao recurso adesivo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 27.163-PB 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Apelante: EMIR DE SOUZA MANHAS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. MANOEL BATISTA DE MEDEIROS (APTE.) E  

ANTÔNIO VIANA DE SOUZA LIMA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Previdenciário. Litispendência. Coisa julgada. 
1. - A litispendência e a coisa julgada só se caracterizam quando há perfeita identidade 
em duas ações pela presença das mesmas partes, igualdade da causa de pedir e do 
pedido.  
2. - Mesma causa de pedir significa a apresentação do mesmo fundamento do pedido, 
sem diferenciação entre os fundamentos de fato e de direito que alicerçam as pretensões. 
3. - Constando no pedido um só elemento diverso do feito na ação anterior, não se 
consubstancia a litispendência ou a coisa julgada. 
4. - Segurado da Previdência Social que, em uma ação, pede a aplicação da Súmula n. 
260, do TFR, e, em outra, a alteração de seus proventos de aposentadoria de 11,63 
salários mínimos para 20 salários mínimos, busca pretensões diferentes. Inexistência, nas 
ações analisadas, da mesma causa de pedir e idênticos pedidos.  
5. - Litispendência rejeitada. Apelação 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, por unanimidade, 
dar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do relator e notas taquigráficas 
anexas, que passam a ficar fazendo parte integrante do presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 31 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator  
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Emir de Souza Manhas promoveu ação ordinária 
contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, onde, por seu advogado, afirma e 
requer o seguinte: 
"O autor era segurado autônomo da Previdência Social. Ele se aposentou como 
autônomo da Previdência Social, percebendo, a partir de então,  11,63 salários mínimos - 
até a presente data - doc. 01. 
O autor sempre recolheu suas obrigações para com o INSS, calculadas sobre 20 (vinte) 
salários mínimos - docs. 02 a 27.  
Tanto o mandamento constitucional vigente, quanto a mais reiterada jurisprudência de 
todos os Tribunais do País, são iterativos no sentido de que a aposentadoria do segurado 
da Previdência Social corresponde ao total de salários mínimos sobre os quais ele se 
obrigou e pagou mensalmente. Dessa forma, a redução de 20 para 11,63 salários 
mínimos é um atentado à Lei Maior e à propria Justiça e à Lei de Regência. Baseado no 
princípio da mihi factum et dabo jus,  pede e espera o autor que seu direito lhe seja 
reconhecido.  
Com efeito, determina o artigo 28, § 2_, do Decreto que regulamenta a Lei 6.243/75: "O 
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valor mensal das aposentadorias de que trata o item 11 do artigo 26 não poderá exceder 
95% (noventa e cinco por cento) do salário-benefício." 
O salário-benefício é o salário-contribuição. Este é o salário mínimo. E foi sobre 20 
salários mínimos que o autor contribuiu para sua aposentadoria. 
Por isso, pede que seja citado o réu para lhe mandar pagar as diferenças monetárias das 
60 últimas parcelas de sua aposentadoria, calculadas entre 11,63 e 20 salários mínimos, 
com juros e correção monetária. Pede, ainda, que também para o futuro lhe seja paga sua 
aposentadoria calculada em cima de 20 salários mínimos vigentes, mês a mês, 
condenado o réu em custas e honorários" (fls. 2 e 3 - petição inicial). 
A autarquia previdenciária, ao se defender, argüiu exceção de litispendência, alegando a 
existência de uma outra ação do mesmo autor contra a promovida, a de n_ 90.1435-2, 
ajuizada na 3a. Vara do mesmo Juízo, onde é discutida a mesma matéria e com pedido 
idêntico.  
O autor, ao se pronunciar a respeito, afirmou serem diferentes o objeto e a causa de pedir 
da ação anteriormente existente, pois, ali, reivindica a reparação das diferenças 
monetárias em decorrência do pagamento dos valores de sua aposentadoria, enquanto 
agora  pede que a autarquia pague como proventos o mesmo total de salários sobre os 
quais recolheu sua cota previdenciária.  
O eminente Juiz Federal acolheu a pretensão da autarquia e julgou extinto o processo, 
sob o argumento de que já há trânsito em julgado referente à ação anterior e que, 
realmente, são idênticas as partes, o objeto e é a mesma a causa de pedir.  
O autor, ora apelante, afirma que merece ser reformada a sentença, haja vista que não há 
identidade entre as duas ações. Em uma, o que se pede  é o reajustamento do benefício 
com base no índice integral da política salarial do governo, na outra, o que se pretende é 
o aumento quantitativo de salários mínimos de sua aposentadoria, ou seja, a elevação de 
11,63 para 20 salários mínimos.  
A autarquia apelada, em resposta, afirmou que a litispendência existe, conforme bem 
salientou a douta decisão de primeiro grau.  
É o relatório. 
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Na ação objeto da presente apelação, o 
pedido do réu está assim formulado: 
"Por isso, pede que seja citado o autor para lhe mandar pagar as diferenças monetárias 
das 60 últimas parcelas de sua aposentadoria, calculadas entre 11,63 e 20 salários 
mínimos, com juros e correção monetária. Pede, ainda, que também para o futuro lhe seja 
paga sua aposentadoria calculada em cima de 20 salários mínimos vigentes, mês a mês, 
condenado o réu em custas e honorários." 
Os fundamentos apresentados pelo autor, ora apelante, para tanto pedir são os seguintes: 
a) - sempre recolheu seu salário de contribuição na base de 20 (vinte) salários mínimos; 
b) - foi aposentado como "autônomo" e o seu benefício foi fixado em 11,63 salários 
mínimos; 
c) - entende que, por imperativo constitucional e legal, os benefícios da aposentadoria do 
segurado previdenciário devem corresponder ao total de salários mínimos sobre os quais 
efetuava a sua contribuição previdenciária; 
d) - em assim sendo, se contribuía na base de 20 (vinte) salários mínimos, o seu benefício 
da inatividade devia ter sido fixado, também, em 20 (vinte) salários mínimos.  
Na ação anteriormente ajuizada, a de n_ 90.1435-2, o autor pretende do INSS o seguinte: 
"Requer, também, a procedência da presente ação e a justíssima condenação do 
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promovido para fazer o reajustamento do benefício do promovente, tendo por base o 
índice integral da política salarial, ou seja, o índice de variação do salário-mínimo no 
primeiro reajuste e nos demais procedimentos subseqüentes, bem como pagamento das 
diferenças conforme mapa demonstrativo em anexo, a serem apurado por cálculo do 
contador, acrescidas de juros, correção monetária e demais cominações legais, excluídas 
as diferenças que foram atingidas pela prescrição, de acordo com o art. 98, da CLPS, e 
nos precisos termos da Súmula 260, do Tribunal Federal de Recursos, acima transcrita. 
Requer, ainda, a condenação do promovido ao pagamento das diferenças pagas a menor 
ao promovente, excluídas as que foram atingidas pela prescrição." 
É evidente que são diferentes tanto a causa de pedir como o pedido entre as duas ações 
em curso. 
Esclareço que, por já ter transitado em julgado a decisão proferida na primeira ação 
proposta, a exceção aqui tratada como sendo de litispendência, tecnicamente, deve ser 
considerada como sendo de coisa julgada. 
Na ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, o que o autor 
pretende, unicamente, é a aplicação da Súmula 260, do então e egrégio Tribunal Federal 
de Recursos. O seu pedido concentra-se, unicamente, nos limites fixados pelo enunciado 
acima citado: 
"No primeiro reajuste do benefício previdenciário, deve-se aplicar o índice integral do 
aumento verificado, independente do mês da concessão, considerando, nos reajustes 
subseqüentes, o salário mínimo então atualizado." 
Na causa em exame, objeto da presente apelação, o autor apelante pretende pedido 
diferente e apresenta causa de pedir diversa da  existente no feito anterior. Confira-se: 
"Por isso, pede que seja citado o réu para lhe mandar pagar as diferenças monetárias das 
60 últimas parcelas de sua aposentadoria, calculadas entre 11,63 e 20 salários mínimos, 
com juros e correção monetária. Pede, ainda, que também para o futuro lhe seja paga sua 
aposentadoria calculada em cima de 20 salários mínimos vigentes, mês a mês, 
condenado o réu em custas e honorários." 
Só há a mesma causa de pedir, idêntico fundamento do pedido, quando os fatos e o 
direito que alicerçam a pretensão são idênticos em duas ou mais ações propostas. No 
caso em exame, observa-se nítida diferenciação entre a causa de pedir presente na 
primeira ação e a causa de pedir que substancia a segunda ação.  
O mesmo fenômeno ocorre com o pedido. Conforme se registrou acima, os pedidos são 
diferentes. A diferenciação está traçada pela não identidade entre os elementos que os 
compõem.  
Não obstante as partes serem as mesmas, há potencializada diferença entre a causa de 
pedir e o pedido presentes nas ações em exame.  
Por tais fundamentos, dou provimento à apelação, determinando o prosseguimento do 
curso da ação.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 27.425-SE 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: SERVE BEM ALIMENTOS LTDA. 
Apelada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT 
Advogados: DRS. WAGNER BRASILEIRO RODRIGUES E OUTROS (APTE.) E  

JAIRO CARVALHO DE OLIVEIRA E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Procedimento licitatório. Tomada de preços. Indenização por perdas e danos. Mudança 
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de endereço. E.C.T. 
- Não tem direito a autora, participante de procedimento licitatório, a pleitear indenização 
por perdas e danos junto à E.C.T., sob a alegação de que foi prejudicada por não receber 
correspondência que lhe foi endereçada, por culpa daquela empresa, quando não 
informou ao órgão licitante sua mudança de endereço. 
- Ademais, do fato de não ter participado, não decorre a presunção de que ganharia se 
houvesse concorrido. 
- Apelo improvido. Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 27.425 - SE, 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, 01 de julho 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 prolatada 
nos autos de ação de indenização por perdas e danos movida por Serve Bem Alimentos 
Ltda. contra a Empresa Brasileira De Correios e Telégrafos - E.C.T. 
Pretende a autora ser ressarcida do prejuízo que alega haver sofrido por culpa da E.C.T., 
tendo em vista não ter participado de uma tomada de preços para prestação de serviços 
para a Petrobrás, objetivando o fornecimento de refeição e lanches no restaurante de 
Carmópolis e em refeitórios das estações coletoras de Siriri e Jordão, no Estado de 
Sergipe. 
Aduz a autora que não participou da referida tomada de preços pelo fato de a ré não lhe 
ter entregue um telegrama enviado pela Petrobrás, encaminhado ao seu endereço, 
relativo ao procedimento licitatório. 
Admite, em sua petição, haver mudado de endereço, mas que mantinha setor de 
contabilidade no antigo endereço para recebimento de correspondências e prestação de 
informações sobre o novo endereço. 
Em suma, entende que, por não ter recebido o telegrama, deixou de participar da tomada 
de preços e, portanto, perdeu o contrato, pois apresentava preços inferiores aos da 
vencedora. 
A E.C.T. respondeu a ação, juntando provas a seu favor. 
O Julgador monocrático posicionou-se pela improcedência do pedido, por não encontrar 
nexo entre a conduta da ré e a ausência da autora no procedimento licitatório ocorrido. 
Inconformada, apelou a autora. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O ponto nuclear da presente demanda 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

situa-se em se verificar se a autora, empresa que atua na área de fornecimento de 
lanches e refeições para empresas, faz jus à indenização por perdas e danos a que alega, 
tendo em vista falha verificada no serviço prestado pela ré, a E.C.T. 
Entendo que, como bem decidiu o Juiz singular, razão não assiste à autora. 
É que, consoante documentos constantes dos autos, depreende-se que a demandante 
não tomou as medidas cabíveis para evitar o ocorrido. Senão vejamos. 
Ora, pelo fato de participar de uma licitação, cabia-lhe, de imediato, ao mudar de 
endereço, comunicar o fato à Petrobrás, órgão licitante. Como não o fez com a pressa 
que a situação exigia, deixou de receber correspondência que lhe foi encaminhada, não 
por culpa da ré, a E.C.T. 
Posteriormente, como a tomada de preços de que participaria teve sua data adiada, e, 
enfim, a autora informou à licitante a mudança de endereço aludida, em 12.11.90, como 
admite no documento constante de fls. 36 dos autos, recebeu da Petrobrás, já em seu 
novo endereço, a 2ª via da planilha de preços referente ao procedimento licitatório. 
Errou a autora, mais uma vez, por não se comunicar com a licitante, com o intuito de se 
informar acerca da nova data da realização da tomada de preços. 
Ademais, o simples fato de a autora alegar que praticaria preços mais baixos que os da 
empresa vencedora, não tem qualquer consistência jurídica. 
Assim, pelos  inúmeros descuidos praticados pela autora, não há como se admitir, em 
hipótese alguma, que tenha ocorrido culpa, sob qualquer dos seus aspectos, por parte da 
empresa-ré. 
Correta, portanto, a decisão atacada, pelo que deve ser mantida, motivo pelo qual nego 
provimento ao apelo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 27.859-CE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelada: J. G. CARVALHO E COMPANHIA LTDA. 
Advogados: DRS. SÂMIA SOARES BULCÃO DOMINGUES (APTE.) E  

CLÁUDIO MARCOS ALVES LOBO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Responsabilidade Civil. Título de crédito pago e protestado. Dano moral e patrimonial. 
Cumulação. 
A responsabilidade civil decorrente do protesto de título de crédito já pago constitui 
matéria pacífica tanto na doutrina como na jurisprudência pátria. É inegável, nesses 
casos, o prejuízo moral e patrimonial experimentado pelo sacado ou emitente do título, 
sobretudo em se tratando de devedor comerciante. 
Duplicata quitada em agência da CEF. Protesto levado a efeito pela própria instituição 
bancária. 
Se o protesto abusivo foi levado a efeito por culpa exclusiva da instituição bancária 
responsável pela cobrança do título, só a esta competirá a reparação do dano. 
Presença dos pressupostos do direito à indenização: dano efetivamente experimentado, 
ação voluntária da CEF, representada pelo fato do protesto, e nexo de causalidade. 
Dano moral. Abalo de crédito. O protesto de duplicata já paga macula o conceito da 
pessoa jurídica junto ao meio em que atua. 
Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto anexos que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 26 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: J.G. Carvalho e Cia Ltda. ajuizou, perante a 5ª Vara 
Federal - CE , ação ordinária de reparação de dano contra a Caixa Econômica Federal, 
em virtude da instituição financeira haver promovido o protesto de duplicata já paga. 
Afirmou o promovente, em resumo, que em 17.06.88 efetuou junto à Agência "José de 
Alencar" da CEF, o pagamento da duplicata nº 351/88, no valor de Cz$ 143.430,00 (...), 
conforme demonstrou nos autos, e que em 08.07.88 recebeu notificação de protesto 
relativa ao título em alusão, após o que enviou correspondência à ré, solicitando a retirada 
do título do cartório de protestos. No entanto, o referido protesto foi efetivado em 
13.07.88, mesmo após a CEF haver creditado (20.06.88) em favor do emitente do título o 
valor relativo ao pagamento que havia sido tempestivamente realizado. Conclui o autor 
aduzindo que, em razão do ocorrido (primeiro título protestado em mais de 20 anos de 
funcionamento), vários fornecedores cancelaram pedidos de mercadorias, ocasionando-
lhe prejuízo patrimonial, pelos lucros que deixou de auferir e dano moral, decorrente do 
abalo de crédito sofrido. 
Contestando o feito, argüiu a CEF, em preliminar, a carência de ação por não haver o 
autor comprovado a existência de nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer 
ação ou omissão imputável à ré. No mérito, sustenta que nada foi provado no tocante ao 
abalo de crédito, nem quanto aos prejuízos materiais experimentados, não existindo, 
portanto, qualquer obrigação de indenizar. Afirmou, ainda, que a autora já possuía outro 
título protestado (fls. 48), não se podendo imputar à CEF a responsabilidade pelo 
pretenso abalo de crédito. 
O MM. Juiz Federal julgou procedente o pedido, condenando a ré a indenizar a autora 
pelos danos morais e materiais suportados pela autora. 
Irresignada, apela a CEF, 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): A responsabilidade civil decorrente do 
protesto de título de crédito já pago constitui matéria pacífica tanto na doutrina como na 
jurisprudência pátria. É inegável, nesses casos, o prejuízo moral e patrimonial 
experimentado pelo sacado ou emitente do título, sobretudo em se tratando de devedor 
comerciante. 
Sobre o tema, destaco as breves lições do mestre Ulderico Pires dos Santos: 
"O protesto de um título já pago caracteriza a negligência do sacador e o sujeita à 
competente indenização por perdas e danos, uma vez que dessa atitude poderá resultar  
graves prejuízos  para quem o emitiu, afastando-lhe os fornecedores e clientes, e, mais 
ainda, acarretar-lhe-á a perda do crédito bancário, além de afastá-lo de concorrências 
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públicas etc." 
(in "A Responsabilidade Civil na Doutrina e na Jurisprudência", Forense RJ, 2ª ed., p.376) 
No caso, a duplicata de nº 351/88, devidamente paga quando do seu vencimento em 
agência da CEF, foi levada a protesto pela própria CEF, instituição bancária responsável 
pela cobrança do referido título. Discorrendo sobre a responsabilidade do estabelecimento 
bancário em hipóteses tais, pontifica o citado autor: 
"Se o título se encontrava em cobrança em estabelecimento bancário e se o devedor 
comprovar que ele já se encontrava pago, ou que não era devido, por falta de causa justa, 
quem assim procede age com inconcebível imprudência e má-fé, principalmente quando 
antes do protesto já havia sido advertido de que o mesmo não era devido. Se o banco 
ciente da sua não exigibilidade é quem o envia ao cartório de protesto, torna-se 
solidariamente responsável pelos prejuízos que o sacado sofrer e, portanto, sujeito 
também a indenizar perdas e danos que possam advir do protesto indevido. Não importa 
que assim tenha procedido por haver recebido ordens de seu cliente, porque, sendo estas 
ilegais, não devia nem podia cumpri-las. 
Se o banco envia o título a cartório depois de haver sido cientificado pelo credor de que já 
recebera o seu valor, somente ele responderá pelas perdas e danos, que não ficam 
restritas ao pagamento em dobro, de que fala o art. 1.541 do Código Civil. Nesse caso, 
ele responderá por todos os lucros cessantes e danos emergentes que o sacado sofrer 
com a sua conduta ilícita, que deverá ser devidamente comprovada no respectivo 
processo de cognição. 
De nada adiantará, por certo, o estabelecimento bancário alegar que o fato ocorreu por 
descuido de funcionário seu, porque, como se sabe, a ele é que cabe arcar com as 
perdas e danos provocados por seus prepostos." 
(in "A Responsabilidade Civil na Doutrina e na Jurisprudência", 2ª ed., p. 376) 
Não há dúvidas, portanto, que o protesto de duplicata já paga macula o crédito do 
devedor, acarretando-lhe prejuízos de ordem moral e patrimonial. Se o protesto abusivo 
foi levado a efeito por culpa exclusiva da instituição bancária responsável pela cobrança 
do título, só a esta competirá a reparação do dano. 
Tecidas estas considerações preliminares, passo a analisar se estão comprovadamente 
presentes os pressupostos do "direito à reparação", a saber: 
a) ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia imputável à CEF; 
b) prejuízo resultante do protesto indevido e 
c) relação de causalidade entre o dano e o procedimento do estabelecimento bancário. 
Quanto ao primeiro pressuposto, restou  comprovado nos autos que a autora, ora 
apelada, realizou o pagamento da duplicata nº 351/88 (fls 12) em 17.06.88, data do 
vencimento, e que, ainda assim, por ação voluntária da ré, ora apelante, foi levada a 
protesto. Ressalte-se que a CEF foi devidamente advertida pelo promovente (v. doc. de 
fls. 14) de que o título em questão já havia sido resgatado. 
É universalmente consagrado que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 
reparar o dano", CC, art. 159. Se não houve dolo por parte da CEF, ao protestar um título 
que sabia já ter sido pago, no mínimo houve culpa in vigilando, o que a sujeita, de 
qualquer forma, à reparação pelos prejuízos causados. 
No tocante ao segundo pressuposto, é indiscutível que sem a comprovação do dano, ou 
prejuízo ressarcível para o ofendido, ninguém poderá ser responsabilizado civilmente. 
No entanto, os prejuízos patrimoniais encontram-se, no meu entender, sobejamente 
comprovados. O autor fez anexar vasta documentação de empresas fornecedoras 
cancelando a entrega de mercadorias em decorrência do protesto. Nesse particular, 
destaco alguns trechos do julgado monocrático que bem resumem o material probatório - 
fls 212, 213 e 214:  
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"Há prova documental, cuja validade, convém salientar, a não conseguiu elidir a 'CEF', 
testificando: a) o cancelamento de um pedido de 3.000 chapas de laminado decorativo-
fórmica, '... pelo fato de sua firma (a da autora, esclareça-se) ter um título protestado pela 
Caixa Econômica Federal no Cartório Ponte' (fls. 21 - documento subscrito pelo titular de 
J. A. Noronha - Organização de Vendas Limitada, representante de Cynamid Química do 
Brasil Limitada - ver fls. 64); b) a exigência de '... pagamento à vista, c/ entrega das 
mercadorias (em relação a um pedido de 10.000 chapas de compensado feito à firma 
Antônio Navarro), tendo em vista ser sua firma arrolada com título protestado no valor de 
Cz$ 143.430,00, vc. 17.06.88, a cargo da Caixa Econômica Federal, Ag. Center Um e 
José de Alencar, dessa Capital' - fls. 22; c) a ciência (dada à a.), da impossibilidade de 
encaminhamento de mercadorias relativas a pedidos da a., '... 
em virtude de protesto no Cartório Ponte pela Caixa Econômica Federal do Ceará 
Agência Center Um, contra J. G. Carvalho e Cia Ltda. 
(...) 
Atente-se, por outro lado, para uma aspecto por demais relevante: mesmo após o 
cancelamento do protesto, ocorrido em 09.02.89 (fls. 83 e v - certidão fornecida pelo 
próprio Notário Público - e fls. 163 - laudo pericial), os pedidos de mercadorias feitos pela 
a., a diversos dos seus fornecedores, continuaram sendo cancelados (ver fls. 21, 22, 23, 
24) o que só demonstra a potencialidade lesiva do fato do protesto. 
(...) 
A perícia indica o valor das mercadorias que deixaram de ser compradas - Cr$ 
15.697.466,60; e aponta, também, o percentual do lucro operacional líquido - 53,71% (fls. 
170 e 167, pela ordem) 
É certo que ter-se-ia de '... partir da presunção de que todas aquelas mercadorias teriam 
sido vendidas no exercício de 1989...'(fls.167) 
Isso não teria sido impossível - afinal, os pedidos cancelados haviam sido feitos no início 
do exercício de 1989 - ver fls. 21, 22, 23, e 24, anteriormente referidas." 
Quanto ao dano moral, também não tenho dúvidas de sua existência. Ficou 
insofismavelmente demonstrado que o apelado sofreu sensível abalo em sua reputação. 
Saliente-se que a pessoa jurídica, da mesma forma que as pessoas físicas, podem ser 
vítimas de ofensa à honra, como corretamente expôs o julgado de primeiro grau - fls. 217: 
"Tal como ocorre em relação às pessoas físicas, também as pessoas jurídicas desfrutam 
de conceito junto ao meio em que atuam. É por isso que se fala em empresas idôneas ou 
inidôneas. E essa idoneidade abrange diversos aspectos da conduta da pessoa jurídica - 
há as que se posicionam (sob angulação ética e moral) incensurável, conduzindo os 
negócios sob feitio o mais escorreito e honrando com pontualidade todos os 
compromissos assumidos e as que optam por enveredar pela senda ancha das práticas 
comerciais censuráveis. 
Ora, até o protesto, o conceito usufruído pela a. era um; depois do protesto, passou a ser 
outro acentuadamente distinto. Isso, não há dúvida, acarretou prejuízos para a sua 
reputação (para o conceito de que desfrutava na praça, ou junto àqueles com quem 
entabolava transações mercantis). E isso é indenizável sob a rubrica 'dano moral', (...)" 
Por fim, o nexo de causalidade, consistente na relação de causa e efeito entre o fato do 
protesto e os danos ocasionados ao apelado, parece-me dispensar maiores 
considerações. 
A alegação da apelante de que os cancelamentos por parte dos fornecedores do apelado 
não teriam sido conseqüência do protesto, uma vez que este havia sido anteriormente 
cancelado, não prospera. Como bem atentou o MM Juiz Federal, o fato de que 'os 
pedidos de mercadorias feitos pela a. a diversos de seus fornecedores continuaram sendo 
cancelados' (...) só demonstra a pontencialidade lesiva do protesto. 
Isto posto, nego provimento ao recurso para manter integralmente a r. sentença por seus 
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jurídicos fundamentos. 
É como voto 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 27.944-CE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN E TARCÍLIO PIMENTEL 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. FERNANDO ANTÔNIO RODRIGUES LEITE E OUTROS E SYLVIA 

GOMES MARIANO 
 
EMENTA 

Administrativo. Procedimento administrativo instaurado pelo Banco Central do Brasil . 
Ainda que se conclua pela inexistência de falta administrador de instituição financeira, é 
lícita a atuação da entidade encarregada do controle e fiscalização do Sistema Financeiro 
Nacional, não gerando obrigação de reparar a simples apuração de fatos em processo 
formalmente legítimo. Apelações improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento a ambas as apelações, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A sentença recorrida julgou parcialmente 
procedente ação movida por Tarcílio Pimentel contra o Banco Central do Brasil , 
determinando o trancamento do procedimento administrativo e rejeitando o pedido de 
indenização por danos morais. Ambas as partes apelam. O Banco Central do Brasil  
inconforma-se com a condenação em honorários advocatícios , já que foi vencido em 
parte mínima. O autor pleiteia o deferimento do pedido de indenização por danos morais, 
alegando que houve tratamento discriminatório no processo administrativo. 
Com contra-razões, vieram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A inclusão do trancamento do 
procedimento administrativo no dispositivo da sentença decorre da discussão incidental 
da responsabilidade do autor pelos fatos apurados em relação à sociedade da qual era 
administrador, para o que fora requerida perícia, em ação cautelar. Na verdade, não 
consta do pedido, na inicial da ação de conhecimento, a anulação dos atos 
administrativos impugnados, mas se pode admiti-lo como implícito 
Tal sustação, contudo, não se tem como parte ínfima do pedido, até mesmo em função do 
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relevo da apuração administrativa de fatos graves ocorridos na instituição financeira. Para 
alcançar o desfazimento da atividade da fiscalização do Banco Central do Brasil,  o autor 
teve que contratar advogado e realizar despesas. Como sucumbiu parcialmente, a 
autarquia deve efetuar o reembolso proporcional, como previsto na sentença, em 
harmonia com a regra do art. 21, CPC. 
No tocante à rejeição do pedido de indenização por danos morais, acolho integralmente a 
fundamentação da sentença. O Banco Central agiu nos limites da sua competência, 
apurando, em processo sigiloso, a responsabilidade do autor, na qualidade de 
administrador, por irregularidades verificadas na Pontual Corretora de Câmbio e Valores 
Mobiliários Ltda. e no Banco Pontual S/A.  
Seria de admitir-se a responsabilidade da Administração apenas na hipótese da prática de 
ato ilícito. Na condução do processo, se a autoridade houvesse praticado, 
intencionalmente ou com culpa, fato lesivo ao indiciado, isso acarretaria obrigação de 
indenizar, mas o que ressalta dos autos é a regularidade da instauração do processo, cuja 
sustação foi ordenada pelo juiz em função das conclusões da perícia técnica, que 
tornaram prejudicada a complementação da apuração. 
Por essas razões, nego provimento a ambas as apelações.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 28.213-CE 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: FRUTOP - PRODUTORA DE ALIMENTOS S/A 
Advogados: DRS. GILBERTO DE ULHÔA CANTO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Tributário. Acesso ao Judiciário. Exaurimento das vias administrativas. 
Inexigibilidade. Pagamento espontâneo de tributo. Repetição de indébito. Possibilidade. 
Arts. 570 e 729 do RIR/80. Não incidência. 
- O acesso ao Judiciário não pode ser condicionado à prévia exaustão das vias 
administrativas, diante do preceito constitucional contido no art. 5º, XXXV, ainda mais 
quando a Administração, através da contestação, deixa claro que a autora  não obteria 
êxito na esfera administrativa. 
- O pagamento espontâneo do tributo não retira o direito de o contribuinte, verificado o 
equívoco, pleitear sua restituição, uma vez que o tributo decorre de lei, não prevalecendo 
a vontade. 
- Demonstrada, "in casu", a inocorrência de situação sujeita aos arts. 570 e 729 do 
RIR/80, elidindo-se a presunção de fraude ao fisco. 
- Remessa oficial e apelo improvidos. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 28.213 - CE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial e à apelação, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de agosto de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
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JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Frutop - Produtora de Alimentos S/A -, 
identificada nos autos, ajuizou a presente ação de repetição de indébito contra a União 
Federal, pleiteando a devolução de valores que afirma ter pago indevidamente, referentes 
ao Processo Administrativo nº 10380001390/91-54, em que se lhe imputa infração fiscal. 
Conforme se depreende do auto de infração, a autora teria praticado fraude ao fisco, 
consistente  na  contabilização em seu ativo permanente de operação que caracteriza a 
saída de recursos financeiros lastreada por documentos fraudulentos, consubstanciando-
se, assim, em pagamentos sem causa a beneficiários  não identificados. Fundamentou o 
fisco a autuação nos arts. 570 e 729, II, do RIR/80. 
Afirma que pagou a exigência fiscal para livrar-se de possíveis constrangimentos. 
Sustenta, agora, que não cometeu qualquer infração fiscal, visto que a operação imputada 
como irregular pelo fisco é perfeitamente lícita, consistente na aquisição de bens para o 
seu ativo imobilizado, contabilizando-se a saída de dinheiro, identificando-se  o fornecedor 
e efetivamente adquirindo os bens, que permanecem em seu parque industrial. 
Contestando o pedido, alega a União, em síntese, que a autora não tem direito à 
repetição das quantias recolhidas, uma vez que não se insurgiu contra a autuação na 
esfera administrativa, preferindo pagar espontaneamente o valor. No mérito, afirma que 
as notas de compra são fraudulentas, uma vez que o fornecedor, ao tempo da realização 
do negócio, já havia encerrado suas atividades. 
Saneado o processo e realizada a prova pericial, prolatou o MM. Juiz a quo  a sentença 
de fls., julgando procedente o pedido da inicial. 
Submeteu seu decisum ao duplo grau de jurisdição. 
Inconformada, apela a União Federal, com base nas razões de fls. 151/159. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por 
distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Sustenta a União, como um dos 
fundamentos de seu recurso, que a apelada não teria direito à restituição pleiteada, uma 
vez que não se insurgiu na esfera administrativa contra a autuação, pagando 
espontaneamente a quantia em questão. 
Tal argumento, porém, não possui respaldo jurídico. 
Com efeito, já é pacífico na doutrina e jurisprudência que o acesso ao Judiciário não pode 
ser condicionado à prévia exaustão das vias administrativas, diante do preceito 
constitucional  contido no art. 5º, XXXV, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Assim, pode a apelada abrir mão dos 
recursos administrativos a que teria direito, preferindo discutir o assunto nas vias judiciais. 
Ademais, ficou claro pela contestação apresentada que a ora apelada não obteria êxito na 
esfera administrativa, uma vez que a União sustenta a legalidade da autuação. 
O pagamento espontâneo também não retira o direito do contribuinte, verificado o 
equívoco, pleitear sua devolução. A obrigação tributária tem origem na lei, pelo que o 
crédito do Estado só pode ir até onde esta permite. Qualquer excesso deve ser restituído, 
independentemente de ter sido utilizada ou não coerção em sua cobrança. 
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Esclarecedoras são  as palavras do ilustre Juiz Hugo de Brito Machado, em sua obra 
"Curso de Direito Tributário", Forense, 1992, pág. 127, citada pelo MM. Juiz sentenciante: 
"De acordo com o art. 165, do CTN, o sujeito passivo tem direito à restituição do tributo 
que houver pago indevidamente. Esse direito independe de prévio protesto, não sendo, 
portanto, necessário que, ao pagar, o sujeito passivo tenha declarado que o fazia sob 
protesto. O tributo decorre da lei e não da vontade, sendo por isto mesmo irrelevante o 
fato de haver sido pago voluntariamente." 
Desta forma, estabelecido o cabimento da presente ação, passo a analisar o mérito, ou 
seja, se realmente houve a infração apontada pelo fisco. 
A apelada foi autuada pelo fato de ter contabilizado em seu ativo permanente maquinárias 
adquiridas através de notas fiscais inidôneas, fornecidas pela firma Imetal - Indústria 
Metalúrgica Alencar Ltda. A irregularidade apontada consiste no fato de que esta última 
firma, ao tempo da aquisição do maquinário pela apelada, já havia encerrado suas 
atividades, sendo que  o CGC  da Imetal não foi localizado, bem como constatou-se a 
inexistência do domicílio fiscal no endereço constante da nota. 
Diante disso, o fisco entendeu que houve pagamento sem causa a beneficiário não 
identificado, nos termos do art. 570 do RIR/80, assim redigido: 
"Art. 570 - "Estão sujeitas ao desconto do imposto na fonte, à alíquota de 40% (quarenta 
por cento), as importâncias declaradas como pagas ou creditadas por sociedades 
anônimas, quando não for indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento 
e quando o comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário." 
Penso, contudo, que a apelada não pode ser responsabilizada por eventuais 
irregularidades de seus fornecedores, desde que o negócio por ela realizado tenha a 
aparência de regular, pois a dinâmica que orienta a atividade mercantil não permite 
maiores indagações. 
No presente caso, a presunção de fraude foi totalmente elidida pela prova carreada aos 
autos. As notas fiscais emitidas pela Imetal não possuem vícios formais, bem como foi 
constatado através da perícia que os equipamentos descritos nas notas realmente 
existem nas instalações da autora, bem como o valor total das mesmas notas 
corresponde ao valor pelo qual as máquinas foram integradas ao seu ativo permanente. 
Assim, a conduta da autora não se enquadra no disposto no art. 570 do RIR/80, estando 
caracterizada e comprovada a compra e venda realizada, inexistindo o alegado 
pagamento sem causa. 
Como bem salientou o MM. Juiz a quo, não é incumbência  da apelada a fiscalização da 
situação da Imetal, cabendo ao Estado tal ônus. 
A sentença apelada é irrepreensível, pelo que nego provimento à remessa oficial e à 
apelação para mantê-la em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 29.520-PE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Apelado: PLANTES - PLANEJAMENTO TÉCNICO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 
Advogados: DRS. WAGNER TENÓRIO FONTES E OUTROS (APTE.) E  

ANTÔNIO LIZARDO COUTINHO E OUTROS (APDO.) 
EMENTA 

Ação Ordinária. Proagro. Serviços periciais. Remuneração. Correção monetária. 
Prescrição.  
A prescrição bienal prevista no art. 178, § 7º, IV, do Código Civil, refere-se à ação de 
cobrança de honorários de profissionais liberais da área de engenharia. Não se aplica à 
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ação de cobrança de diferença de correção monetária sobre pagamento do preço de 
serviço técnico prestado por empresa especializada. 
Decisão proferida nos limites do pedido. 
Correção monetária plena devida. 
Sentença mantida pelos seus fundamentos. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 19 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Plantes - Planejamento Técnico e Serviços 
Agropecuário ajuizou ação ordinária contra o Banco Central do Brasil, no Juízo Federal de 
Alagoas-AL, remetida depois à Seção Judiciária de Pernambuco, objetivando a 
condenação da autarquia ao pagamento de diferenças entre o valor creditado pelos 
serviços periciais realizados e o valor relativo à correção monetária plena segundo à 
variação das ORTNs, incidindo sobre o total a devida correção e juros, cumulada com 
perdas e danos. 
 A r. sentença julgou procedente em parte a ação, "para o fim de condenar o Banco 
Central à devolução dos valores incorretamente recuperados da autora e pertinente aos 
pagamentos das perícias com correção plena", bem como em honorários a base de 10% 
(dez por cento) do valor da condenação e ao ressarcimento de custas. 
A autarquia federal inconformada apelou, alegando, em resumo:  preliminarmente, a) a 
prescrição da ação, na forma do art. 178, § 7º, inciso IV, do Código Civil, por entender que 
os créditos da espécie prescrevem em dois anos contados a partir do termo dos 
trabalhos; b) a nulidade da sentença, por ser extra petita, eis que condenou a apelada na 
devolução de valores incorretamente recuperados da autora e pertinentes aos 
pagamentos das perícias com correção plena; 2) no mérito, aduziu que o pagamento das 
perícias foi feito de forma correta, ao considerar o valor do MVR e não da variação da 
OTN.  
Com a resposta ao recurso, vieram-se os autos distribuídos por prevenção, como Relator 
que fui do conflito que decidiu pela competência da Justiça Federal de Pernambuco. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O apelante argüiu a prescrição da ação. 
Na verdade, quando o art. 178, § 7º, inciso IV, do Código Civil,  estabelece o prazo bienal, 
o faz em relação aos honorários de profissionais liberais, e não a incidir sobre contrato 
realizado por pessoa jurídica com finalidade de prestação de serviços de perícia técnica, 
como se afigura no caso. Certo é que tais empresas a rigor não percebem honorários. 
Afasto a prescrição. 
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Passo ao exame da alegação do apelante de que o julgamento foi extra petita.  
O pedido exordial está assim delimitado: 
"... Condenar o requerido ao pagamento à autora, com juros e correção monetária, das 
diferenças apuradas entre o que lhe foi creditado a título de honorários por perícias 
realizadas e o valor correspondente à correção monetária plena segundo a variação das 
ORTNs, tomando-se por base o levantamento anexo, ... " - fls. 08. 
O MM. Juiz singular sentenciou : 
"... Julgo procedente em parte a presente ação para o fim de condenar o Banco Central à 
devolução dos valores incorretamente recuperados da autora e pertinente aos 
pagamentos das perícias com correção plena, tudo isto apurado em sede de liquidação 
de sentença, acrescido de juros moratórios e correção monetária ... " - fls. 598. 
Entendo que a devolução de valores incorretamente recuperados da autora é a mesma 
coisa que o pagamento das diferenças entre quantias já creditadas e quantias 
efetivamente devidas, tudo com a correção plena segundo a variação das OTNs. 
A semântica aqui não afeta a essência da decisão. 
Indiscutivelmente, a sentença está nos limites do pedido inicial. 
Rejeito a nulidade argüida. 
Analisando o mérito, reconheço que se trata de fato comprovado a realização de perícias 
pela apelada, em face do PROAGRO, como também os pagamentos a elas pertinentes 
efetivados pelo Banco apelante. 
O Banco Central, de início pagou a prestação do serviço pericial, como a autora pretende. 
Depois, descontou parte dos valores pagos. Ao fazê-lo considerou apenas os MVRs e não 
a correção monetária dos períodos da mora. 
Cuidou bem da questão a r. sentença ao asseverar que a: 
"Questão diz respeito ao pagamento da correção integral dos valores das operações 
periciais realizadas pela autora. 
Nesse ponto, a matéria deve ser dividida em duas fases: a) a do pagamento tão logo 
realizada a perícia; e b) a do pagamento realizado cinco anos após, em face de 
reclamação da autora. 
No primeiro tipo de pagamento, inequívoco é o direito-dever do Banco Central de pagar 
de conformidade com a regra legal, ou seja, em MVRs (maior valor de referência até a 
sua extinção pela MP nº 294, de 31.01.91). No segundo, o pagamento deve ser feito de 
forma a preservar atualizado o valor originário. 
Isto sob pena de significar uma perda do poder aquisitivo da autora e correspondente 
enriquecimento indevido da autarquia-ré. 
Dessarte, se o Banco Central pagou em 1987 e 1988 perícias realizadas anteriormente, 
fê-lo corretamente. Já a sua decisão de retomar esses valores, para pagar apenas os 
MVRs, não, pois, como era público e notório, ditos MVRs, ainda que periodicamente 
atualizados monetariamente, guardavam defasagem com relação à correção monetária. 
... "- fls. 598.   
Realmente, não é razoável que o pagamento sob o crivo da mora seja feito levando em 
consideração apenas o valor histórico do MVR na data do adimplemento, quando o certo 
é ter por parâmetro a variação da OTN, a refletir a inflação real. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação, mantendo a sentença pelos seus 
bem apresentados fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 30.031-PE  
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: LÍGIA GLAUCE PESSOA RÉGIS E OUTRO E FAZENDA NACIONAL 
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Apelados: OS MESMOS 
Advogado: DR. CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE ANDRADA  
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos de Terceiro. Liberação de penhora sobre meação. Ônus da 
sucumbência. Agravo retido de terceiro estranho à lide. Proibição. 
- "Terceiro ainda não admitido no feito não pode manifestar agravo retido (RT 490/112, 1ª 
col., em RJTJESP 41/132)." 
- Em sendo o regime de casamento o da comunhão universal de bens, é de ser liberada a 
penhora sobre a meação matrimonial do cônjuge estranho à execução. 
Agravo retido não conhecido.  
Apelações e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 30.031 - PE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, em 
preliminar, não conhecer do agravo retido nos autos e, no mérito, negar provimento à 
remessa oficial e às apelações, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de setembro de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Lígia Glauce Pessoa Régis  opôs embargos de 
terceiro contra a União Federal, visando à declaração da nulidade da penhora que recaiu 
sobre a meação do bem de sua propriedade e de seu marido, alegando que o regime de 
casamento é o da comunhão universal de bens. 
Após contestação, o cônjuge- varão peticionou nos autos, requerendo sua admissão 
como litisconsorte ativo, o que foi indeferido  pelo MM. Juiz de primeiro grau. Dessa 
decisão, a embargante e seu marido interpuseram agravo retido. 
Ao final, o MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedentes os embargos, liberando da 
penhora metade do imóvel referido, relativa à meação matrimonial da embargante, 
condenando cada parte à metade das custas judiciais e honorários de seus respectivos 
patronos. Submeteu seu decisum ao duplo grau de jurisdição. 
Inconformada, a embargante interpôs recurso apelatório, pleiteando, em preliminar, o 
julgamento do agravo retido nos autos, para efeito de admitir seu marido como 
litisconsorte ativo e, quanto ao mérito, pugnando pela exclusão da penhora sobre a 
meação do seu cônjuge, argumentando que o mesmo não é responsável tributário da 
obrigação. 
A União Federal, também inconformada, apela de parte da sentença que a condenou a 
arcar com 50% do ônus da sucumbência, invocando o disposto no art. 9º da Lei nº 
6.032/74. 
Após contra-razões apenas da autora, subiram os autos a esta Corte, sendo-me 
conclusos por força de distribuição. 
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Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Trata-se de duas apelações e 
remessa oficial de sentença que julgou parcialmente procedentes embargos de terceiro, 
liberando da penhora metade de imóvel, considerando a meação matrimonial da 
embargante. 
Preliminarmente, aprecio o agravo retido nos autos, no qual a autora e o seu cônjuge 
atacam decisão  do MM. Juiz a quo que negou o pedido que ele, marido, fez para integrar 
a lide como litisconsorte. Os agravantes aduzem que o imóvel penhorado é bem do casal, 
o qual não pode ser afetado por débito de terceiro (empresa executada), uma vez que o 
cônjuge varão não é responsável tributário, como o denomina  o MM. Juiz de primeiro 
grau. 
Em comentário ao  1º do artigo 522 do CPC, o mestre Theotonio Negrão menciona 
jurisprudência, a qual preceitua: 
"Terceiro ainda não admitido no feito não pode manifestar agravo retido (RT 490/112, 1ª 
col., em RJTJESP 41/132)." 
Nesse sentido, a impropriedade da forma de recurso utilizada é gritante. O ataque à 
decisão que indeferiu  o pedido para ingressar na lide deveria ter sido proposto pelo 
prejudicado, qual seja  o cônjuge varão,  e processado em instrumento  apartado. Por 
outro lado, falta à autora a legitimidade para interpôr o agravo, uma vez que a decisão 
agravada em nada se relacionou a ela, como parte, ou ao seu pedido. 
Assim, não pode a autora requerer em nome de seu marido, no recurso apelatório, que o 
agravo seja julgado. 
Desse modo, não conheço do agravo retido nos autos. 
No que se refere ao mérito, o apelo da autora também não merece guarida, uma vez que 
igualmente, falta-lhe interesse processual para recorrer. Ora, a autora ingressou em juízo, 
pretendendo que sua meação em bem do patrimônio do casal fosse liberada da penhora 
efetuada nos autos de execução movida  contra a empresa onde seu marido figura como 
gerente, o que foi prontamente assegurado pela decisão monocrática. Agora, insurge-se a 
autora, ora apelada, contra a persistência da penhora sobre a meação de seu cônjuge, 
alegando que o mesmo não é responsável tributário, uma vez que o mesmo não 
desenvolveu gerência lesiva na empresa. 
Ora, a decisão de primeiro grau não poderia versar sobre a meação do marido da autora, 
na medida em que esta não era objeto da lide e, ainda, que o referido cônjuge não 
integrou a relação processual. 
Dessa forma, verificando que o pleito da autora, ora apelante, já foi atendido pelo 
decisum, entendo  que falece  à mesma o interesse em ver modificada a sentença e, 
nesses termos, nego provimento ao recurso interposto. 
Quanto ao apelo da União Federal, igualmente, não merece acolhida, uma vez que a Lei 
6.830, de 22 de setembro de 1980, a qual dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa 
da Fazenda Pública, preceitua expressamente no parágrafo único do seu artigo 39: 
"Se vencida, a Fazenda Pública  ressarcirá o valor das despesas  feitas pela parte 
contrária." 
A jurisprudência confirma o entendimento de que a Fazenda Pública apenas não está 
sujeita a prévio depósito, mas, em caso de sucumbência, figura como qualquer parte, 
passível de ônus, inclusive no que concerne a honorários advocatícios. 
Diante do exposto, sem maiores considerações, por desnecessárias, em preliminar, não 
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conheço do agravo retido nos autos e, no mérito, nego provimento às apelações  e à 
remessa oficial, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 30.562-PE  
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: MARIA CRISTINA VENÂNCIO GOIANA  
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. IVON D'ALMEIDA PIRES E OUTRO (APTE.) E  

GILDA MARIA ROCHA DA SILVA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Embargos do Devedor. Afastamento da devedora da sociedade antes 
do ajuizamento da Execução Fiscal. Débito, alvo da execução, levantado à época em que 
a devedora era sócia-gerente da empresa executada. Prevalecimento da 
responsabilidade da devedora. 
Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 30.562 - PE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 09 de setembro de 1993 (data do julgamento).   
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de apelação de sentença que, nos 
autos de embargos à execução ajuizados por Maria Cristina Venâncio Goiana, no 
processo de execução fiscal promovido pelo INSS contra Delimp - Comércio Dedetização 
E Limpeza Ltda., julgou improcedentes os embargos. 
Argumenta a embargante, inicialmente, a seu favor, os benefícios da Lei nº 8.009/91, 
afirmando ser o bem penhorado, imóvel único, destinado à residência de sua família. 
Aduz, ainda, que o aludido imóvel é de propriedade de seu marido, com quem é casada 
sob regime de separação de bens, por haver contraído matrimônio antes de findo o 
processo de inventário e partilha de bens havidos do seu casamento anterior, no qual teve 
uma filha. 
Prosseguindo em suas alegações, acrescenta que, quando do ajuizamento da execução 
fiscal, já havia se afastado do quadro social da empresa executada, onde nunca exerceu 
cargo de administração. Afirma ter sido sócia por cota de responsabilidade limitada, e que 
tal qualidade de sócio não responde com os seus bens, mas apenas no limite de sua cota 
integralizada. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por 
distribuição. 
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Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Não há  como merecer guarida o 
presente recurso, devendo ser mantida a sentença recorrida, à luz do melhor direito. 
Inicialmente, quanto à reivindicação dos benefícios da Lei 8.009/91, à consideração de 
que se trata de bem de família e que este bem é da propriedade de seu marido, com 
quem a apelante é casada sob regime de separação de bens, entendo que tais matérias 
estão prejudicadas, eis que já devidamente analisadas nos embargos de terceiro 
ajuizados pelo cônjuge da apelante. 
Quanto à alegação de afastamento da apelante da empresa, na qualidade de sócia-
cotista, antes da promoção da execução fiscal, igualmente não merece ser provida. É que 
pouco importa o afastamento da apelante como sócia da empresa e sim a época em que 
foi levantado o débito, alvo da execução, o qual, no caso em tela, ocorreu no período em 
que a apelante era sócia da empresa executada, conforme se pode verificar pelo 
documento acostado aos autos pela autarquia embargada, fls. 45. 
A afirmação da apelante de que não exercia, enquanto sócia da empresa executada, 
cargo de administração, é invalidada pelo contrato social junto aos autos por ela própria, 
ao ajuizar os embargos (fls. 26/28), cuja cláusula sétima indica a apelante como uma das 
sócias responsáveis pela administração da sociedade. 
Isto posto, não há o que retorquir na douta sentença recorrida, pelo que a mantenho, em 
seu inteiro teor, negando provimento ao recurso de apelação.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 30.564-PE  
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: JOSÉ GOIANA LEAL  
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. IVON D'ALMEIDA PIRES (APTE.) E  

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

Civil. Execução Fiscal. Embargos de Terceiro. Penhora insubsistente. Bem de proprietário 
casado, sob regime de separação de bens, com a representante da executada. Bem de 
família, protegido pela Lei nº 8.009/90. 
- Apelo provido. Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 30.564 - PE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 09 de setembro de 1993 (data do julgamento).  
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JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de apelação de sentença que, nos 
autos de embargos de terceiro ajuizados por José Goiana Leal, no processo de execução 
fiscal promovido pelo INSS contra Delimp - Comércio Dedetização e Limpeza Ltda., julgou 
improcedentes os embargos e subsistente a penhora efetivada no bem do terceiro 
embargante. 
Reivindica, a seu favor, o apelante a aplicação da Lei nº 8.009/90, ao afirmar que seu 
imóvel, alvo da penhora, constitui-se bem de família. Prosseguindo em suas 
argumentações, aduz, ainda, ser casado com a representante da empresa executada, sob 
o regime de separação de bens. Tal regime resultou de imposição legal, por haver o 
embargante contraído matrimônio à época da viuvez da representante da executada, 
antes de findo o inventário e partilha dos bens havidos no casamento anterior, no qual 
teve uma filha. 
Sem 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): O MM. Juiz a quo julgou 
improcedentes os embargos de terceiro ajuizados, à consideração de que a esposa do 
terceiro embargante indicou o imóvel penhorado e o próprio terceiro, ora apelante, 
concordou ao participar de todos os atos processuais, sem registrar protesto. 
Compulsando os autos, verifico que os argumentos expendidos pelo embargante- 
apelante encontram-se devidamente comprovados documentalmente. 
O embargante junta fotocópia autenticada de sua certidão de casamento com a 
representante da executada, na qual se encontra registrado o regime de separação de 
bens, conforme alegado. Em seguida, junta várias cópias de notas fiscais, recibos, dentre 
outros, todos em nome do apelante, com o endereço do imóvel penhorado, configurando 
a residência do apelante. Ademais, existem cópias das escrituras referentes ao imóvel 
(promessa e compra e venda definitiva), que certificam a propriedade do imóvel em nome 
do apelante. 
O que se tem, de fato, são provas de que o bem levado à penhora era insuscetível de sê-
lo, eis que de propriedade do apelante, marido da representante da executada, sob o 
regime de separação de bens, ou seja, terceiro prejudicado na lide, indevidamente. 
O fato da esposa do apelante haver indicado o bem à penhora, é irrelevante para julgá-la 
subsistente, vez que de nenhum valor é a indicação de bem à penhora por quem não é 
proprietário do referido bem. 
Quanto ao argumento de que o apelante acompanhou todos os atos processuais sem 
registrar protesto, tenho a dizer que, na verdade, apenas vislumbro a aposição de sua 
assinatura no mandado de penhora e avaliação, o que, de modo algum, obriga-o a aceitar 
a efetivação da mesma sobre o bem de sua propriedade; somente denota que tomou 
ciência da intimação feita à sua esposa. 
Não se pode exigir que o apelante arque com o ônus da execução movida contra 
empresa representada por sua esposa, com quem é casado sob o regime de separação 
de bens, apenas porque assinou o mandado de penhora. Da mesma forma, não se pode 
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negar direito seu, reivindicado por via processual idônea (embargos de terceiro), na qual 
procede a argumentação aduzida. 
Isto posto, dou provimento ao apelo para reformar a sentença recorrida, declarando 
insubsistente a penhora, a fim de que novo bem seja levado a penhora, ou, acaso não 
encontrado outro bem passível de penhora, que prossiga a execução, nos termos do art. 
40, da LEF. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 30.599-AL 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: DISTRIBUIDORA BRAHMA DE BEBIDAS LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. JOSÉ EUCLIDES DE CARVALHO (APTE.) 
EMENTA 

Administrativo. Multa por infração à legislação trabalhista. Prazo para recolhimento com 
redução de 50%. Recebida a guia de recolhimento, tem o autuado mais cinco dias para 
efetuar o pagamento (parágrafos 4º e 6º do art. 636, CLT). 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, 31 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
rejeitou embargos à execução fiscal. Alega, em resumo, que comprovou o recolhimento 
da multa por infração à legislação trabalhista, que o aviso de recebimento contém 
lançamento impreciso da data e assinatura de pessoa não identificada. 
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): Consta do processo administrativo 
anexo a indicação do dia de vencimento da obrigação como 28/06/90, o que não combina 
com o lançamento do dia 15/06/90 (ou 16/06/90) no aviso de recebimento. 
É, portanto, impreciso o termo final do prazo para recolhimento da multa com a redução 
de 50% prevista no parágrafo 6º, do art. 636, CLT. 
De qualquer modo, ainda como considerado o dia 28 como termo final, note-se que o 
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parágrafo 4º daquele mesmo artigo dispõe: 
"As guias de depósito ou recolhimento serão emitidas em 3 (três) vias e o recolhimento da 
multa deverá proceder-se dentro de 5 (cinco) dias às repartições federais competentes, 
que escriturarão a receita a crédito do Ministério do Trabalho". 
Tem-se, assim, que o autuado, manifestando renúncia ao recurso e a vontade de efetuar 
o recolhimento, em dez dias (parágrafo 6º) receberá a guia de recolhimento e terá até 
cinco dias para efetuar o pagamento. 
Ora, o apelante pagou o débito em 29 de junho, ou seja, dentro do prazo do parágrafo 4º, 
do art. 636, CLT.  
Por essas razões, dou provimento à apelação para julgar procedentes os embargos. A 
embargada reembolsará custas antecipadas e suportará honorários de 10% sobre o valor 
da execução. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 30.774-PE 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - RFFSA 
Apelado: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO 
Advogados: DRS. JOSÉ GALDINO DA SILVA FILHO E OUTROS (APTE.)  

ANDRÉ LUIZ MOREIRA DO AMARAL (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos à Execução. Pagamento do débito ao exeqüente. Extinção da 
execução. Pretensão da embargante no sentido de segurar o juízo. Inviabilidade, ante a 
utilização de guia de recolhimento, ao invés do formulário próprio. 
Em se considerando o "animus" da apelante em efetuar o depósito da quantia exeqüenda 
para segurar o juízo, porém,  fazendo-o  mediante guia de recolhimento, tem-se por 
realizado o pagamento da dívida, ensejador da satisfação da obrigação. A quantia 
recolhida passa aos cofres da União, restando, na prática, inviabilizados quaisquer meios 
úteis à transferência  da referida importância para outra conta, com outra finalidade. 
Fica, no entanto, ressalvado à embargante o direito de reivindicar, por meio da ação de  
repetição de indébito, os valores que, porventura, tenham sido pagos indevidamente ao 
erário público. 
Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 30.774 - PE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de setembro 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 
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autos de embargos à execução ajuizados pela Rede Ferroviária Federal S/A, julgou 
extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de 
Processo Civil. 
O MM. Juiz a quo, verificando que a embargante efetuou o recolhimento do valor do 
débito ao exeqüente, considerou paga a dívida, vez que utilizada guia de recollhimento 
para a operação. 
Não satisfeita, a embargante, ora apelante, insurgiu-se contra o apego à formalidade que, 
segundo alega, levou o Magistrado de 1ª instância a desconsiderar a quantia como 
depósito judicial. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força 
de distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): De fato, a questão gira em torno de 
uma formalidade, como afirma a apelante: o formulário utilizado pela apelante, de guia de 
recolhimento, quando o seu intuito, segundo afirma, era o de efetuar depósito judicial. 
Ocorre que, mesmo em se considerando o animus da apelante de discutir a quantia em 
litígio, a maior boa vontade do juiz esbarraria num óbice intransponível, o qual de fato se 
deu: o recolhimento do valor do débito exeqüente, via guia de recolhimento, formulário 
próprio para o pagamento da dívida, ensejador da satisfação da obrigação. 
Na verdade, a reivindicação da apelante é inviável, uma vez que recolhida a quantia, 
através da guia de recolhimento, esta passa para os cofres da União, restando, na 
prática, inviabilizados  quaisquer meios úteis à transferência da importância para outra 
conta, com outra finalidade. 
Acrescento, ainda, que não se tem notícia nos autos de qualquer solicitação feita pela 
embargante, no sentido de obter guia própria da Secretaria do Juízo, com a finalidade de 
segurar o juízo. 
Lamentavelmente, à apelante sobra apenas a ação de repetição de indébito, para a 
reivindicação de valores, porventura pagos indevidamente ao erário público. 
Isto posto, nego provimento ao apelo para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0464-PE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: HILDEBERTO ALVES PEQUENO 
Advogado: DR. LUIZ DE VALOIS CORREIA (APDO.) 
 
EMENTA 

Estelionato. Crime contra a Previdência. Percepção de benefício previdenciário mediante 
documento falso. Elevação da pena. Art. 171, § 3º, CP. 
Condenação nas penas do art. 171 do CPB. Recurso do Ministério Público para elevação 
da pena na forma do § 3º do mesmo artigo. Circunstância especial de aumento descrita 
na denúncia. Incidência. 
Em se tratando de estelionato praticado contra a Previdência Social, deve ser aplicada a 
majorante prevista no dispositivo supra. 
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Réu semi-imputável. Redução da pena, CP, art. 26, parágrafo único. 
Pena concretizada: 11 meses e 20 dias de reclusão. Mais de 8 anos entre a consumação 
do fato e o recebimento da denúncia. Prescrição retroativa consumada, "ex vi" do art. 110, 
§§ 1º e 2º, c/c o art. 109, VI, do CP. 
Extinção da punibilidade. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação para aplicar a majorante do art. 171, § 3º, e declarar a extinção 
da punibilidade, 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: O Ministério Público Federeal denunciou de 
Hildeberto Alves Pequeno como incurso nas sanções dos arts. 304 e 171, § 3º, do CPB, 
pelo fato de, durante o período de 08.05.80 a 30.06.80, ter percebido, ilicitamente, da 
Previdência Social o benefício de incapacidade, utilizando-se, para tanto, de anotações de 
falsos contratos de trabalho na sua CTPS. 
Regularmente citado, compareceu o réu ao interrogatório, onde confessou a imputação 
contida na denúncia (fls. 121). Não tendo condições de constituir advogado, nomeou-lhe, 
o MM. Juiz a quo, defensor dativo, que ofereceu defesa prévia. 
Produzida a prova testemunhal, o MM. Juiz determinou o processamento do incidente de 
insanidade mental, onde foi concluída a semi-imputabilidade do agente. 
Nas alegações finais, o MP reiterou ser inconteste a autoria do fato, à luz da confissão do 
denunciado, pedindo a sua condenação. A defesa, em face do laudo psiquiátrico 
constante do incidente de insanidade, pediu a aplicação do disposto nos arts. 26, 
parágrafo único, e 65, II, d, do Código Penal. 
A r. sentença julgou procedente a denúncia, condenando o réu à pena de 08 (oito) meses 
de reclusão, como incurso no art. 171, caput, do CPB, deixando de fazer incidir o aumento 
previsto no § 3º daquele artigo. 
Intimado da sentença condenatória, apelou o MPF, inconformado com a não majoração 
da pena, nos termos do § 3º do art. 171 do CPB. A defesa, respondendo ao recurso, 
pugnou pela total manutenção da sentença recorrida. 
Regularmente preparados, subiram os autos. 
A douta PRF, no bem fundamentado parecer de fls. 160/162, opinou pelo provimento do 
recurso para que se aplique a majorante desprezada e pela declaração de prescrição. 
É o relatório. 
À revisão. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Ao acusado foi imposta a pena de 08 (oito) 
meses de reclusão, por infração ao art. 171 do CP. Pesa contra ele o fato de haver 
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recebido, ilicitamente, benefício previdenciário, utilizando-se de documento falso. 
O MM. Juiz sentenciante expôs os seguintes fundamentos (fls. 145): 
"A autoria do fato narrado na denúncia foi confessada em juízo. 
A prova documental demonstrou que o acusado fez uso de anotações falsas de sua 
CTPS para obter benefício perante o INPS. 
O dolo é inegável, pois não há dúvida de que o acusado tinha plena consciência da 
falsidade de tais anotações. 
Ficou comprovada a semi-imputabilidade do acusado, conforme laudo psiquiátrico juntado 
aos autos do incidente de insanidade mental. 
Entendo que o crime de uso de documento falso está absorvido pelo de estelionato. 
Em face do exposto, julgo procedente a denúncia e condeno o acusado como incurso no 
art. 171 do Código Penal." 
De fato, no interrogatório de fls. 121, constata-se que o réu confessou, em juízo, a autoria 
do crime, verbis: 
"Iniciados os trabalhos, passou o juiz a interrogar o réu, tendo o mesmo dito que: `à época 
dos fatos narrados na denúncia, já residia nesta cidade; que é verdadeira a imputação 
contida na denúncia; que foi o próprio acusado quem providenciou os documentos 
necessários à instrução do pedido de auxílio-doença perante o INPS...'". 
Em que pese o fato da prova testemunhal nada ter acrescentado quanto à autoria e 
materialidade do fato narrado na denúncia, verifica-se, pelo cotejo da prova documental 
constante do inquérito policial, que o agente forjou tempo de serviço, a fim de atingir o 
período de carência necessário à concessão do auxílio-doença. 
Ao requerer o benefício, o réu apresentou a CTPS de nº 7.237 (fls. 10), onde estava 
registrado o contrato de trabalho com a TENENGE - Técnica Nacional de Engenharia S/A, 
relativo ao período de 27.08.75 a 02.10.79 (fls. 15). A empresa, por sua vez, declara, às 
fls. 29, que o réu foi seu empregado no período compreendido entre 07.10.75 a 06.11.75, 
o que é corroborado pelos documentos de fls. 30/31. Inegável, portanto,  a falsidade da 
anotação referente àquele contrato na CTPS do réu. 
O próprio acusado, no interrogatório (fls. 121), admite o seu intento, verbis: 
"Que, em virtude de sofrer de problemas na coluna, sempre teve muita vontade de obeter 
benefício previdenciário; que, à época, tomou conhecimento de que pessoas com 
problemas de muito menor gravidade haviam obtido benefício da Previdência; que 
resolveu providenciar a citada documentação para também ser beneficiado..." 
Destarte, correta a capitulação do fato delituoso no art. 171 do CP. 
Quanto à absorção do crime de uso de documento falso de estelionato, apesar do 
dissenso doutrinário, acompanho a posição adotada pelo MM. Juiz sentenciante. 
O objetivo central da apelação, todavia, é a elevação da pena mediante aplicação do § 3º 
do art. 171 do CP, que estabelece, verbis: 
"§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade 
de direito público ou de instituição de economia popular, assistência social ou 
beneficência." 
Entendo que no estelionato praticado contra a Previdência Social deve ser aplicada a 
majorante prevista no dispositivo supra. É esse o entendimento do ex-TFR: 
"Estelionato praticado em fraude à Previdência Social. Restando certo que foi 
apresentada documentação falsa para obtenção de benefício previdenciário, decorrendo 
do fato percepção de indevida vantagem econômica pela autora do ilícito, caracterizado 
está o delito capitulado no art. 171, c/c a majorante do seu § 3º, do CP brasileiro". (TFR - 
AC 6.089 - Rel. Min. Costa Leite - DJU de 07.11.85, pág. 19.971) 
Com essas considerações, dou provimento à apelação para aplicar a causa especial de 
aumento de pena prevista no art. 171, § 3º, do CP. 
A pena-base fora inicialmnte fixada em 01 (hum) ano de reclusão. Fazendo incidir o 
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acréscimo de 1/3 previsto para espécie, a pena passa a ser de 01 (hum) ano e 04 (quatro) 
meses. 
Como o réu foi considerado semi-imputável, impõe-se a aplicação da redução inserta no 
art. 26, parágrafo único, do CP, o que faço no patamar de 1/3 (um terço), resultando a 
pena definitiva em 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 
Observo, no entanto, que, entre a época da consumação do fato delituoso e a data em 
que o réu foi denunciado, já havia decorrido quase 08 (oito) anos. Entendo que deve ser 
reconhecida a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §§ 1º e 2º, c/c o 
art. 109, VI, do CP, e, de acordo com o entendimento dominante, esboçado nas sempre 
recorridas glosas de Celso Delmanto: 
"Tratando-se de apelação de acusação, o Tribunal examina sua procedibilidade.  
Se for improvido o recurso, ou provido de forma a não alterar o prazo prescricional, 
declarará a ocorrência da prescrição." 
(in "Código Penal Comentado", 3ª ed., pág. 183) 
Em conclusão, decreto a extinção da punibilidade. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0523-PB  
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelantes: FRANCISCO ASSIS DE SOUSA E YONE JERÔNIMO DE SOUZA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. LEIDSON MEIRA E FARIAS E OUTROS (APTES.) 
 
EMENTA 

Penal. Descaminho. Preliminar de incompetência rejeitada. Autoria e materialidade 
comprovadas. Condenação mantida. 
I - Se ao tempo do oferecimento da denúncia ainda não havia sido instalada a Vara 
Federal na localidade onde se deu a apreensão da mercadoria, não há que se falar em 
incompetência do Juízo. 
II - Demonstrada a procedência estrangeira da mercadoria e sua destinação comercial, é 
de ser mantida a sentença que condenou os réus pela prática do crime tipificado no art. 
334, § 1º, letra "c", do Código Penal. 
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 Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 24 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O representante do Ministério Público Federal do 
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Estado da Paraíba ofereceu denúncia contra Francisco de Assis de Souza e Yone 
Jerônimo de Souza, imputando-lhes a prática do crime de descaminho, na forma 
continuada, daí haver tipificado as suas condutas nos artigos 29, 71 e 334, parágrafo 1º, 
letra c, do Código Penal Brasileiro. 
Consta da denúncia que os mencionados acusados haviam estado na Argentina e no 
Paraguai de onde trouxeram grande quantidade de objetos de origem estrangeira, 
procedendo a sua comercialização na própria residência do casal. 
Na época da apreensão dos mencionados objetos, foram estes avaliados em 
Cz$1.048.150,00 (um milhão, quarenta e oito mil, cento e cinqüenta cruzados), padrão 
monetário então vigente. 
O MM. Juiz proferiu sentença julgando procedente a ação e condenando os réus à pena 
individual de 1 (um) ano de reclusão como incursos no artigo 334, parágrafo 1º, letra c, do 
Código Penal Brasileiro, concedendo, ainda, aos mesmos a suspensão condicional da 
pena, nos termos do artigo 71 do Código de Processo Penal. 
Decretou, ainda, o Juiz sentenciante a perda dos objetos apreendidos em favor da União 
Federal, excluindo, contudo, os bens que não foram identificados como de procedência 
estrangeira. 
Da mencionada sentença apelaram os acusados, alegando em preliminar a 
incompetência da Vara Federal de João Pessoa para julgar a ação, pois entendiam ser 
competente a 4ª Vara Federal em Campina Grande, onde ocorrera a apreensão da 
mercadoria. No mérito, pugnaram pelas suas absolvições alegando que não cometeram o 
ilícito descrito na denúncia. 
A ilustrada Procuradora da República, Dra. Eliane de Albuquerque Recena, oficiando em 
segundo grau, opinou pela manutenção da sentença. 
É o relatório. À revisão. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A preliminar invocada pelos apelantes não 
tem fomento de direito, desde que ao tempo do oferecimento da denúncia não havia, 
ainda, sido instalada a Vara Federal em Campina Grande. 
Por outro lado, não ocorre a nulidade quando não há demonstração de prejuízo, o que, 
evidentemente, não se verificou na espécie sob exame. 
No mínimo, como destacou o MM. Juiz na sua sentença, a materialidade do fato ficou 
devidamente demonstrada pelo exame merceológico da mercadoria apreendida em que 
apenas alguns itens não eram de procedência estrangeira. 
A mercadoria apreendida, em grande quantidade, destinava-se, sem dúvida, à 
comercialização, como se pode observar, inclusive, pela juntada de dois cadernos onde 
eram anotadas as vendas feitas. 
Razão, pois, assiste ao douto prolator da sentença quando, apreciando a prova 
produzida, afirmou: 
"Concluo, ademais, que o valor, a quantidade e a espécie das mercadorias excluem a 
hipótese de uso próprio e são motivos para aceitação da denúncia, inclusive porque os 
denunciados não demonstraram suas inocências (CPP, artigo 156); nesse sentido, afasto, 
por irrelevantes, as alegações dos mesmos denunciados (fls. 198) de que os bens 
apreendidos estavam dentro da cota-limite permitida em lei, vez que é por lei proibida a 
comercialização de tais bens, sem o pagamento dos tributos correspondentes" (fls. 214). 
Desta forma, se a Polícia Federal apreendeu na residência dos acusados grande 
quantidade de mercadoria estrangeira destinada à comercialização, evidente que 
praticaram os denunciados, ora apelantes, o fato delituoso previsto no artigo 334, 
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parágrafo 1º, alínea c, do Código Penal. 
Nego, pois, provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0605-CE 
Relator : O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: RAIMUNDO MATEUS DE SOUSA 
Advogada: DRA. DANIELA MARIA DE QUEIROZ BARREIRA (APDO.) 
 
EMENTA 

Penal. Absolvição. Retirada de areia de duna para vender e sustentar a família. 
1 - Confirma-se sentença que absolve acusado de praticar o delito previsto no art. 163, 
combinado com o art. 330, do Código Penal, tendo em vista que a prova nos autos 
demonstrou que o ato praticado era o de retirar areia de uma duna para se manter e 
sustentar a sua família. 
2 - Situação de miséria do acusado que há de ser considerada pelo julgador. 
3 - Supremacia da aplicação do princípio de respeito ao estado de miserabilidade do 
acusado, em prejuízo da interpretação rígida da lei. 
4 - 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, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Os fatos apurados e discutidos nos autos em exame 
foram assim relatados na sentença de primeiro grau: 
" O Ministério Público Federal, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia 
contra Raimundo Mateus de Sousa e Francisco Albino Furtado, inicialmente qualificados, 
pelo cometimento dos fatos delituosos a seguir narrados. O procedimento policial foi 
instaurado para averiguar se a venda de bem imóvel, localizado na praia das Goiabeiras 
II, ocorreu visando à extração irregular de areia da duna ali localizada, envolvendo 
Raimundo Mateus de Sousa e Manoel Anastácio de Lima Filho. No decorrer das 
diligências, ficou comprovado que Raimundo Mateus efetivamente vendeu seu direito de 
posse a Manuel Anastácio de uma área de 1.686 ha (fls. 14/15), onde se inclui parte da 
duna, e onde, conforme a perícia, não se detectou extração de areia (fls. 95). Ficou, 
porém, comprovada na peça técnica intensa atividade de lavra clandestina de mineral II 
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(areia) no lado sul da referida duna (que não se compreende na área vendida), onde, em 
1989, de abril a julho, Raimundo Mateus, auxiliado por Francisco Albino, extraiu e vendeu 
areia numa média de 12 carradas por dia,ao preço de NCr$ 20.000,00 (fls. 10/11). Sendo 
as terras onde se encrava a duna de propriedade de Raimundo Mateus, este pagava a 
Francisco Albino NCr$ 500,00 por cada carrada vendida. A Constituição Federal, arts.  20, 
item IX, e 176 e o Código de Mineração (Dec. Lei nº 227/67,  art. 85) prevêem que a 
jazida de mineral é propriedade da União Federal, independentemente da propriedade do 
solo. Além do mais, há, em trâmite nesse Juízo, uma ação civil pública contra a extração 
irregular de areia no Planalto das Goiabeiras, em que Raimundo Mateus foi incluído nos 
efeitos da medida liminar, conforme mandados de intimação e citação, cujos atos 
ocorreram em 31/07/89, conf. cópias anexas - doc. 01 e 02. 
Denúncia recebida, consoante despacho de fls. 110. 
Interrogatório (fls. 115/116), oportunidade em que o acusado confessa que retirava a areia 
das dunas porque necessitava, o mesmo ocorria com os demais moradores do local, que 
têm na areia a sua sobrevivência. 
Defesa prévia (fls. 117/118), oportunidade em que nega a imputação do crime.  
Foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo MPF (fls. 127/128 e 129/130) 
No ensejo do art. 499, do CPP, as partes nada requereram. 
Em suas alegações finais, o MPF pediu a procedência da denúncia, com a condenação 
do acusado Raimundo Mateus de Sousa. Por sua vez, nas alegações finais do acusado, a 
defesa do mesmo pugna pela sua absolvição, alegando que se trata de um homem 
humilde e analfabeto." 
O eminente Julgador de primeiro grau, por entender que o acusado Raimundo Mateus de 
Sousa vive em situação de miséria, tirando da venda da areia das dunas a sua 
sobrevivência, considerou improcedente a denúncia. 
A douta representação da Procuradoria Regional Federal, em parecer da lavra da Dra. 
Armanda Figueirêdo, não concordou com a apelação interposta pelo Ministério Público 
Federal, pelo que opinou pelo improvimento do recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A sentença apelada não merece ser 
reformada. Os fundamentos nela apresentados pelo eminente juiz que a prolatou me 
convencem de seu acerto. Acima dos efeitos produzidos pela rigidez da lei, o 
sentenciante fez imperar os sentimentos de justiça e de respeito à dignidade humana. 
Adoto, por concordar com todos os seus termos, as razões de decidir apresentadas na 
sentença apelada. Transcrevo-as: 
"A denúncia foi oferecida contra Raimundo Mateus de Sousa e Francisco Albino Furtado, 
sendo que este deixou de ser citado, porque, segundo informações do primeiro acusado, 
encontrava-se hospitalizado no Hospital de Parangaba por sofrer das faculdades mentais. 
Portanto, como Francisco Albino Furtado não foi localizado, a instrução criminal foi 
realizada apenas para apurar o crime perpetrado pelo primeiro denunciado, em razão do 
pedido de suspensão do processo com relação a Francisco Albino Furtado, para o qual 
será nomeado curador e solicitado exame de sanidade mental, tão logo o mesmo seja 
encontrado. 
O acusado é pessoa humilde, vivendo na mais extrema necessidade,  apresentando-se 
às audiências maltrapilho, sem ter sequer o dinheiro do ônibus para retornar para casa. 
Por outro lado, se tornou muito difícil para o acusado, de barriga vazia, obedecer à ordem 
de paralisação da retirada de areia das dunas existentes no terreno do qual o mesmo é 
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detentor da posse. 
Portanto, além do cuidado que deve ser dispensado à natureza, não podemos desprezar 
o homem, principalmente considerando, de modo particular, o caso do acusado, que não 
sabe sequer assinar o nome. Logo, dificilmente conseguiria um emprego condigno para 
complementar o pouco que aufere como vendedor ambulante. 
Destarte, ainda que o acusado porventura tivesse cometido algum crime, o mesmo se 
enquadraria na categoria de crime famélico e, como tal, não merece ser punido. 
Diante do exposto, julgo a denúncia improcedente para absolver Raimundo Mateus se 
Sousa da imputação que lhe foi feita, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP." 
Não posso deixar de registrar, também, as adequadas afirmações apresentadas pelas 
contra-razões. Destaco as seguintes: 
"Quem, em nosso País, que, tendo há vários anos a posse de terras, no caso aqui 
particular, de uma duna, sendo analfabeto, sem nenhum conhecimento jurídico e 
passando por sérias dificuldades financeiras, não se acha no direito de explorar uma área 
que considera sua?  
'Muito fácil se torna a alguém, na frieza do papel dos autos, sentir que a fome de outrem é 
insuscetível de conduzi-lo a um ato anti-social.' 
É, portanto, bastante difícil para uma pessoa idosa, sem nenhum grau de instrução, que 
se encontra em situação de penúria, com família para sustentar e ainda ajuda a manter a 
escolinha de sua comunidade funcionando, ver a oportunidade de amenizar essa situação 
e não o fazer. Quem, na mesma situação do acusado, sem nenhum conhecimento de que 
é proibido vender areia das dunas, não agiria da mesma forma ? 
O apelado é pessoa idosa, e em momento algum agiu de má-fé, pois só vendeu areia da 
duna sobre a qual tem a posse, porque não sabia que tal fato se tratava de um ilícito 
penal. A partir do momento que alguns órgãos competentes estiveram no local e o fizeram 
compreender que não podia agir daquela maneira, no mesmo instante, o apelado parou e, 
desde aquela época, nunca mais mexeu nas dunas das Goiabeiras. 
'Não é razoável exigir-se do agente que ele se quede ante as restrições que a miséria 
impõe a sua família, acentuando-se que, não fosse por terceiros, a vítima não descobriria 
o dano" (TACRIM - SP - AC - Rel. Mafra Carboniere - JUTACRIM 89/410)'". 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0625-PE  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: NÉLSON SANTANA PEREIRA DE MELO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. JOSÉ ALBÉRICO BAPTISTA E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Penal. Estelionato. Dúvida acerca da real obtenção de vantagem patrimonial. 
Desclassificação para tentativa. Absolvição. 
- É de se considerar incompleta a ocorrência de estelionato, quando ausente a 
constatação da obtenção de ilícita vantagem patrimonial. 
- A desclassificação para  tentativa não causa surpresa à defesa, que no processo lida 
com fatos. 
- A idoneidade do "falsum" é de importância crucial para a ocorrência da tentativa de 
estelionato. 
- É impossível a ocorrência do evento delituoso, mesmo tentado, ante a inocuidade 
documental. 
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- Apelo provido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 13 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Ministério Público Federal ofereceu denúncia 
contra Nélson Santana Pereira de Melo, em 04.06.90, pela prática do delito tipificado no 
art. 171, c/c o art. 304, do Código Penal Brasileiro. 
Afirma a peça delatória que o denunciado, em abril de 1988, visando a uma melhor 
reposição no plano de enquadramento dos servidores da Universidade Federal de 
Pernambuco, apresentou certificado de conclusão do 2º grau, em cópia xerox, 
supostamente emitido pelo Colégio Visconde de Mauá. E que fora constatado 
posteriormente, junto à Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, que nos 
arquivos do extinto colégio Visconde de Mauá não havia nenhum registro referente a ele. 
Refere ainda que o denunciado, até a data de 31.03.87, era classificado como auxiliar de 
enfermagem e, após a apresentação do certificado falso, passou a assistente de 
administração, obtendo com isso uma promoção com repercussão financeira, em prejuízo 
da UFPE. 
O inquérito administrativo aberto pela autarquia aplicou, como penalidade disciplinar, a 
suspensão do acusado por trinta dias, nos termos do art. 474 da CLT, considerando a sua 
ficha funcional e os serviços prestados à Universidade. 
O MM. Juiz singular julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática de 
estelionato, aumentando a pena em 1/3 (um terço), nos termos do § 3º, do art. 171, do 
CPB, por ter sido cometido contra uma entidade de direito público. Considerando as 
circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 02 (dois) anos, aumentada de um terço, ou 
seja, tornou-a definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, a ser cumprida em regime 
semi-aberto, inicialmente. 
Apelando de tal decisão, o réu alega a fragilidade da prova testemunhal e que a sentença 
representou um julgamento extra petita, já que a denúncia não se referira à circunstância 
qualificadora prevista no § 3º do art. 171 do CPB. Além disso, refere que o crime não fora 
consumado, já que a recorrida não obtivera nenhuma vantagem financeira. 
Pretende o apelante a reforma da sentença para o fim de ser desclassificado o crime para 
tentativa de estelionato e, considerando que não houve provas convincentes da sua 
culpabilidade, ser declarada sua absolvição (fls. 205/209). 
Em contra-razões, o Ministério Público Federal alega que o apelante não apresentara 
elementos que pudessem comprovar sua inocência, o que justificaria a condenação pelo 
crime que lhe fora imputado. Contudo, em atendimento às circunstâncias judiciais 
favoráveis ao réu, requereu a reforma da sentença no tocante à pena aplicada, 
entendendo que deveria ser correspondente ao mínimo legal, ou seja, de 1 (um) ano, e, 
com a agravante do § 3º do art. 171, chegaria a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses. 
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A Procuradoria Regional Federal opinou pelo provimento do apelo, aos seguintes 
fundamentos: inexistir cabal demonstração de ter tido a vítima efetivo prejuízo patrimonial 
com a conduta do apelante, circunstância imprescindível para a caracterização do 
estelionato, o meio empregado para detenção do objetivo ilícito era visivelmente ineficaz, 
já que apresentava irregularidades perceptíveis e do conhecimento dos membros da 
comissão de inquérito que afirmaram ter outros casos semelhantes ocorrido com 
documentos de igual origem. Por tais razões, entendeu a douta Procuradora que seria 
pertinente a aplicação do disposto no art. 17 do CPB. 
Em atendimento ao art. 222 do Regimento Interno desta Corte, determinei a remessa dos 
presentes autos ao Revisor. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Ao julgar a ACR 531 PE, que tratava de 
idêntica matéria, assim me pronunciei: 
"O art. 171, caput, do Código Penal, define o crime de estelionato nos seguintes termos, 
ipsis litteris: 
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 
Observa-se, por conseguinte, que um dos elementos necessários para a sua configuração 
é o prejuízo alheio. Este traduz-se em dano patrimonial causado a outrem. O dano deve 
ser patrimonial porque o objeto jurídico do crime de estelionato é o patrimônio. Deve o 
dano ser suficiente para que diminua consideravelmente o patrimônio alheio e aumente, 
em iguais proporções, o patrimônio do agente." 
Do depoimento de Elzelena Amorim de Moraes Rocha, 1ª testemunha arrolada pela 
acusação (fls. 162/163), podemos constatar que, segundo alegado, havia surgido mais de 
200 casos de apresentação irregular no processo de reassentamento funcional e que o 
apelante fora administrativamente punido com suspensão de 30 dias, rebaixado à função 
anterior e obrigado a devolver integralmente a repercussão patrimonial havida em 
decorrência da promoção irregular. Disse, ainda, que o inquérito administrativo fora aberto 
contra o acusado, ora apelante, tendo em vista a informação da Secretaria Estadual de 
Educação de que não havia nenhuma anotação referente a ele, nos arquivos referentes 
ao Colégio Visconde de Mauá, de forma a comprovar que ele realmente cursara ali o 2º 
grau. E que tinha conhecimento de outros casos declarados pelos órgãos da Secretaria 
de Educação em que se afirmara que várias pessoas haviam sido lesadas por terem 
realizado os cursos e não terem qualquer anotação no referido Colégio. 
A sentença recorrida julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pelo crime de 
estelionato, que, no seu entender, absorvia o crime de uso de documento falso, alegando 
que o acusado não conseguira apresentar provas que confirmassem a autenticidade do 
documento apresentado. 
Acolho o entendimento da Dr. Armanda Soares Figueirêdo, representante da douta 
Procuradoria Regional Federal, que assim se expressou: 
"Deve prosperar o apelo. Em verdade, inexiste cabal demonstração de a suposta vítima 
ter tido real prejuízo patrimonial com a conduta do apelante, sendo essa circunstância 
imprescindível à perfeita caracterização do ilícito pelo qual foi o mesmo condenado... 
Tais motivos são suficientes para determinar a análise do evento apenas no tocante a sua 
tentativa, pois houve inequívoca apresentação de instrumento, posteriormente dito 
inverídico, para fins de enquadramento funcional, o qual não determinou a ocorrência do 
evento ilícito. 
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O meio empregado à obtenção do objetivo ilícito é, visivelmente, absolutamente ineficaz. 
Com efeito, o apelante apresentou à Comissão de Enquadramento Funcional, instalada 
para esse fim na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, cópia xerox de certificado 
de conclusão de 2º grau, ulteriormente identificado como falso (fls. 41). Assim agindo para 
conseguir irregular posicionamento. Porém, dito instrumento (fls. 60/65) apresenta claras 
irregularidades que o tornam inteiramente inidôneo para alcançar o resultado criminoso, 
sendo as mesmas perfeitamente perceptíveis. A uma, por não se poder considerá-lo 
documento, vez que efetivamente apresentado em cópia xerox sem a devida autenticação 
cartorária, a duas, por não possuir o mínimo de idoneidade material que o tornasse 
passível de aceitação, indicando, ademais, sua incapacidade para prejudicar a suposta 
vítima. Essa realidade era, inclusive, de ciência dos membros da citada comissão, pois, 
testemunhando em juízo, disseram ser o colégio, onde o apelante supostamente concluiu 
seu curso de 2º grau, suspeito usual de irregularidades semelhantes àquela descrita 
nestes autos (fls. 162/164). Vê-se, portanto, que a conseqüente progressão funcional não 
se deveu somente ao uso do falsum, não sendo essa circunstância devidamente apurada 
nesta ação. De  conseguinte, sendo a imputada conduta ilícita do apelante centrada na 
apresentação de pretenso documento para o fim de obtenção de vantagem ilícita, em 
prejuízo pecuniário de terceiro, conclui-se, diante da inocuidade do instrumento usado 
para tal desideratum, pela própria impossibilidade de, nos moldes descritos na peça 
delatória, ter-se verificado tentativa hábil para tanto. Assim é pertinente a aplicação do 
disposto no art. 17, do CPB." 
O art. 17 do CPB assim preceitua: 
"Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime." 
Por tais considerações, dou provimento à apelação para o fim de, reformando a sentença 
recorrida, desclassificar o crime para tentativa de estelionato e absolver o acusado, nos 
termos do art. 17 do CPB, antes referido. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0628-PE  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: EMILTON JOSÉ DE SIQUEIRA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogada: DRA. HILMA CHRISTINO DE FARIAS (APTE.) 
 
EMENTA 

Processo Penal. Crime de estelionato desclassificado para peculato. Provas suficientes 
para caracterizar o ilícito. Sentença mantida. 
- Mantendo-se como certo o fato descrito na denúncia, a alteração da classificação do 
ilícito penal não cerceia a defesa do réu, eis que a subsunção de uma conduta fática à lei 
é matéria totalmente de direito. 
- O uso da função pública para a prática do delito, sem a qual ele não seria possível, torna 
inequívoca a caracterização do crime de peculato. Além disso, as provas trazidas aos 
autos são suficientes para comprovação da autoria do ilícito penal. 
- Deve-se aplicar a pena mínima, em virtude de serem favoráveis ao apelante as 
circunstâncias judiciais elencadas no art. 58, do CP. 
- Apelação parcialmente provida. 
 
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, dar 
parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Ministério Público Federal, em 05.04.84, ofereceu 
denúncia contra Emilton José de Siqueira como incurso nas penas do art. 171, do Código 
Penal (estelionato). 
Afirma que o denunciado, em 1981, na qualidade de representante do INPS na área rural 
(ex-FUNRURAL), recebeu as quantias correspondentes, cujos titulares haviam falecido. 
Para tanto, havia se utilizado da ignorância e boa fé das pessoas que procuravam o órgão 
previdenciário, solicitando-lhes que se dirigissem à agência do Banco do Brasil naquele 
município, munidas de cartões por ele falsificados, que as identificavam como se fossem 
procuradoras dos ex-beneficiários. Dessa forma, conseguia que tais pessoas lhe 
entregassem os valores recebidos, alegando que precisava restituí-los aos órgãos 
centrais da sua repartição e outras evasivas. 
O MM. Juiz de 1º grau desclassificou o crime para aquela hipótese prevista no § 1º, do 
art. 312, do Código Penal (peculato), tendo em vista o exercício da função pública pelo 
acusado, em função do qual foi possível a prática da conduta delituosa. Aplicou a pena de 
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime 
semi-aberto, além de multa. 
Inconformado, o réu interpôs a presente apelação, sob a alegação de que o julgador dera 
nova definição jurídica ao crime, sem aplicar os princípios contidos no art. 384, do Código 
de Processo Penal, ensejando a nulidade do processo. Além disso, aduz que as provas 
constantes dos autos são insuficientes para conduzirem à certeza absoluta e 
incontestável da autoria do crime. Pede a reforma da sentença para o fim de absolver o 
réu. 
Em contra-razões, o Ministério Público Federal requer a manutenção da sentença em 
todos os seus termos, argumentando que "uma vez mantido como certo o fato descrito na 
denúncia, a alteração da classificação do ilícito penal não cerceia a defesa do réu, eis que 
a subsunção de uma conduta fática à lei é matéria totalmente de direito". E ainda que a 
regra contida no art. 384, do CPP, exige o aditamento da denúncia apenas quando, na 
instrução, surgir circunstância elementar não contida na peça acusatória e que altere a 
classificação para delito mais grave (fls. 234/237). 
A douta Procuradoria Regional Federal, em parecer da lavra da Dra. Armanda Soares 
Figueirêdo, opinou pelo improvimento do apelo, sustentando o entendimento do ilustre 
sentenciante, ao julgar comprovadas a autoria e a materialidade do crime de peculato. 
Em atendimento ao que preceitua o art. 222, do Regimento Interno desta Corte, 
determinei a remessa dos autos ao revisor. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O apelante foi denunciado como incurso nas 
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penas do art. 171, do Código Penal Brasileiro - estelionato -, por haver recebido 
benefícios destinados a pessoas já falecidas, utilizando-se da condição de representante 
do FUNRURAL. 
O Julgador monocrático deu nova classificação ao delito, entendendo que ele só fora 
possível em razão das facilidades proporcionadas pelo exercício da função pública, o que 
configurava crime de peculato. Dessa forma, estabeleceu pena mais severa, 
correspondente ao novo tipo penal em questão. 
Justificando tal entendimento, fundamentou o decisum nos seguintes termos: 
"A tipificação penal me parece equivocada. A facilidade para a apropriação por Enilton 
José de Siqueira dos recursos da previdência, disponíveis em função de documentos 
emitidos a partir do Posto de Benefícios de Ibimirim, só foi possível em função do 
exercício da função pública pelo acusado. A hipótese que melhor se adequa a essa 
conduta delituosa é a do parágrafo primeiro do art. 312 do Código Penal. Não se "olvide 
que, como bem lembra Nelson Hungria", a posse, a que se refere o texto legal deve ser 
entendida em sentido amplo, compreendendo a simples detenção, bem como a posse 
indireta (disponibilidade jurídica sem detenção material, ou poder de disposição exercível 
mediante ordens, requisições ou mandados). 
A alteração da tipificação de conduta é possível e tem amparo no Código de Processo 
Penal, sobretudo quando se trata apenas de dar nova definição jurídica ao fato (art. 383 
do CPPB). 
O acusado tipificou a conduta prevista no art. 312 do Código Penal. Passo a fixar a pena. 
Considerando a gravidade da conduta, o fato de ser o acusado, à época dos fatos a maior 
autoridade da Previdência na representação de Ibimirim, os efeitos sociais danosos de 
sua conduta, fixo a sua pena em quatro anos e seis meses de reclusão e multa de Cr$ 
1.000,00 (hum mil cruzeiros), fixada de acordo com a redação original do art. 36 do 
Código Penal (mais benéfica ao réu)..." 
O ilustre representante do Ministério Público Federal assim examinou a matéria: 
"Com efeito, mantendo-se como certo o fato descrito na denúncia, a alteração da 
classificação do ilícito penal não cerceia a defesa do réu, eis que a subsunção de uma 
conduta fática à lei é matéria totalmente de direito. 
Por tal motivo, a interpretação acorde com o parágrafo único do art. 384 do CPPB é no 
sentido de que haverá necessidade de aditamento da denúncia quando, na instrução, 
surgir "circunstância elementar", não contida na denúncia que altere a classificação para 
delito mais grave (ex.: furto que transforma-se em roubo). É a lição de Damásio de 
Jesus." Suponha-se que o réu esteja submetido a processo por delito de furto, como tal 
descrito na denúncia. Na instrução criminal, surge prova de que usou violência contra 
pessoa para realizar a subtração. Neste caso, deve-se proceder nos termos do parágrafo 
único do art. 384: o Juiz determina a abertura de vista ao Promotor de Justiça para 
aditamento da denúncia." (Código de Processo Penal Anotado, pág. 223, Saraiva, 1989) 
Adoto o entendimento de que, malgrado a errônea classificação, consta na inicial a 
circunstância elementar, o que configura a hipótese prevista no art. 383, do CPPB: 
"Art. 383 - O Juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa 
ou da denúncia, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave." 
Assim também expressado no parecer da Procuradoria Regional Federal, às fls. 244, in 
verbis: 
"Correto o entendimento do MM. Juiz sentenciante, que permite a manutenção do decreto 
condenatório. É descabida a alegação de sua nulidade. Isso porque a desclassificação e 
a ulterior apenação da conduta denunciada é abrangida pela regra de caráter cogente 
contida no art. 383, do Código de Processo Penal, chamada de emendatio libelli. A 
correção dali advinda não altera fundamentalmente o núcleo acusatório constante da 
peça delatória, vez que o mesmo é baseado em fatos e esses são, nessa matéria, 
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inalterados, porque constam, implicitamente, do corpo desse instrumento. Veja-se que é 
imanente na referida descrição a idéia de subtração de valores em detrimento de 
terceiros, e da autarquia previdenciária, valores esses aos quais o apelante teve acesso 
em razão do cargo público então ocupado, valendo-se, comprovadamente,  
das facilidades de seu exercício. Desse modo, fragilizou-se a tese de surpresa para a 
defesa..." 
Não há dúvida quanto à configuração do crime de peculato, tal como previsto no § 1º do 
art. 312 do CPPB, estando devidamente comprovada a autoria do apelante, conforme 
documentos que instruem os autos.  
Irresigna-se, ainda, o apelante quanto à pena que lhe foi imposta. O ilustre Julgador 
singular fixou a pena-base em 04 anos e seis meses de reclusão, por considerar grave a 
conduta praticada pelo réu, bem como o fato de ter sido ele, à epoca, a autoridade maior 
do órgão previdenciário na representação do Município de Ibimirim. 
Não comungo, nesse ponto, com o entendimento do nobre Magistrado. A conduta do 
apelante não se configurou de modo que ensejasse o quantum acima estipulado, 
principalmente tratando-se de réu primário e de bons antecedentes. Assim sendo, nos 
termos do art. 312, § 1º, fixo a pena-base em seu limite mínimo, 02 (dois) anos de 
reclusão. Condeno-o, ainda, à pena de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa (CP, art. 
49), sendo o valor do dia-multa igual a um trigésimo do salário-mínimo mensal, vigente ao 
tempo do fato, devidamente corrigido. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime 
aberto, conforme estabelece o art. 33, § 2º, c, do Código Penal.  
Concedo ao réu o benefício do sursis, durante o período de três anos, devendo o mesmo 
cumprir as seguintes condições: a) no primeiro ano, prestar serviços à comunidade, 
consoante determinar o Juízo da execução; b) comparecer, semanalmente, perante o Juiz 
de execução, a fim de comprovar a prestação de serviços à comunidade; c) e, por fim, 
submeter-se a qualquer condição determinada pelo Juiz da execução. 
Ante essas considerações, dou parcial provimento à apelação para, tão-somente, fixar a 
pena, concreta e definitiva, em dois anos de reclusão e multa de dez dias-multa, calculado 
o dia-multa igual a um trigésimo do salário mínimo-mensal, vigente ao tempo do fato, 
devidamente corrigido. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8.040-RN 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelantes: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE - 

COREN/RN 
Apelado: ANTÔNIO ELPÍDIO DE MEDEIROS  
Advogados: DRS. HILDEBRANDO AZEVEDO A. N. COCENTINO E OUTRO (APTES.) E  

RANICE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Registro de Técnico de Enfermagem junto ao Conselho 
Regional. Indeferimento. Comprovação da escolaridade exigida. Inexistência de 
litisconsórcio do Conselho Federal. Concessão da segurança. 
I - Ao Conselho Regional de Enfermagem cabe deferir ou não os pedidos de inscrição e 
registro dos profissionais da área de enfermagem, nos termos em que dispõe a legislação 
específica. 
II - Se o impetrante completou o curso supletivo, nele habilitando-se como Técnico em 
Enfermagem, é de lhe ser reconhecido o direito de ser inscrito como tal, desde que 
atendida a escolaridade exigida para a mencionada inscrição, não podendo uma 
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resolução estabelecer restrições que não foram previstas em lei. 
III - Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 29 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Cuida-se de mandado de segurança que 
impetra Antônio Elpídio De Medeiros contra ato do Presidente do Conselho Regional de 
Enfermagem - COREN, em Natal, que indeferiu o pedido de inscrição do impetrante, 
como Técnico de Enfermagem, no mencionado Conselho. 
Alegou o impetrante que, ao requerer o seu registro junto ao COREN, instruiu o pedido 
com cópia do certificado de aprovação em Curso Supletivo com habilitação de Técnico de 
Enfermagem, a nível de segundo grau, e que não foi reconhecido pela autoridade 
impetrada, em ofensa ao seu direito líquido e certo. 
O MM. Juiz a quo, afastando o pedido de chamamento ao feito do Conselho Federal de 
Enfermagem, no mérito, concedeu a segurança, reconhecendo que o diploma do Curso 
Supletivo apresentado pelo impetrante satisfazia as exigências legais para o deferimento 
de sua inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, sendo a Resolução COFEN-
99/88 violadora do direito ao livre exercício de qualquer trabalho, desde que, no caso, 
estavam atendidas as qualificações estabelecidas na lei. 
O decisum foi submetido ao duplo grau de jurisdição. 
Inconformada, apela a autarquia alegando, em síntese, que o certificado apresentado pelo 
apelado (certificado de aprovação em Curso Supletivo com habilitação em Técnico de 
Enfermagem) não equivalia ao certificado de 2º grau completo e, assim, legal o 
indeferimento do pedido de inscrição do impetrante. 
O Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - em petição apresentada às fls. 63/71 - 
requer sua admissão como assistente litisconsorcial do apelante, aduzindo, em preliminar, 
que, na sua atividade fiscalizadora, competia-lhe a análise dos documentos que instruíam 
os pedidos de registro nos Conselhos Regionais, inclusive certificados e títulos, uma vez 
que o título dos profissionais inscritos tinha validade nacional. No mérito, argúi a 
legalidade do ato vergastado, pelo que pugna pela reforma da sentença. 
Oferecidas contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Na sentença, o MM. Juiz de primeiro grau 
afastou o pedido de chamamento ao feito do Conselho Federal de Enfermagem, ao 
entendimento de que o pedido de inscrição do impetrante se fazia junto ao Conselho 
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Regional, tendo o COFEN atribuição apenas para expedir resolução cuja análise pelo 
Judiciário independia de sua participação no processo. 
O Conselho Federal, já agora em grau de recurso, ingressa com petição para que seja 
admitido como assistente litisconsorcial. 
Ora, na assistência litisconsorcial, como ensina Humberto Theodoro Júnior, o terceiro 
assume a defesa direta de direito próprio (Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 4ª 
edição. Rio de Janeiro, Forense, 1988). 
Não é o caso dos autos. O Conselho Regional de Enfermagem é o responsável pela 
inscrição dos Técnicos de Enfermagem, cabendo-lhe, também, decidir sobre o 
deferimento ou não dos pedidos de registro e inscrição de profissionais da área de 
Enfermagem. E tanto é assim que foi o próprio COREN que, em reunião plenária, 
indeferiu o registro do impetrante. 
Incabível, assim, a participação do Conselho Federal. 
No mérito, não vejo razões para modificar o decisum que bem aplicou o direito à espécie 
sob julgamento quando entendeu incabível a negativa do COREN de inscrever o 
impetrante, sob o fundamento de que o diploma por ele apresentado - de curso supletivo - 
não era suficiente para suprir a escolaridade do núcleo comum de 2º grau para efeito de 
habilitação profissional. 
O parecer do Ministério Público Federal, cujos fundamentos foram adotados pela 
respeitável sentença, assim analisou a questão: 
"9. Conforme bem exposto na inicial, a lei que regulamenta a profissão de Técnico de 
Enfermagem (Lei nº 7.497, de 25 de junho de 1986) estabelece, em seu art. 7º, I, que são 
assim considerados os detentores de diploma ou certificado respectivo, expedido de 
acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. 
10. Ora, o impetrante demonstrou, documentalmente, ser detentor do diploma de Técnico 
de Enfermagem (nível de 2º grau), expedido de acordo com a legislação (Lei nº 5.672/71), 
especialmente seus arts. 4º, § 4º; 11, § 1º; 16; 24, a; 26; e 28, no caso dentro dos 
princípios ali estabelecidos, referentes ao ensino supletivo (conferir). Tal diploma foi 
registrado pelo Ministério da Educação e Cultura, possuindo, ainda, na forma do § 1º, do 
art. 16, da mesma lei, validade nacional. 
11. Por seu turno, a legislação profissional de Enfermagem (Lei nº 7.497/86, antes 
mencionada), submete o exercício da profissão (privativa dos Enfermeiros, Técnicos de 
Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras) à inscrição nos Conselhos Regionais 
respectivos, conforme se depreende de seu art. 2º, parágrafo único. 
13. Por conseguinte, o titular de habilitação para qualquer dessas atividades tem o direito 
líquido e certo a registrar-se no Conselho Regional, a fim de poder exercer sua profissão, 
conforme garante o inciso XIII do art. 5º, da Constituição Federal, que somente condiciona 
tal liberdade às qualificações que a lei estabelecer. 
14. Ora, lei, aí, há de ser entendida no sentido formal e material. Não é possível o 
estabelecimento, através de normas inferiores ao nível da legislação ordinária, de 
exigências adicionais ao exercício das profissões. 
15. Se a legislação profissional específica somente exige o diploma de Técnico de 
Enfermagem para habilitar o  profissional ao registro junto ao Conselho Regional 
respectivo, e se esse diploma, conforme a legislação de ensino, pode ser obtido pelo 
cumprimento de um currículo mínimo de 2º grau, através de estudos supletivos, não pode 
o Conselho Federal de Enfermagem, através de resolução (que é norma infralegal), 
estipular exigência de currículo geral do núcleo comum do 2º grau, acima, portanto, do 
currículo mínimo, que é a exigência constante da lei." (fls. 48/50). 
Como bem restou demonstrado tanto na sentença quanto nas contra-razões de apelação, 
o impetrante possuía a escolaridade exigida, além de haver sido o seu diploma de 
Técnico em Enfermagem expedido de acordo com a legislação que rege a matéria. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Assim, nego provimento à apelação e à remessa oficial para manter a respeitável 
sentença por seus próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 16.031-PE 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: IND. COM. DE CONFECÇÕES S. AZEVEDO LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda na Fonte sobre o lucro líquido. Inconstitucionalidade. 
- No sistema tributário brasileiro, temos imposto de renda de pessoa jurídica e imposto de 
renda de pessoa física, como coisas distintas, prevalecendo o reconhecimento, para fins 
tributários, da distinção que se faz entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio de 
seus sócios ou acionistas. 
- Sem a aquisição de disponibilidade econômica, ou jurídica, não se configura a renda, 
capaz de ensejar a incidência do imposto. Uma eventual valorização de ações não 
consubstancia essa disponibilidade, que de resto não acontece com a valorização de 
outros bens. 
- Apelação provida. Segurança deferida. 
 
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, 05 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de mandado de segurança impetrado 
preventivamente contra a exigência do imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido 
apurado pelas pessoas jurídicas, instituído pela Lei nº 7.713/88. 
O ilustre Juiz Federal da 5ª Vara em Pernambuco, Dr. Francisco de Queiroz Bezerra 
Cavalcante, denegou a segurança por entender que tributável, no caso, é a renda dos 
sócios, consubstanciada na valorização patrimonial das ações destes. 
Apelou a impetrante. 
Sem contra-razões, os autos subiram e aqui me foram distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Ressalto inicialmente que não se trata, 
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aqui, de questão constitucional, como a muitos tem parecido. É certo que uma ilegalidade 
é também, em muitos casos, inclusive neste, uma inconstitucionalidade. Mas se a fonte 
imediata do direito cujo amparo pretende a impetrante é uma lei, como no caso, não se 
está a enfrentar propriamente uma questão de inconstitucionalidade. 
No caso de que se cuida, a questão há de ser resolvida pela adequada aplicação do 
Código Tributário Nacional. Assim, não é adequado falarmos de inconstitucionalidade da 
Lei nº 7.713/88. 
Temos entendido que a exigência do imposto de renda sobre o lucro líquido não 
distribuído, instituída pela Lei nº 7.713/88, é contrária ao Código Tributário Nacional, que 
define renda como âmbito do imposto de que se cuida, a aquisição de disponibilidade 
econômica ou jurídica  de renda ou de proventos de qualquer natureza. 
Essa questão, todavia, tem sido objeto de controvérsias no seio deste Tribunal, sendo, 
pois, importante a análise das diversas teses contrárias ao nosso ponto de vista. 
Segundo se verifica da ementa do acórdão proferido na AMS 4956 - AL, da egrégia 2ª 
Turma, tendo como relator o eminente Juiz Lázaro Guimarães, a tributação em causa 
estaria amparada pela regra do parágrafo único, do art. 45, do Código Tributário Nacional. 
O referido dispositivo estabelece: "A lei pode atribuir à fonte pagadora das rendas ou dos 
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e 
recolhimento lhe caibam." 
Permite, como se vê, aquele dispositivo, seja atribuída responsabilidade à fonte pagadora. 
Sem haver distribuição do lucro, sem pagamento, ou pelo menos crédito do lucro às 
contas dos sócios, não se pode falar em fonte pagadora. Logo, o permissivo legal em 
questão não autoriza a regra do art. 35 da Lei nº 7.713/88. 
Vê-se, outrossim, que o mesmo julgado acima referido invoca precedente no qual se 
afirma que "o lucro, uma vez apurado, encontra-se na esfera de disponibilidade jurídica 
dos sócios, que lhe definirão o destino, portanto, a tributação neste instante não ofende a 
regra do art. 43, do Código Tributário Nacional." 
Não obstante o maior respeito que temos pelo relator daquele julgado, o eminente Juiz 
José Delgado, hoje na presidência deste Tribunal, não podemos concordar com aquele 
enunciado. Na verdade o lucro, uma vez apurado, está na disponibilidade jurídica da 
sociedade. Não dos sócios. A não ser que não se admita a distinção entre aquela e estes, 
consagrada em nosso sistema jurídico, inclusive para fins tributários. 
A disponibilidade do sócio, como pessoa física, contribuinte do imposto de renda, capaz 
de ensejar a incidência desse imposto, evidentemente não decorre da apuração do lucro 
pela pessoa jurídica, mas da deliberação desta de o distribuir. E a vontade do sócio não 
se confunde com a vontade da sociedade, exercida nessa deliberação. Basta imaginar 
uma situação na qual ocorra dissidência, para que a distinção resulte evidente. 
Outra, ainda, é a tese que se vê estereotipada no acórdão proferido na AMS 2526 - RN, 
do qual foi relator o eminente Juiz Manoel Erhardt. Diz-se, ali, que "A Lei nº 7.713/88 
limitou-se a modificar o momento da incidência do Imposto de Renda para antes de sua 
distribuição aos sócios, não provocando alteração substancial quanto ao fato gerador e à 
base de cálculo do tributo. Se tais valores não foram distribuídos, evidencia-se aumento 
patrimonial do acionista, quotista ou titular de firma individual." 
Não se pode falar em simples modificação do momento de incidência, pois em muitos 
casos a distribuição pode não acontecer jamais. Se a distribuição fosse futura, porém 
certa, inexorável, poder-se-ia afirmar a ocorrência de simples antecipação. Simples 
modificação do momento da incidência. Mas a distribuição, repita-se, pode em muitos 
casos não ocorrer. Basta que a pessoa jurídica, depois de ter tido o lucro, tenha um 
prejuízo que o supere. Distribuição não haverá. Aliás, mesmo sem prejuízo, pode não 
haver distribuição, em face da necessidade de novos investimentos pela pessoa jurídica. 
A propósito do tema, já escrevemos: 
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"A questão essencial, neste caso, reside em saber se os sócios adquirem, ou não, a 
disponibilidade jurídica dos lucros logo sejam estes apurados pela sociedade. Em um 
sistema jurídico que atribui relevância tributária à distinção entre pessoa física, ou natural, 
e pessoa jurídica, a resposta negativa se impõe. Há, outrossim, situações nas quais a 
distribuição dos lucros é impraticável. 
Realmente, em muitas situações a distribuição de todo o lucro apurado pode significar a 
inviabilização da atividade que o produziu. Há situações nas quais a empresa aufere 
lucro, mas sua distribuição é impraticável, em face da aquisição de bens necessários à 
expansão de suas atividades. Quem tem noções elementares de contabilidade sabe a 
nítida diferença que há entre lucro, como expressão econômica, e disponibilidade 
financeira, e a compreensão dessa diferença é suficiente para que se entenda que o lucro 
auferido pela pessoa jurídica nem sempre constitui, mesmo do ponto de vista econômico, 
disponibilidade dos sócios ou acionistas. 
Do ponto de vista jurídico, então, é indiscutível que o lucro da sociedade a ela pertence, e 
não aos sócios. A vontade social, que decide o destino dos lucros, é distinta da vontade 
de cada sócio. É sólida, neste sentido, a doutrina jurídica. 
Seja como for, a erronia da tese fiscalista evidenciada fica na situação em que, vencidos 
na assembléia geral que decidiu não distribuir lucros, os acionistas minoritários de uma 
sociedade anônima sofrem a tributação, pelo imposto de renda, sobre a parcela dos 
lucros que aos mesmos deixou de ser distribuída."  
("Curso de Direito Tributário", 5ª edição, Forense, Rio de Janeiro, 1992, p. 213 a 214). 
Ressalto, finalmente, que a tese por nós adotada está sustentada pelo Ministério Público 
Federal, no parecer da lavra do ilustre Procurador da República Dr. Miécio Oscar Uchoa 
Cavalcante Filho, fundado na melhor doutrina. 
Por tais razões, dou provimento à apelação para reformar a sentença e conceder a 
segurança. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 16.677-PE 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelantes: DESTILARIA J. B. LTDA. E FAZENDA NACIONAL 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto De Renda. Despesas não dedutíveis e isenção. 
- Em se tratando de pessoa jurídica isenta do imposto de renda, é irrelevante a 
consideração de certas despesas como não dedutíveis. É que o fato de não serem 
dedutíveis essas despesas implica aumento do lucro da exploração, que não está sujeito 
ao imposto. 
- Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 18  de  março     de 1993 (data do julgamento). 
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JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O MM. Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho, 
da 6ª Vara Federal de Pernambuco, assim resumiu o caso: 
"Destilaria J. B. Ltda., qualificada na inicial impetrou Mandado de Segurança contra ato do 
Sr. Delegado da Receita Federal em Recife, alegando que lançou, no local apropriado de 
sua declaração de rendimentos, o valor de Cr$ 126.016,00 (cento e vinte e seis mil e 
dezesseis cruzeiros), correspondente às despesas de correção monetária da provisão do 
imposto de renda sobre o lucro e de multas pagas, que integram o cálculo do lucro de 
exploração, no sentido de chegar ao lucro real (base de cálculo  do I.R.). Entretanto, foi o 
mesmo ilegalmente glosado pelo impetrado, motivo pelo qual requer a concessão de 
medida liminar para que seja suspensa a exigibilidade do respectivo crédito tributário e, a 
final, seja-lhe concedida  a segurança definitiva para que fique assegurado o direito 
líquido e certo de se  eximir do pagamento do valor lançado e seus acréscimos legais face 
à ilegitimidade de sua exigência. 
Indeferida a medida liminar. 
A autoridade apontada como coatora, em suas informações, sustenta que tais parcelas 
não entram na composição de lucro de exploração, eis que fora das previsões legais. O 
Ministério Público Federal, de sua vez, opinou pela não concessão da segurança." 
(fls.62). 
A final denegou a segurança. 
Apelou a impetrante (fls. 65/67). 
Apelou a Fazenda Nacional (fls. 68), no que foi indeferida (fls.70). 
Sem contra-razões, subiram os autos e foram a mim distribuídos. 
É  o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A legislação que trata do imposto sobre a 
renda e proventos de qualquer natureza estabelece que certas despesas não podem ser 
tidas como tal na determinação da base de cálculo do imposto devido pela pessoa 
jurídica. 
Não se questiona, aqui, a validade das normas que assim dispõem. A questão em exame, 
aqui, consiste em saber se as quantias correspondentes a tais despesas, não dedutíveis 
na determinação da base de cálculo do imposto, ficam sujeitas ao imposto, no caso de ser 
dele isenta a pessoa jurídica. 
A consideração de certas despesas como não dedutíveis faz com que as quantias 
correspondentes sejam somadas ao lucro, posto que, do ponto de vista contábil, as 
mesmas são tratadas como despesa. 
O fato de efetuar-se tal adição não quer dizer que tais quantias devem ser tributadas 
independentemente do regime jurídico tributário. Na verdade, elas integram, para efeitos 
fiscais, o lucro. Devem, pois, ter o mesmo tratamento que a lei a este prescreve. 
Em se tratando de pessoa jurídica cujo lucro sujeita-se ao imposto, as quantias ditas não 
dedutíveis são tributadas. Em se tratando de pessoa jurídica cujo lucro não enseja a 
incidência do imposto, vale dizer, de pessoa jurídica isenta, não se tributa aquelas 
quantias porque elas nada mais são do que parcelas do lucro. 
No caso de que se cuida, a apelante é isenta do imposto de renda. A tributação das 
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quantias ditas "não dedutíveis" implica tributar parte de seu lucro, reduzindo 
indevidamente o alcance da isenção, o que é absolutamente inadmissível. 
Vê-se que o ilustre Juiz Federal julgou o pedido improcedente, à consideração de que não 
há uma lei a amparar a pretensão da impetrante, "quando o favor fiscal deverá  sempre 
ser decorrente de lei (art.176 do CTN), ainda que a impetrante tente fundamentar-se em 
analogia, o art. 111, II, do CTN, é taxativo que a interpretação em matéria de outorga de 
isenção deva ser literal." (fls.63). 
Na verdade, porém, a impetração não se funda em analogia. Nem se trata, no caso, de 
questão pertinente à interpretação da lei. O que se há de corrigir, no caso, é um flagrante 
equívoco na interpretação do fato. As quantias ditas indedutíveis, repita-se, integram o 
lucro da exploração, e por isto são isentas do imposto. A lei isentiva existe. É expressa. É 
o art. 13, da Lei nº 4.239/63, com a redação que lhe deu o Decreto-Lei nº 1.564/77, e 
alterações posteriores. 
Por tais razões, dou provimento à apelação e concedo a segurança. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 18.502-SE 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: SEÇÃO SINDICAL DOS DOSCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SERGIPE - ADUFS-SSIND 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFSE 
Advogados: DRS. CARLOS AYRES BRITTO E OUTROS (APTE.) E  

CLÓVIS BARBOSA DE MELO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Funções gratificadas. Leis 8.168 e 8.216. 
- A remuneração das funções gratificadas, nos termos da Lei nº 8.216, somente se tornou 
devida a partir de sua regulamentação pelo Decreto nº 228, por força do disposto no art. 
2º, da Lei nº 8.168. 
- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade. Negar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 26 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Assim o ilustre Juiz Federal Vladimir Sousa 
Carvalho relatou o caso: 
"A impetrante, ADUFS-SSIND - Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de 
Sergipe, via do presente mandado de segurança impetrado contra ato do Sr. Reitor da 
Universidade Federal de Sergipe, pretende obrigar, a partir de setembro de 1991, a 
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autoridade impetrada a confeccionar as folhas de pagamento dos servidores da 
Universidade Federal de Sergipe com funções gratificadas, com irrestrita observância da 
tabela veiculada pelo anexo IV, da Lei 8.216, de 13.08.91. 
Na sombra da inicial, a interpretação que a coatora confere ao diploma referido está 
equivocada, tendo os servidores com funções gratificadas o direito de perceberem seus 
vencimentos pelo anexo supramencionado, e não por  portaria ministerial, visto ser a lei 
8.212 de transparente auto-aplicabilidade e de eficácia  induvidosamente plena, indicando 
uma tabela de vencimentos, uma  única tabela, sem ressalvar a sobrevida de nenhuma 
outra anterior, tanto que o próprio Poder Executivo Federal, via da Portaria nº 1.150, de 
14.08.91, reconheceu que as tabelas correspondentes aos novos valores de vencimentos 
e de gratificações dos servidores civis da União são, unicamente, as vinculadas pela Lei 
8.216. 
Liminar indeferida, fls. 144. 
Ao informar, a autoridade coatora destaca que o cumprimento da tabela embutida na Lei 
8.216/91 dependia da regulamentação, pelo Poder Executivo Federal, do disposto no art. 
2º, da Lei 8.168, que estabeleceu os parâmetros para as funções de confiança, 
ressalvando que os efeitos financeiros  dos aludidos valores somente vigorariam com o 
advento do decreto que tratava do quadro distributivo, ou seja, quais as atribuições e 
funções de cada função gratificada. Por fim, enfatiza que em 11.10.91, o Decreto 228 
estabeleceu a distribuição dos cargos de direção e das funções gratificadas pertencentes 
ao Plano Único de classificação e Redistribuição de Cargos, advindo em 29.10.91 a 
Portaria 1.891-MEC, fls. 146-152. 
Colhi o parecer do Dr. Procurador da República, opinando pela concessão da segurança, 
fls. 175-182."  (fls.184/185). 
Denegada a final a segurança, apelou a impetrante (fls. 191/203). 
Resposta às fls. 202/209. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O ilustre Juiz Federal fundamentou, assim, 
o seu julgado: 
"Antes da Lei 8.126/91, aflui a lume a Lei 8.168, de 16.01.91, a dispor sobre as funções 
de confiança a que se refere a Lei 7.596, de 10.04.87, a mesma que é citada na Lei 
8.216. Na Lei 8.168, vem fixada a regra assinalada do momento exato em que deveria ser 
pago o novo valor das funções de confiança,  trazendo-a o art. 4º: os efeitos financeiros 
decorrentes do disposto nos artigos precedentes vigorarão a partir do primeiro dia do mês 
subseqüente ao da publicação do decreto a que se refere o art. 2º. 
O momento certo do pagamento seria, como foi, fixado pelo decreto que estabeleceria o 
quadro distributivo dos Cargos de Direção e das Funções Gratificadas, segundo o § 5º, do 
art. 2º, da Lei 8.168. 
A Lei 8.216, ao estatuir os valores de vencimentos dos servidores beneficiados pelo art. 
3º, da Lei nº 7.596, de 18 de abril de 1987, e dos Cargos de Direção e Funções 
Gratificadas, de que trata a Lei nº 8.168, de 16 de janeiro de 1991, que são os constantes 
dos anexos III a VI desta Lei (art. 3º), não revogou o § 5º, do art. 2º, da lei 8.168, não 
entrou em choque com este, por uma razão simples: apenas e tão-somente estabeleceu 
os valores, não fixando o momento em que estes valores seriam pagos, porque esta 
tarefa o legislador infraconstitucional já a tinha estabelecido, ou seja, no primeiro dia do 
mês subseqüente ao da publicação do decreto a que se refere o art. 2º (art. 4º, da Lei 
8.168). 
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Diferente a função de assentar valores, procedida pela Lei 8.216, art.3º, da função de fixar 
o prazo em que este valor seria pago, estabelecido pela Lei 8.216, não determinou que 
fossem imediatamente pagos, porque esta não era de seu mister. Aí reside o nó górdio da 
controvérsia: a impetrante vislumbra na fixação dos valores o momento de seu 
pagamento, ignorando que este momento já foi expressamente atribuído, anteriormente, 
pela Lei 8.168. Tanto a impetrante está despojada de razão, que o art. 3º, da Lei 8.216, 
não revoga o art. 4º, da Lei 8.168, nem a ele faz a mínima referência. E para que se 
entendesse que o art. 3º, da Lei 8.216, ao cravar valor, determinava o seu pagamento 
imediato, seria necessário que revogasse de maneira direta e frontal o art. 4º, da Lei 
8.168, o que não  faz  nem de forma oblíqua. 
Certo, como entende a Procuradoria da República, que o art. 3º, da Lei 8.216, manda 
aplicar aos servidores da UFS, que detêm cargos de direção e funções gratificadas, o 
anexo IV, que se encontra às fls. 75, fls. 180. No entanto, a data em que esse pagamento 
será feito fica o critério do art. 4º, da Lei 8.168. 
O fato do Poder Executivo Federal não ter baixado o decreto devido, em cumprimento ao 
art. 2º, da Lei 8.168, embora tenha ferido direito subjetivo dos administrados, na 
observação do Dr. Procurador da República, fls. 181, não tem o condão de antecipar o 
momento em que o valor seria pago. A omissão poderia ter sido atacada pelo remédio 
próprio, sem carregar, contudo, de nulidade o regulamento, que surge com nove meses 
de atraso. 
Nenhum direito líquido e certo ampara a pretensão da impetrante." (fls. 185/187).  
A sentença, como se vê, merece ser mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos. 
A Lei 8.168, em seu art. 4º, estabeleceu que o pagamento da remuneração em tela 
somente seria feito depois de sua regulamentação. Isto não foi alterado pela Lei nº 8.216. 
Ressalto que a sentença condenou a impetrante ao pagamento de honorários de 
advogado, e esta parte não foi atacada pela apelação. Assim, mantida a denegação da 
segurança, não há como se possa reformar a sentença nesta parte. 
Aliás, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em acórdão da lavra do eminente Ministro 
César Rocha, já decidiu pelo cabimento da condenação em honorários em mandado de 
segurança, firmando, assim, valioso precedente no sentido da superação da Súmula 512, 
do colendo Supremo Tribunal Federal. 
No referido julgado, afirmou o Superior Tribunal de Justiça: 
"A lei do mandado de segurança não contém nenhum dispositivo que restrinja, 
explicitamente, a aplicação do princípio da sucumbência. Não é lógico nem é justo que o 
impetrante vitorioso na contenda, depois de ter direito líquido e certo agredido, após 
passar por todos os conhecidos e naturais aborrecimentos, sempre presentes, ínsitos, 
mesmo, em todas as pelejas judiciais, ainda sobra uma diminuição patrimonial, tendo que 
arrostar com a remuneração do seu patrono."  Considerou, ainda, o referido julgado, que 
a condenação em causa funciona como fator de desestímulo às impetrações infundadas e 
de práticas ilegais pelas autoridades. "Condenar o vencido em todas as parcelas da 
sucumbência é, sem dúvida, a solução mais conveniente, na medida em que, por um 
lado, refreia o uso impertinente do mandamus pelo particular, e, por outro lado, estimula a 
autoridade a decidir, em instâncias administrativas, de modo mais refletido, sobre 
postulações eventualmente envolventes de direito líquido e certo." (Ementa do acórdão da 
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 15.468 - 0 - RS. 
Rel. Min. César Rocha, julgado em 11.11.92, Repertório IOB de Jurisprudência, nº 8/93, 
pág. 145). 
O julgado do Superior Tribunal de Justiça, como se vê, enfrentou a Súmula 512, do 
Supremo, com propriedade. Não se limitou ao formalismo jurídico. Examinou a questão do 
ponto de vista axiológico. Cogitou da justiça, e também da conveniência. E concluiu que a 
condenação do vencido em processo de mandado de segurança, no ônus integral da 
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sucumbência, é justa, porque assegura ao vencedor a reparação integral de seu direito. É 
conveniente, porque desestimula impetrações infundadas, assim como violações 
irrefletidas do direito do particular. 
E, sendo assim, a orientação inovadora poderá contribuir valiosamente para a celeridade 
nos julgamentos, e para o prestígio do próprio mandado de segurança. Aliás, é importante 
ressaltar que o uso indiscriminado do mandado de segurança vem retirando, cada vez 
mais, a valia desse excelente instrumento de defesa de direitos. O imenso número de 
mandados de segurança, que tem sido utilizado como verdadeiro suscedâneo dos 
recursos, termina por colocar o writ na vala comum, descaracterizando-o." 
Mantenho a sentença. 
Nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 19.700-RN  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - ETFRN 
Apelados: NILDA REBOUÇAS NOBRE E OUTROS 
Advogados: DRS. RUY MEDEIROS FERNANDES E OUTROS (APTE.) E  

PAULO LOPO SARAIVA E OUTROS (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Contrato de trabalho por tempo determinado. Autarquia federal. Professor 
Substituto. Reintegração. Impossibilidade. 
1. O contrato por tempo determinado realizado antes da Lei nº 8.112/90, sob o vínculo 
trabalhista, não passa a ser indeterminado com o advento daquela lei, em virtude da 
ressalva contida expressamente no art. 243 do mencionado diploma legal. 
2. Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 13 de abril de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Nilda Rebouças Nobre e outros impetraram mandado 
de segurança contra ato do Diretor da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte - 
ETFRN, objetivando a reintegração em suas funções, bem como as repercussões 
salariais ocorridas durante o período de afastamento. 
Na peça exordial, os impetrantes alegam, em síntese, que realizaram concurso de provas 
e títulos para o cargo de docente da ETFRN, entretanto, tiveram os seus contratos 
rescindidos. Aduzem que, com o advento da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União -, passaram a ser regidos pelo 
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novo Estatuto funcional, não mais submetendo-se às normas celetistas. Dizem que a 
impetrada incorreu em equívoco ao confundir prazo de validade do concurso com prazo 
de validade do contrato, porquanto, a partir da vigência da mencionada Lei, não se deve 
mais falar em contrato e,  sim, em cargo. Afirmam, ainda, que, quando   foram demitidos, 
já estavam  no exercício do estágio probatório, protegidos pelo art. 41, da CF, e que têm, 
a seu favor, as garantias constitucionais previstas pelo art. 5º, incs. LIV e LV, da Carta 
Magna.  Por conseguinte, inferem que somente poderiam perder o cargo mediante  
sentença judicial ou através de processo administrativo, em que lhes seja assegurada 
ampla defesa. Quanto à exceção do art. 232, da Lei nº 8.112/90, asseveram que não se 
aplica ao caso em exame, visto que a regra contida naquele dispositivo só alcança 
aqueles que foram contratados por lei autorizativa, posterior à promulgação da 
Constituição Federal de 1988 e anterior à Lei nº 8.112/90.  
A autoridade impetrada prestou informações, aduzindo, em essência, que os impetrantes 
não realizaram concurso público, mas um teste de seleção pública, visando à aquisição 
de Professor-Substituto, mediante contrato de locação de serviços por prazo determinado, 
nos termos dos arts. 232 e 233 da Lei nº 8.112/90. Os impetrantes tiveram extintos os 
seus contratos com o término do prazo neles previsto, não existindo assim demissão 
como alegam na exordial. A Lei nº 8.112/90, art. 232, c/c 233, prevê expressamente o 
contrato de locação de serviços de Professores-Substitutos. Afirma, por último, que o 
contrato de locação de serviços foi realizado na vigência daquela mencionada lei. 
O ilustre Julgador monocrático concedeu a segurança, sob o fundamento principal de que 
"Com a vigência da Lei nº 8.112/90, os impetrantes passaram à condição pura  e simples 
de funcionários públicos, deixando de existir no mundo jurídico o contrato de trabalho 
anterior". Quanto à afirmação  da autoridade impetrada de que não existiu concurso, mas 
apenas uma seleção pública, entende o nobre magistrado a quo que, o fato de o Diretor 
da ETFRN tornar públicas as inscrições para a referida seleção, implica numa 
desnaturação da condição temporária do contrato celebrado entre as partes, existindo 
realmente concurso público. 
A autoridade impetrada interpôs apelação do citado decisum, excogitando as mesmas 
teses demonstradas nas informações.   
O Ministério Público Federal opinou, em primeiro grau, pela concessão da segurança. 
Contra-razões apresentadas. 
Duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Na hipótese em apreciação, os apelados 
realizaram com a autarquia-apelante  contratos de locação de serviços, a fim de 
exercerem a função de Professor-Substituto. Conforme se observa às fls. 83 e segs., os 
contratos foram realizados por tempo determinado: um ano. A cláusula terceira dos 
mencionados contratos dispõe expressamente que o prazo de duração é de doze meses.
 É de ressaltar-se, ainda, que a cláusula primeira estabelece que o contrato está 
sendo realizado em consonância com o art. 232 da Lei nº 8.112/90. 
Inobstante o fato de terem sido os contratos celebrados sob a égide do art. 232 da Lei 
8.112/90,  e  da temporariedade expressa nos contratos de locação de serviços, o 
eminente julgador singular entendeu que, com o surgimento daquele diploma legal, os 
apelados passaram a ser funcionários públicos, não mais existindo contrato de trabalho   
típico e, em conseqüência, somente poderiam ter sido demitidos após observados os 
requisitos estabelecidos na lei, bem como o princípio do due process of law. No pertinente 
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ao fato de os contratos terem sido celebrados por tempo determinado, afirmou que essa 
circunstância perde sua validade em virtude de ter ocorrido seleção pública. 
Em que pesem os judiciosos argumentos apresentados pelo julgador monocrático, 
discordo do posicionamento adotado no decisum. 
Antes, é  de bom alvitre esclarecer que, em caso aparentemente similar (AMS Nº 4794-
RN), onde também se pleiteava a reintegração ao cargo de Professor-Substituto, neguei 
provimento à apelação interposta pela ETFRN, em virtude de que o contratado havia 
trabalhado por mais de 02 anos ininterruptos, passando então o contrato a ser por tempo 
indeterminado, nos termos  do art. 445 da Consolidação das Leis do Trabalho. Trata-se 
de situação diversa da que ora se examina, porquanto nesta não houve prestação de 
serviços por mais de dois anos.  
O art. 232, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 - Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis da União -, assim dispõe, in verbis:  
"Art.232. Para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, 
poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante 
contrato de locação de serviços." 
Já o art. 233, da citada Lei, enumera as hipóteses em que as contratações são de 
necessidade temporária de excepcional interesse público, incluindo entre elas as que 
objetivam substituir professores, a saber: 
"Art. 233. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse 
público as contratações que visem a: 
 ..................................... 
IV - substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro; 
......................................" 
Os dispositivos legais supratranscritos deixam evidente  a possibilidade de a 
Administração  contratar Professor-Substituto, por tempo determinado. 
Não tem consistência o argumento de que o contrato foi celebrado antes do advento da 
Lei 8.112/90, e de que esta  o transformou em contrato de natureza estatutária, eliminado, 
por conseguinte, o vínculo trabalhista. Primeiro, porque isso somente ocorreria se o 
contrato tivesse passado a ser por tempo indeterminado - no caso, verbi gratia, de o 
contratado ter trabalhado por mais de 02 anos - antes da publicação daquele diploma 
legal, e isso não ocorreu; segundo, porquanto a própria Lei 8.112/90, no art. 243, 
estabelece expressamente que o regime jurídico por ela instituído não se aplica aos 
contratos por prazo determinado. Ademais, os contratos dos apelados foram realizados 
após a publicação da Lei 8.112/90, conforme se vê às fls. 44 e segs. 
Não se deve também aceitar o argumento de que, com a unificação do regime jurídico 
dos servidores públicos, aqueles que foram contratados por tempo determinado, cujo 
vínculo empregatício era de natureza trabalhista, passaram a ser estatutários, devendo 
ser demitidos somente através de sentença judicial ou processo administrativo, 
obedecido, neste, o princípio da ampla defesa.  Com efeito, caso admita-se esta tese, a 
Administração estará proibida de realizar contrato temporário nas situações em que 
ocorrem necessidade e urgência, e, conseqüentemente, haverá prejuízo aos 
administrados, que permanecerão sem os serviços que deveriam ser prestados 
celeremente. O caráter temporário implica em extinção do contrato na data da expiração 
do prazo de duração, sem necessidade de se cumprirem  os mesmos procedimentos 
legais exigidos  para a demissão do funcionário público regularmente concursado, mesmo 
porque, conforme se diz adiante, o teste de seleção não pode ser equiparado a concurso 
público. 
Igualmente, não merece acolhida o argumento de que  a condição de ser o contrato por 
tempo determinado foi suprimida em virtude de terem sido abertas ao público as 
inscrições para o teste de seleção, ocorrendo, na verdade, concurso público. Ao permitir a 
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contratação por tempo determinado, a lei não proibiu  a existência de teste de seleção 
para os Professores-Substitutos.  A seleção difere do concurso público em virtude de ser 
mais célere e de menos rigor, não podendo, de forma alguma, ser equiparada a este. 
Por último, merece destaque a decisão da Primeira Turma deste egrégio Tribunal, ao 
julgar caso idêntico, cujo Relator foi o eminente Juiz Francisco Falcão, que assim 
ementou: 
"EMENTA: Administrativo. Contrato de trabalho por tempo determinado. Lei nº 8.112/90, 
art. 243. Não incidência. 
Os contratos de trabalho firmados por tempo determinado não foram alcançados pela Lei 
nº 8.112/90, pelo que os empregos decorrentes destes não se transformaram em cargos. 
Inteligência do art. 243 da supramencionada Lei. 
Apelo provido. Sentença reformada." 
Ante essas considerações, dou provimento à apelação e à remessa oficial para reformar a 
sentença recorrida.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 20.185-SE 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: HERIBALDO BARROZO DOS SANTOS 
Advogados: DRS. MARIA CÂNDIDA DE MELO SOUZA LIMA E OUTROS (APTE.) E  

ANTÔNIO ALVES DE SOUZA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Benefício previdenciário. Suspensão de seu pagamento. 
Impossibilidade. Ausência de processo legal. Ordem concedida. Confirmação da 
sentença. Honorários advocatícios. Não cabimento de sua fixação em sede de mandado 
de segurança. 
I - Não é de se admitir a suspensão de benefício previdenciário se as alegadas 
irregularidades porventura existentes em sua concessão não foram apuradas em regular 
processo, desde que o segurado apenas foi cientificado do ato suspensivo do benefício, 
inobservando-se o devido processo legal. 
II - Em mandado de segurança não cabe condenação em honorários advocatícios, a teor 
do que dispõe a Súmula 512 do STF. 
III - Apelação improvida e remessa oficial parcialmente provida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e dar parcial provimento à remessa oficial, nos termos do 
voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 30 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de mandado de segurança que impetrou 
Heribaldo Barroso dos Santos contra ato do Superintendente Regional do INSS, que 
determinou a suspensão de benefício previdenciário que percebia, ao fundamento de que 
o mesmo fora concedido indevidamente. 
Entende o impetrante que o ato atacado afronta a regularidade da prestação alimentar e 
padece de nulidade, desde que a suspensão se deu de forma sumária, com base em 
parecer da Auditoria Estadual do Instituto, sem observância do devido processo legal. 
O MM. Juiz a quo concedeu a segurança, condenando, ainda, a autoridade coatora no 
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em um salário 
mínimo vigente à época da liquidação da sentença. 
Inconformada, apela a autarquia previdenciária, alegando, em síntese, que a 
Administração pode, a qualquer tempo, rever os seus atos, e sendo constatado que a 
aposentadoria concedida ao impetrante o foi indevidamente e que a este foi oferecida 
oportunidade de defesa, legítima a suspensão do benefício questionada. 
Oferecidas contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, o impetrante teve a sua 
aposentadoria suspensa, sob o fundamento de que fora somado tempo de serviço 
indevido para a concessão da aposentadoria especial da qual era beneficiário. 
Ocorre que o ato da autoridade previdenciária não foi precedido do processo 
administrativo regular nem se deu ao beneficiário oportunidade de defesa.  
Sem razão, nesse ponto, o Instituto-apelante quando aduz que o impetrante foi 
devidamente cientificado do ato suspensivo, tanto que interpôs recurso à Junta de 
Recursos da Previdência Social - JRPS. É que, no caso, a garantia do devido processo 
legal e da ampla defesa deveria ter sido deferida antes da suspensão do benefício, e não 
quando já consumado o ato. 
O extinto e sempre egrégio Tribunal Federal de Recursos, através de sua Súmula nº 160, 
já estabelecia que "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". 
A egrégia Segunda Turma deste Tribunal já pacificou o seu entendimento no mesmo 
sentido da Súmula mencionada, como se pode ver dos acórdãos cujas ementas 
transcrevo: 
"Benefício previdenciário. Suspensão sem o devido processo legal. Impossibilidade. 
I - A Administração Pública, ao expedir atos administrativos, faz gerar para os mesmos a 
presunção de legitimidade. Se tais atos produzem, de imediato, efeitos patrimoniais 
fundados em direitos subjetivos reconhecidos, como é o caso de concessão de 
aposentadorias previdenciárias, só podem ser invalidados a posteriori, graças ao direito 
de revisão outorgado à Administração Pública quanto ao seu próprio atuar, se houver 
rigorosa obediência ao devido processo legal. Essa garantia constitucional não pode, por 
qualquer motivo, deixar de ser respeitada em um Estado de Direito. 
II - Controle da legalidade da atividade administrativa que se impõe seja feito pelo Poder 
Jurisdicional. 
III - Concessão de mandado de segurança que se confirma". (AMS 889-CE, Relator Juiz 
José Delgado. Publ. no DJ de 28.11.89) 
"EMENTA: Mandado de Segurança. Benefício previdenciário. Suspensão de seu 
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pagamento. impossibilidade. Ausência de processo legal. Ordem concedida. Confirmação 
da sentença. 
I - Se os atos administrativos produzem efeitos patrimoniais que se fundam em direitos 
reconhecidos pela própria Administração, somente podem por esta ser invalidados se 
obedecido o processo legal devido. 
II - Não é de se admitir a suspensão de benefício previdenciário se as alegadas 
irregularidades ou fraudes porventura existentes em sua concessão não foram apuradas 
em regular processo e não se garantiu sequer ao segurado o princípio do due process of 
law. 
III - Remessa oficial à qual se nega provimento." (REO Nº 3.753-PE, Relator Juiz Nereu 
Santos. Publ. no DJU, de 29.11.91). 
Assim, demonstrado que não se observou, na suspensão do benefício do impetrante, o 
devido processo legal, é de se manter a sentença que concedeu a segurança impetrada. 
Quanto à condenação em honorários advocatícios, são estes incabíveis em sede de 
mandado de segurança. Nesse sentido a Súmula 512, do STF ("Não cabe condenação 
em honorários de advogado na ação de mandado de segurança"), que entendo aplicável 
à espécie, e inúmeros precedentes jurisprudenciais do extinto Tribunal Federal de 
Recursos e deste Tribunal. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação e dou parcial provimento à 
remessa oficial, apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios, por 
entendê-la incabível. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 20.584-PE 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INAMPS   
Apelados: CLÍNICA PAULISTA LTDA. E OUTROS  
Advogados: DRS. MARLY RODRIGUES DE ALBUQUERQUE MARANHÃO E OUTROS 

(APTE.) E 
MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQURQUE E OUTROS (APDOS.)  

 
EMENTA 

Administrativo. Descredenciamento de clínica pelo INAMPS. Cláusula contratual. 
- Válida é a cláusula, constante do contrato pelo qual o INAMPS credencia clínicas e 
hospitais à prestação de serviços médicos aos segurados da Previdência Social, 
estipulando, para a hipótese de infração das normas no mesmo estabelecidas, "rescisão 
do contrato ou convênio independentemente de notificação ou intimação prévia." 
- O contraditório e a ampla defesa, previstos na Constituição Federal, não se prestam 
para assegurar a continuidade do contrato em referência, quando a Administração aponta 
e comprova irregularidades em sua execução, capazes até de configurar ilícitos penais. O 
interesse público na boa qualidade dos serviços há de prevalecer sobre o interesse 
particular da clínica ou hospital. 
- Não se comporta no âmbito do mandado de segurança o exame de controvérsia quanto 
aos fatos, a exigir dilação probatória. 
- Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 
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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, 03 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Apela o INSS contra sentença do ilustre Juiz 
Federal Petrônio Maranhão Gomes de Sá, que deferiu mandado de segurança à Clínica 
Paulista Ltda., declarando nulo o ato de rescisão de seu contrato de prestação de 
serviços médicos aos segurados da Previdência Social. 
A segurança em questão foi suspensa pelo eminente Presidente deste Tribunal, tendo 
havido agravo de seu despacho, que foi mantido pelo Plenário, por maioria de votos, 
vencido o eminente Juiz Oliveira Lucena. 
Com as contra-razões de fls., os autos subiram e neste Tribunal foram a mim distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O ilustre Juiz Federal Petrônio Maranhão 
Gomes de Sá concedeu a segurança à apelada, à consideração de que não lhe foi 
assegurado o direito à ampla defesa, o que torna nulo o ato de rescisão contratual, que 
tem, no caso, natureza punitiva. 
Vê-se, porém, do documento de fls., que o contrato existente entre o INAMPS e a apelada 
previa, expressamente, sua rescisão, independentemente de notificação ou intimação da 
parte interessada, cláusula esta cuja invalidade não foi alegada pela impetrante, ora 
apelada. 
De todo modo, entendo que é válida  a cláusula, constante do contrato, pelo qual o 
INAMPS credencia clínicas e hospitais à prestação de serviços médicos aos segurados 
da Previdência Social, estipulando, para a hipótese de infração das normas no mesmo 
estabelecidas, "rescisão do contrato ou convênio independentemente de notificação ou 
intimação prévia." 
Assim, já por este fundamento, entendo deva ser reformada a sentença em exame. Há, 
todavia, outros aspectos merecedores de consideração. 
A autoridade impetrada aponta, específica e comprovadamente, situações verificadas na 
Clínica impetrante, comprometedoras tanto da qualidade dos serviços médicos como da 
lisura na cobrança dos mesmos ao INAMPS. E a impetrante, ora apelada, em nenhum 
momento oferece qualquer contestação às imputações que lhe estão sendo feitas pela 
autoridade administrativa. Limita-se a argumentar com o seu direito constitucional à ampla 
defesa. 
É certo que, em se tratando de benefícios previdenciários, a jurisprudência orientou-se no 
sentido da invalidade do ato de suspensão dos mesmos, à míngua de processo regular no 
qual seja assegurada a ampla defesa ao interessado. 
No caso de que se cuida, porém, a situação é diversa. Há inegável interesse público na 
boa qualidade dos serviços médicos a serem prestados aos segurados da Previdência 
Social, bem assim na lisura na cobrança das contas respectivas ao INAMPS. 
O importante é que há nos autos farta documentação indicando os motivos da rescisão, 
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que fundou-se tanto no interesse público como em violação do contrato. 
Reportando-se à rescisão administrativa dos contratos, Diógenes Gasparini assevera que: 
"Em todos os casos exige-se cabal justificativa, dado que essa prerrogativa não é 
discricionária e muito menos arbitrária. A justificativa é a explicitação dos motivos legais e 
fáticos que fundamentam a decisão e, conforme o caso, das normas e cláusulas 
contratuais violadas pelo contratante particular. Essa descrição dos motivos é necessária 
para que se possa averiguar a legalidade da medida tomada."(Direito Administrativo, 
Saraiva, São Paulo, 1992, pág. 420). 
O contraditório e a ampla defesa, previstos na Constituição Federal, não se prestam para 
assegurar a continuidade do contrato em referência, quando a Administração aponta e 
comprova irregularidades em sua execução, capazes até de configurar ilícitos penais. O 
interesse público na boa qualidade dos serviços há de prevalecer sobre o interesse 
particular da clínica ou hospital. 
De todo modo, o médico responsável pela Clínica em questão foi convidado a esclarecer 
a situação perante o INAMPS. Ali compareceu, prestou depoimento e afirmou haver 
oferecido documentação capaz de elidir as acusações feitas contra ele. 
Saber se tal documentação tem, ou não, o valor por ele afirmado, bem como examinar 
toda a documentação oferecida pela autoridade impetrada, é tarefa que não se 
compreende no âmbito estreito do mandado de segurança. 
Por tais razões, dou provimento à apelação e reformo a sentença, para cassar a 
segurança. Ressalvo, porém, à impetrante apelada o uso das vias ordinárias para pleitear 
o que entender ser de seu direito. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 22.507-AL  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: NEYDER ALCÂNTARA DE OLIVEIRA E OUTROS  
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL 
Advogados: DRS. NEY COSTA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA (APTES.) E  

FÁBIO MÁXIMO DE CARVALHO MARROQUIM E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Cargos ou funções de direção. Universidade. 
- Não se encontram os apelantes amparados pelo direito líquido e certo exigido pela 
norma mandamental, em seu art. 1º, Lei 1533/51, uma vez que suas pretensões se 
localizam dentro do poder discricionário da Administração Pública, que pode estipular da 
sua oportunidade e conveniência, como lhe aprouver. 
- 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, 15 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente, em exercício, e Relator 
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RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Pretendem os apelantes reformar  a sentença a quo, 
que denegou a segurança impetrada com o objetivo de possibilitar  aos recorrentes, 
mediante o termo de posse, assumirem as atribuições inerentes às Vice-Diretorias para 
as quais foram nomeados em processo de eleição da Universidade Federal de Alagoas, 
como também as vantagens correspondentes aos cargos de direção. 
Contam a seu favor com os preceitos emanados da Lei 7.596/87 e da Lei 8.112/90, em 
seus artigos  7º, 13º, §§ 1º e 4º, e  15 §§ 1º e 3º. 
Apesar de terem oposto embargos de declaração, os recorrentes não se contentaram 
com os esclarecimentos prestados pelo douto sentenciante. Entendem que a sentença 
laborou em contradição, quando teve sua parte motivadora em benefício dos impetrantes 
e como arremate um dispositivo denegatório. 
Asseguram que os critérios não observados pela Reitoria da Universidade ferem os 
princípios maiores da Administração Pública, uma vez que, ao terem sido nomeados em 
procedimento democrático eleitoral, deveriam tomar posse, assim como os demais 
diretores. 
Em resposta ao recurso, a UFAL manifesta que a via eleita pelos recorrentes não se 
enquadra na hipótese do artigo 1º, da Lei 1533/51, e observa que a Lei nº 8.168, de 16 de 
janeiro de 1991, ao dispor sobre as funções de confiança, e a Lei 7596, de 10 de abril de 
1987, autorizaram o Poder Executivo a fixar, mediante decreto, o quadro distributivo dos 
Cargos de Direção e das Funções Gratificadas das Instituições Federais de Ensino. A Lei 
8.168/91, além de transformar as funções de confiança do Plano Único de Classificação e 
Retribuição de Cargos e Empregos - PUCRCE, a que se refere o art. 3º, da Lei 7.596, de 
10 de abril de 1987, em Cargos de Direção - CDs e Funções Gratificadas-FGs, autorizou 
o Poder Executivo a fixar, mediante decreto, o quadro distributivo daqueles cargos e 
funções, dentre as instituições federais de ensino, com base em propostas por elas 
formuladas. Assim, a UFAL, mediante a distribuição instrumentalizada pela Portaria MEC 
nº 1.951, de 29 de outubro de 1991, expediu a Portaria nº 625/91 - GR/UFAL, de 30 de 
dezembro de 1991, contra a qual se insurgem os recorrentes, e elaborou o novo elenco 
de Cargos em Comissão e Funções  Gratificadas da Instituição, resultante dos ajustes 
feitos na conformidade dos instrumentos legais e da proposta susoreferida, que, segundo 
a apelada, encontra respaldo nos artigos 84, VI, parágrafo único, e 207, da Carta de 1988. 
Conclui suas contra-razões aludindo que a nomeação dos recorrentes se deu após a 
alteração da estrutura dos cargos de Direção e Funções  Gratificadas da UFAL, o que 
lhes retira a legitimidade postulatória, posto que despidos da titularidade de qualquer 
direito pretérito capaz de ser restaurado pela via do mandamus. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O cerne da questão está em saber se existe 
direito líquido e certo, em relação ao pleito dos impetrantes, todos professores 
universitários da UFAL, uma vez que estes, apesar de nomeados para exercer os cargos 
de Vice-Diretores, não tomaram posse, em razão de não mais existirem as comissões 
inerentes à função de Vice-Diretor dos Centros Universitários de cada unidade de ensino. 
Em tese, observa-se que, no âmbito das Universidades Federais, não foi a função de 
Vice-Diretor que deixou de existir na hierarquia daqueles centros, mas  o cargo 
comissionado que não fora mais destinado ao pagamento da Vice-Direção, só sendo 
concedido aos Diretores dos Centros. Portanto, foi a partir desta nova orientação que se 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

irresignaram os impetrantes, alegando que tinham direito a recebê-la, em face de terem 
participado de um processo de seleção do qual saíram eleitos e foram nomeados. 
Da leitura atenta da Lei 8.168, de 17.01.91, que dispõe sobre as funções de confiança a 
que se refere a Lei 7.596, de 10 de abril de 1987, extrai-se o enunciado dos arts. 1º e 2º, 
a saber: 
"Art. 1º - As funções de confiança integrantes do Plano Único de Classificação e 
Retribuição de Cargos e Empregos a que se refere o artigo 3º da Lei nº 7.596, de 10 de 
abril de 1987, são transformados em Cargos de Direção - CD e em Funções Gratificadas - 
FG." 
"art. 2º - O Poder Executivo fixará, mediante decreto, no prazo de trinta dias contados da 
data da publicação desta Lei, com base em proposta das instituições federais de ensino, o 
quadro distributivo dos Cargos de Direção e das Funções Gratificadas." 
O Decreto nº 228, de 11 de outubro de 1991, assim estabelece: 
" art. 5º - O Ministério da Educação, em articulação com o Órgão Central do Sistema de 
Pessoal Civil da Administração Federal, no prazo de trinta dias, contados da data de 
vigência deste Decreto, expedirá ato de distribuição dos cargos e funções, em relação a 
cada instituição de ensino." 
A Universidade Federal de Alagoas, considerando a Lei 8168/91, o Decreto 228/91 e a 
Portaria nº 1951, publicados em 30.10.91, resolveu editar a Portaria 625/91, 
contemplando os Cargos de Direção e Funções Gratificadas aos Diretores eleitos e 
nomeados para funcionarem nos Centros Universitários e excluindo desta distribuição de 
Cargos de Direção os peticionantes.  
Há de se saber se realmente os postulantes têm direito líquido e certo sobre estes cargos 
comissionados (CD), que foram distribuídos para outras funções. 
Foi na doutrina do mestre José Cretella Jr. que firmei o meu posicionamento: 
"Por sua vez, é posta em relevo a precariedade que liga o funcionário em comissão ao 
cargo, porque, não tendo tal servidor a garantia da estabilidade, pode ser afastado do 
cargo sem a explicação de qualquer motivo, pois que a comissão depende, 
exclusivamente, da confiança do governo, da confiança da autoridade que investe o 
funcionário na comissão. 
O funcionário, ocupante de cargo em comissão, pode ser dispensado a qualquer tempo, 
não constituindo obstáculo à exoneração a alegação de motivo inexistente ou a inovação 
de processo administrativo já encerrado. Se for extinto o cargo em comissão, o 
funcionário não tem direito de exigir comissão equivalente." 
(in Direito Administrativo Brasileiro, fls. 528, ed. Forense, 1983- vol. I) 
Assim, o exercício do cargo de direção detém caráter transitório, precário, não consistindo 
nas garantias inerentes ao cargo efetivo. Um servidor interino consiste em nunca adquirir 
estabilidade, permanecendo à mercê da autoridade que o nomeou e podendo, de uma 
hora para outra, ser exonerado pela própria autoridade superior que o designou. 
Considerando as palavras aqui manifestadas pela douta autoridade em Direito 
Administrativo, não tenho por que atribuir aos postulantes aquisição na função, uma vez 
que seu desempenho é provisório. 
Inexiste direito líquido e certo por parte dos apelantes. A Constituição Federal, que prevê 
os cargos comissionados (art.37,II, in fine), concede às autoridades superiores 
hierárquicas a livre disposição sobre tais cargos, podendo privilegiar a quem elas bem 
entendam. Tanto é verdade  que a Lei 8168, de 17.01.91, que atribuiu a livre distribuição 
dos cargos de direção ao critério discricionário das Universidades, estipula o que se 
segue: 
" Art. 1º § 3º - Poderão ser nomeadas ou designadas para o exercício de Cargo de 
Direção e Função Gratificada pessoas não pertencentes ao quadro ou tabela permanente 
de instituição de ensino, até o máximo de dez por cento do total dos respectivos cargos e 
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funções". 
Veja-se que o critério legislativo aqui externado é legal e, mais, é constitucional, posto que 
encontra respaldo no artigo 37, II, in fine, da C.F. Portanto, é indubitável a ausência de 
direito por   
parte dos apelantes, uma vez que a Administração Pública goza dos elementos da 
oportunidade e da conveniência, em relação ao exercício de seus atos administrativos. 
Ora, a Lei 8.168/91 conferiu poderes ao administrador, no caso, o Reitor da UFAL, para o 
cometimento do ato administrativo discricionário, qual seja, a conveniência e a 
oportunidade de distribuir os cargos de Direção a quem lhe aprouvesse, desde que 
respeitados os limites legais de sua liberdade de opção. 
Só para ilustrar, vejamos: 
Se a lei supramencionada, em seu artigo 1º, § 3º, já citado, permite a nomeação para o 
exercício de Cargo de Direção e Função Gratificada de pessoas não pertencentes ao 
quadro da Universidade até o máximo de dez por cento do total dos respectivos cargos e 
funções, e caso a maior autoridade hierárquica venha a nomear um número superior 
àquele limite, aí sim, poderá ser posta em discussão tal liberalidade do ato e, 
conseqüentemente, sua legalidade, mas não o critério de preterição, conforme querem 
sustentar os apelantes, haja vista os cargos de confiança serem  de livre nomeação e 
exoneração do superior hierárquico. 
O fato de a Lei 7.596/87 unificar a classificação e a  retribuição de cargos e empregos nas 
instituições federais de ensino, não significa não poder ser editada nova lei estipulando a 
deliberação destes mesmos cargos, uma vez que inexiste violação de direito adquirido de 
qualquer servidor porque ditos cargos não guardam o caráter de efetividade, e sim de 
transitoriedade e precariedade. 
Outra irresignação dos apelantes foi quanto  ao direito de posse, em face de não terem 
sido nomeados. Assim aludem (fls. 05): 
" Viram-se surpreendidos os impetrantes e demais presentes àquela solenidade, porque 
somente os Diretores de Centro foram empossados, na forma legal, omitindo-se a 
autoridade impetrada de, nas mesmas condições, fazê-lo também com os Vice-Diretores. 
Autêntico engodo". 
Creio, neste aspecto, não assistir razão aos apelantes, conforme se   traduz na lição do 
Mestre H. Lopes Meirelles: 
"A nomeação é o ato de provimento de cargo, que se completa com a posse e o exercício. 
A investidura do servidor no cargo ocorre com a posse. A posse é a conditio juris da 
função pública. Por ela se conferem ao funcionário ou ao agente político as prerrogativas, 
os direitos e os deveres do cargo ou do mandato. Sem a posse, o provimento não se 
completa, nem pode haver exercício da função pública. É a posse que marca o início dos 
direitos e deveres funcionais, como também gera as restrições, impedimentos e 
incompatibilidades para o desempenho de outros cargos, funções ou mandatos. 
Por isso mesmo, a nomeação regular só pode ser desfeita pela Administração antes da 
posse do nomeado. (in Direito Administrativo Brasileiro, fls. 377, 17ª edição - 
Melhoramentos 1992) 
José Cretella Júnior conduz o mesmo raciocínio, in verbis: 
"A aceitação da nomeação concretiza-se com a posse, no momento solene da 
investidura, que completa a complexa operação integrativa. Ao ser publicado, o ato 
unilateral da nomeação pode ser desfeito pelo poder público, mediante a anulação, 
quando ilegal, ou pela revogação, quando inoportuno e inconveniente. Poder competente 
para revogar é tão-só a Administração; poder competente para anular será a 
Administração, espontaneamente ou por provocação do interessado, ou será o Poder 
Judiciário, sempre por provocação. Sendo legal a nomeação, não pode o Judiciário 
invalidá-la, porque lhe é vedado indagar de injustiça, da irrazoabilidade, da 
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inoportunidade, da inconveniência da medida. 
... sem concurso prévio, a nomeação pode ser desfeita antes da posse, pois está na 
esfera discricionária do poder público" (in Direito Administrativo Brasileiro, fls. 532 - 
Forense. RJ, 1983, vol. I). 
Confirmo os ensinamentos anteriores, declarando que os servidores nomeados não têm 
direito algum contra o Estado por não serem empossados, mormente quando o caso que 
ora se pretende é o termo de posse para o exercício de um cargo de confiança. 
Finalizo transcrevendo acórdão próprio para a matéria em apreço: 
"Administrativo. Funcionalismo. Diretor de Secretaria de Vara Federal. Cargo de 
confiança. Demissível ad nutum. 
- Não impede a demissão de cargo de confiança, a juízo de autoridade competente, estar 
o servidor em gozo de licença para tratamento de saúde. 
- Ausência de direito líquido e certo, em relação ao pedido de reintegração, e 
impossibilidade de revigoramento de licença de quem já perdeu o vínculo com a 
Administração Pública. 
- Segurança denegada". 
(Ministro Assis Toledo, p.u., rejeitar a preliminar de decadência e indeferir o mandado de 
segurança, data, 19.05.88) 
Com estas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 25.169-CE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: EURICO COSTA SOUSA GURGEL 
Advogados: DRS. MARIA DELOURDES FERNANDES SILVA E OUTROS (APTE.) E  

VALMIR DA SILVA LIMA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Aposentadoria. Contagem recíproca do tempo de serviço. 
1 - A CF/88 assegurou a contagem recíproca do tempo de serviço prestado tanto na 
Administração Pública e na atividade privada indistintamente à aposentadoria integral e 
proporcional. 
2 - Auto-aplicabilidade da primeira parte do § 2º do art. 202, da CF/88. 
3 - Previsão legal de contagem recíproca de tempo de serviço constante do art. 97, da Lei 
nº 8.213/91. 
4 - Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, do voto do Juiz 
Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 08 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
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JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Eurico Costa Sousa Gurgel interpõe mandado de 
segurança, com pedido de liminar, contra o chefe do Setor de Aposentaria do Instituto 
Nacional do Seguro Social. 
Interpõe o mandamus para o fim de ver contado o seu tempo de serviço prestado ao 
Governo Estadual do Ceará e o tempo de serviço celetista prestado ao  Banco do Brasil 
S/A. 
Fulcra seu pedido no estatuído na novel Carta Constitucional, em seu Art. 202, §§ 1º e 2º. 
Pugna pela derrogação do art. 5º, da Lei nº 6.226/75, que  constitui razão do 
indeferimento, na via administrativa, do pedido do impetrante. 
Informações prestadas pela autoridade, dita coatora, às fls. 33/34, onde se aduz a 
improcedência do pedido ante a inaplicabilidade automática do dispositivo constitucional 
suso-aludido, restando, destarte, plenamente vigente o teor da Lei nº 6.226, de 14 de 
junho de 1975. 
O parecer do Representante do Ministério Público Federal opina no sentido da auto-
aplicabilidade do art. 202, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, e, conseqüentemente, pela 
concessão da segurança no sentido de se averbar a integralidade do tempo de serviço 
prestado do impetrante. 
Em sentença de fls. 40-43 o MM. Juiz a quo entendeu por conceder a segurança 
determinando a averbação do tempo de serviço prestado pelo impetrante ao Governo do 
Estado do Ceará. 
Irresignado, o Instituto Nacional do Seguro Social interpõe recurso de apelação, onde 
reitera integralmente os termos da contestação. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Insurge-se o Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS quanto à sentença do MM. Juiz Federal em exercício na 5ª Vara - CE que, 
em apreciando laudo de contagem recíproca de tempo de serviço, para fins de concessão 
de aposentadoria proporcional por tempo de serviço, entendeu pela derrogação do art. 5º, 
da Lei nº 6.226/75, pelo art. 202, § 2º, da novel Carta Constitucional. 
O MM. Juiz a quo assim se pronunciou: 
"A Lei 6.226/75 já permitia a reciprocidade, exigindo que o servidor contasse o tempo 
máximo de trinta e cinco (35) anos de serviço. Mas a Constituição vigente inovou no 
ponto, quando permitiu a contagem recíproca, sem ressalvar a hipótese de aposentadoria 
proporcional." 
A norma, bem se vê, é de eficácia plena. O que não prescinde de regulamentação é, 
apenas, a forma de compensação financeira entre os sistemas de previdência, aspecto 
que não cabe ao servidor ser penalizado com a espera. 
A autarquia previdenciária fulcra suas razões de apelar na natureza da norma 
constitucional em comento, o § 2º do art. 202, que seria, no seu entender, uma norma 
desprovida do atributo da auto-aplicabilidade, ou seja, seria uma norma dotada de eficácia 
limitada, pendente, portanto, de uma lei que a regulamente para produzir efeitos. 
O § 2º, do art. 202, preconiza, in verbis: 
"Art. 202. ........................................ 
§ 2º. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de 
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contribuição na Administração Pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em 
que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, 
segundo critérios estabelecidos em lei." 
Sustenta a sua tese na não aplicabilidade do referido dispositivo, aduzindo: 
"A parte complementar do § 2º não pode ser separada da sua primeira parte, pois esta é 
subordinada a ela, e subordinação insere-se ostensivamente a dependência de 
regulamentação: "segundo critérios estabelecidos em lei". 
Demais disso, inadmissível também entender poder-se aplicar a primeira parte do mesmo 
§ 2º, isolada da parte complementar, pois, se possível fosse, resultaria: a contagem 
recíproca seria feita, mas não haveria, ao mesmo tempo, como deve, a compensação 
financeira dos diversos sistemas de previdência social, restando, na linguagem em voga, 
imenso buraco negro ... em que se confundiriam e perderiam recurso da Previdência 
Social." 
Passo, a seguir, a analisar se procede o apelo da autarquia previdenciária. 
Antes da novel Carta Constitucional, a contagem recíproca do tempo de serviço estava 
prevista no art. 5º da Lei 6.226/75 que, com respaldo no Decreto nº 89.312/84 e, 
sobretudo, em compatibilidade com o texto Constitucional de 1967, vedava a contagem 
de tempo de serviço prestado para efeito de aposentadoria proporcional por tempo de 
serviço. 
Com a Constituição Federal de 1988, assegurou-se a contagem recíproca do tempo de 
serviço tanto na administração pública e na atividade privada, indistintamente à 
aposentadoria integral e proporcional. 
Não creio que a expressão "segundo critérios estabelecidos em lei" queira negar a auto-
aplicabilidade deste dispositivo em seu inteiro teor. 
Na verdade, temos dois preceitos na mesma norma constitucional. O art. 202, § 2º, em 
sua primeira parte, dispõe sobre a contagem, para efeito de aposentadoria, do tempo de 
serviço prestado na Administração Pública e na iniciativa privada. In fine, faz a previsão 
de compensação financeira dos diversos sistemas de previdência social. 
De uma interpretação da norma concluo que, a parte final, "segundo critérios 
estabelecidos em lei", só se refere às normas que são necessárias para fixar os critérios 
de apuração desse tempo de serviço e a forma de compensação financeira entre as 
entidades previdenciárias ou não envolvidas com o processo respectivo. 
Ademais, com a publicação da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (dispõe sobre os 
Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências), foi regulamentado 
o supracitado preceito constitucional, em seus arts. 94 a 99, ao tratar da "contagem  
recíproca do tempo de serviço". 
Mais especificamente, o art. 97 dispõe: 
"Art. 97: A aposentadoria por tempo de serviço, com contagem de tempo na forma desta 
Seção, será concedida ao segurado do sexo feminino, a partir de 25 (vinte e cinco) anos 
completos de serviço, e ao segurado do sexo masculino, a partir de 30 (trinta) anos 
completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução previstas em lei." 
Tais razões expendidas, por entender perfeitamente aplicável a contagem recíproca do 
tempo de serviço para fins de aposentadoria proporcional por tempo de serviço, 
mormente com o advento da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 25.303-CE 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
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Apelada: AGROCASA - AGROPECUÁRIA CASCÁVEL S/A 
Advogados: DRS. FRANCISCO DE ASSIS MAIA ALENCAR E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Administrativo e Tributário. Pedido de reconsideração Junto ao 
Conselho de Contribuintes que foi indeferido. 
I - Com a edição do Decreto nº 70.235/72, exauriu-se a competência regulamentadora do 
procedimento administrativo-fiscal do Poder Executivo. 
II - Não podia, diante disso, o Executivo editar novo Decreto - o de nº 75.445/75 - 
regulamentando não mais admitir-se pedido de reconsideração do julgamento dos 
Conselhos de Contribuintes, porquanto não mais detinha competência para tanto. 
III - Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 10 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ  NEREU SANTOS: Trata-se de mandado de segurança impetrado pela 
empresa Agrocasa - Agropecuária Cascável S/A, objetivando ver admitido pedido de 
reconsideração da decisão do Conselho de Contribuintes, recurso este que fora indeferido 
pelo Delegado da Receita Federal em Fortaleza, no Ceará. 
Alegou a impetrante que o dispositivo legal, constante do Decreto nº 70.235, de 6.3.72, 
que regulamentou o Decreto-Lei nº 822, de 5.9.69, e admitiu o pedido de reconsideração 
de decisão do Conselho de  Contribuintes, não poderia ter sido revogado pelo artigo 2º do 
Decreto nº 75.445/75. 
É que, segundo a impetrante, este último diploma legal não poderia atingir norma de 
hierarquia superior, donde a sua inconstitucionalidade. 
A MMa. Juíza Federal Substituta, Dra. Germana de Oliveira Moraes, concedeu a 
segurança ao entendimento de que o questionado Decreto nº 75.445/75 havia exorbitado 
os limites constitucionais do poder regulamentar, suprimindo direito líquido e certo do 
contribuinte ao reexame da decisão proferida em procedimento fiscal. 
Inconformada, apela a Fazenda  Nacional, alegando, em síntese, a constitucionalidade do 
decreto em exame e pugnando, assim, pela reforma do decisum com a denegação da 
ordem. 
Oferecidas contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O Decreto-Lei nº 822, de 05.09.69, 
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estabeleceu no seu artigo 2º o seguinte: 
"O Poder Executivo regulará o processo administrativo de determinação e exigência de 
créditos tributários federais, penalidades, empréstimos compulsórios e o de consulta". 
Por sua vez, o artigo 3º do  mesmo  diploma  legal também dispôs que: 
"Ficará revogada, a partir da publicação do ato do Poder Executivo que  regular o 
assunto, a legislação  referente à matéria mencionada no artigo 2º, deste Decreto-Lei." 
Como se vê, ficara revogada, com a edição deste Decreto-Lei, toda a matéria anterior que 
regulava o processo fiscal. Constou, ainda, que o Poder Executivo regulamentaria o 
processo fiscal, o que foi feito por meio do Decreto nº 70.235, de 6.3.72. 
Disciplinado, assim, o processo administrativo fiscal, através do citado Decreto, pergunta-
se: estaria exaurido o poder regulamentar, previsto no Decreto-Lei 822/69, ou, ainda, 
seria possível, em novo decreto, modificarem-se normas contidas naquele primeiro 
decreto regulamentador? Esta, pois, a questão que deve ser enfrentada. 
Com efeito, no processo administrativo fiscal, disciplinado pelo Decreto nº 70.235, de 
6.3.72, fora admitido o pedido de reconsideração da decisão da  segunda instância 
administrativa, enquanto que, pelo Decreto  nº 75.445/75, ficou estabelecido que "não 
será mais admitido pedido de reconsideração do julgamento dos  Conselhos de 
Contribuintes".  
Entendo, contudo, que o Decreto nº 70.235, de 6.3.72, disciplinando o processo 
administrativo fiscal, cumpriu, assim, a determinação contida no Decreto-Lei nº 822, de 
5.9.69, não podendo, desta forma, ser modificado por novo decreto, desde que exaurido o 
poder  regulamentar. 
Nessa linha de entendimento, foram os julgamentos proferidos pelo extinto Tribunal 
Federal de Recursos, como se pode conferir pela ementa que transcrevo: 
"Administrativo e Tributário. Pedido  de reconsideração junto ao Conselho de 
Contribuintes. Decreto-Lei nº 822/69. 
O pedido de reconsideração foi  instituído pelo Decreto-Lei 5.844/43 (art. 161), mantido 
pela Lei 4.481, de 1964. 
A competência regulamentadora do procedimento administrativo-fiscal, deferida ao 
Executivo pelo Decreto-Lei 822, de 1969, exauriu-se com a edição do Decreto 70.235/72. 
A supressão do pedido em causa, verdadeiro recurso, pelo Decreto 75.445/75, com fulcro 
nos itens 81, III e IV da Contituição Federal, contraria sua fonte legal anterior, quando já 
esgotada a delegação outorgada no Decreto-Lei 822/69.  
Precedentes deste Tribunal, no sentido da permanência do pedido de  reconsideração em 
causa. 
Negou-se provimento ao recurso voluntário e à remessa oficial." (AMS nº 105.331-DF, 
publicada no DJU de 30.05.85). 
Irretocável, pois, o decisum. 
Assim, nego provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial interposta 
para manter a sentença de 1º grau. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.296-CE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: C. R. ALMEIDA S/A - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
Apelado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS 
Advogados: DRS. SÉRGIO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Licitação. Edital de pré-qualificação. Possibilidade de ser expedido isolado, antes do edital 
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da licitação. Preclusão reconhecida. Não impugnação de vícios puramente formais. 
1 - O fenômeno preclusivo na licitação está previsto no art. 93, § 1º, do DL nº 2.300, de 
1986. Os seus efeitos só cedem quando os vícios existentes no edital vão de encontro 
aos princípios substanciais informadores da licitação. 
2 - Em se tratando de licitação de grande vulto, nada existe em contrário de se expedir, de 
modo isolado, o edital de pré-qualificação e, logo a seguir, o edital geral. Procedimento 
que não afetou o princípio da unicidade das fases da licitação e que nenhum prejuízo 
ocorreu aos participantes. 
3 - Não preenchendo a empresa concorrente, na fase da pré-qualificação, os limites legais 
técnicos exigidos no edital, não pode ser pré-qualificada. 
4 - 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, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Em sede de primeiro grau, o mandado de segurança 
agora examinado foi relatado, ao ser julgado pelo juiz monocrático, de modo seguinte: 
"C. R. Almeida S/A - Engenharia e Construções, pessoa jurídica com sede na cidade do 
Rio de Janeiro à rua Teófilo Otoni nº 63, 3º andar, CGC/MF nº 33.317.249/0001-84, 
impetra mandado de segurança contra ato do Diretor-Geral do DNOCS e do Presidente 
da Comissão de Licitação da CI nº 03/91-NE-I/CGP, pretendendo a declaração de 
nulidade do ato que a desqualificou da Concorrência Internacional nº 03/91, promovida 
pelo DNOCS, alegando, em resumo; 1) - nulidade do edital de qualificação: a) - em virtude 
do seu caráter independente; b) - a lei exige apenas aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível, por isso que o edital não poderia exigir dos 
concorrentes experiência anterior específica; 2) - apresentou, em todo caso, atestado de 
obra de irrigação, considerada pela comissão como obra não concluída, quando já 
preclusa a matéria. 
Liminar concedida (v. fls. 99). 
Notificada, a autoridade impetrada endereçou a juízo as informações de fls. 103/120, 
advogando: a) - a obra executada pela impetrante, ainda que se possa enquadrá-la, ad 
argumentandum, no conceito de "obra de irrigação", não foi concluída como  exige o 
edital; b) - a impetrante não impugnou o edital, insurgindo-se contra ele apenas depois de 
desqualificada; socorre-se do Judiciário visando tirar proveito em detrimento dos demais 
concorrentes, depois de acatar os critérios, participando do certame de pré-qualificação; 
c) - o princípio da competição foi amplamente observado, tanto que quatorze (14) 
empresas lograram aprovação; d) - a exigência de comprovação de experiência 
específica é uma boa prática, aceita pela praxe e obrigatória, à luz do Dec.-Lei nº 2.300. 
Ouvido, o Rep. do MPF opinou pela denegação da segurança." 
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A apelante pretende reformar a sentença que denegou o mandamus, argumentando, em 
síntese, que: 
a) é nulo o ato que o desqualificou da concorrência internacional, por não ter qualquer 
validade e eficácia o edital de qualificação, haja vista não poder ter exigido experiência 
anterior específica, por a lei determinar apenas aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível; 
b) apresentou, em todo caso, atestado de obra de irrigação, considerado pela comissão 
como não tendo sido concluída, em momento que essa matéria não podia mais ser 
apreciada, por se encontrar sob os efeitos da preclusão; 
c) inexiste a preclusão mencionada na sentença, sob a alegação de que a impetrante não 
impugnou o edital; 
d) foi ilegal e abusivo o atuar do Presidente da Comissão de Licitação, no momento em 
que considerou a pré-qualificação em edital independente; 
e) o atestado apresentado vale para a sua qualificação, pois é uma prova de que 
construiu barragem de tamanho exigido no edital; 
f) são nulas as decisões tomas pela Comissão de Licitação, pela desqualificação técnica 
dos seus membros; 
g) pelas razões expostas, não deve ser afastada de uma concorrência correta e 
legalmente estabelecida, devendo ser mantido o seu "direito de ser pré-qualificada, já que 
a exigência que a expeliu do processo licitatório é nula, seja pela nulidade do edital em si, 
seja pela nulidade da exigência" já discutida. 
A autarquia apelada, embora intimada, não apresentou contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A primeira tese argüida pela apelante é de 
que inexistiu a preclusão reconhecida pela sentença, pelo fato de não ter impugnado o 
edital antes de ter sido proferida a decisão administrativa que lhe foi desfavorável. 
Para tanto afirmar, a apelante se funda em voto proferido pelo eminente Ministro Romildo 
Bueno de Souza, ao relatar no então e egrégio Tribunal Federal de Recursos, as AMS nºs 
150.306-PR e 145.299-PR, onde consta o seguinte: 
"Poder-se-ia, entretanto, objetar (e nessa direção discorrem as doutas razões de recurso) 
que a incompatibilidade da cláusula do preço-teto com a lei (art. 37, citado) já não poderia 
merecer apreciação (nem, portanto, ser pronunciada), em face da decadência. 
De fato, preceitua o citado diploma: 
'Art. 33. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, a que se 
acha estritamente vinculada. 
§ 1º. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação aquele que, tendo-o 
aceito sem objeção, vem, após o julgamento desfavorável, a apontar falhas ou 
irregularidades que o viciariam.` 
Quanto a este tópico, procedentemente discorre a r. sentença recorrida, no sentido de 
acentuar que a decadência instituída em lei é restrita, em sua eficácia, ao confronto do 
licitante com a Administração; e, bem assim, que, por isso mesmo, não obsta sua 
argüição, em sede judicial. 
Em outra ordem de considerações, penso que, no rigor dos princípios, a lei não cuidou, 
propriamente, de decadência, mas de preclusão, ou seja, de perda da faculdade de alegar 
o vício do edital, em face da Administração. 
Estou, a propósito, convencido de que tal preclusão (que a lei designa decadência) não 
pode: 
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a) prevalecer, em face de ofensa a princípio basilar da licitação (como o assegura o 
julgamento objetivo das propostas); 
b) cercear ou impedir o pronunciamento judicial, nos termos da garantia constitucional de 
acesso à jurisdição para tutela de lesão de direito subjetivo. 
A preclusão (decadência) se justifica e impõe, por certo, a respeito de vícios outros, de 
menor ressonância e influência sobre a lisura da licitação." 
Não empresto aos tópicos desenvolvidos pelo eminente Relator das apelações 
identificadas a interpretação que lhes dá a apelante. 
Interpreto os fundamentos assentados no bem lançado voto como uma afirmação de que 
não obsta, em sede judicial, que seja argüida a preclusão, quando ela se torne presente, 
desde que ela se apresente limitada, tão-somente, aos aspectos do edital que, embora 
falhos ou irregulares, não vão de encontro aos princípios informadores da licitação. Vícios 
de tais envergaduras, se presentes no edital, podem ser apontados em qualquer tempo, 
porque eles atacam substancialmente os propósitos visados pela licitação. Se, porém, tais 
vícios ou irregularidades forem de ordem puramente formal, sem afetação a qualquer 
princípio informador de licitação, eles não poderão mais ser discutidos, quer em sede 
administrativa quer em sede judicial, se não foram tempestivamente alegados, isto é, 
impugnados até a data anterior do julgamento da comissão ser proferido. 
Hely Lopes Meirelles, in "Licitação e Contrato Administrativo", 9ª ed., págs. 24/25, de 
saudosa memória, doutrinou sobre o assunto, do modo seguinte: 
"A impugnação administrativa ou judicial de cláusulas discriminatórias do edital, ou de 
todo o edital faccioso ou omisso, tem apresentado dificuldades de ordem prática pela falta 
de legitimação do interessado, que se acha impedido de participar da licitação, 
exatamente em razão das exigências ilegais que o afastam do certame. Para remover 
esse óbice e dar legitimidade ativa ao impugnante, necessário se torna que ele adquira a 
pasta da licitação ou pratique qualquer outro ato que demonstre o seu legítimo interesse 
para agir contra o edital, antes da entrega das propostas. Assim, pela via administrativa 
ou judicial adequada - mandado de segurança ou ação ordinária anulatória - o interessado 
poderá obter a invalidação das cláusulas discriminatórias ou de todo o edital viciado, para 
que outro se faça com igualdade entre os licitantes. 
"Impugnado o edital, o interessado poderá participar da licitação, mesmo sem atender às 
exigências consideradas ilegais, para que a Administração ou a Justiça decida sobre as 
mesmas, na conformidade da impugnação. O que não se admite é a aceitação do 
instrumento convocatório, sem protesto, para, após o julgamento desfavorável, argüir 
defeitos e pleitear sua anulação". (Estatuto, art. 33, § 1º). 
"A título de exemplo, podemos citar como cláusulas manifestamente discriminatórias, 
passíveis de invalidação judicial as que exigem anterior execução de obra ou de serviço 
idêntico no órgão ou na entidade licitadora; ....;  "as que exigem requisitos estranhos ou 
impertinentes ao objeto da licitação ...; as que exigem prova de execução de obra ou 
serviço idêntico anterior maior que o da licitação.....". Todavia, não se consideram 
discriminatórias as exigências mínimas de capacidade econômico-financeira, de 
equipamento, de experiência e de técnica de empresa, compatíveis com o valor e 
complexidade das obras, serviços ou compras em licitação."  
Na linha da orientação acima sublinhada decidiu o então e egrégio Tribunal Federal de 
Recursos, em voto condutor do Min. Carlos Madeira, na AMS nº 89.607-DF, citada por 
Hely Lopes Meirelles, em nota de rodapé: 
"Não o legitima para pedir a invalidação do edital de licitação a parte que, tendo-o aceito 
sem impugnação, só após o julgamento desfavorável aponta falhas ou irregularidades que 
o desmereciam." 
Com absoluta propriedade se pronunciou o eminente Juiz prolator da sentença, sobre o 
fenômeno preclusivo existente nos autos. Eis a sua fundamentação: 
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"Não é verdade que a preclusão só atinja o direito de reclamação na via administrativa, 
restando, sempre, a via judicial. Isto deporia contra o princípio da segurança jurídica e 
tornaria a licitação pública um verdadeiro instrumento de conveniências, sujeita a lides 
temerárias. Aquele dispositivo há de ser interpretado em termos. O acesso ao Judiciário é 
uma garantia constitucional. Mas a impugnação do edital, na via administrativa, constitui 
verdadeiro pré-requisito capaz de demonstrar o interesse processual do prejudicado, 
condição indispensável ao exercício do direito de ação. 
Os vícios do edital, se existentes, restaram purgados. Acolho, neste ponto, a argüição 
levantada pelo Rep. do MPF e deixo de apreciar, à falta de interesse processual da 
impetrante, as nulidades apontadas." 
Os vícios apontados pela impetrante como existentes no edital se apresentam com 
características de serem considerados de natureza substancial por afetarem princípios 
fundamentais de licitação? 
Passemos a examiná-lo para a obtenção de uma conclusão apoiada pela lógica jurídica. 
A impetrante afirma que o edital de pré-qualificação é nulo por ter sido expedido de modo 
isolado, independente do edital total. 
O fato apontado pela impetrante é de natureza puramente formal. A circunstância, por si 
só, do edital de pré-qualificação ter sido expedido isolado do edital da licitação não 
atentou contra nenhum dos princípios informadores da licitação, nem causou qualquer 
dano ou cerceamento de participação às empresas concorrentes. 
Considere-se, ainda, que o edital guerreado explicita a condução do certame em duas 
etapas, uma de pré-qualificação, outra de classificação, considerando-as como partes de 
um único processo. 
Comentando esse ataque feito pela impetrante ao edital de pré-qualificação, assim se 
houve o Exmo. Sr. Procurador da República, Dr. José Aldízio Pereira, em bem lançado 
parecer: 
"Pretende-se extemporaneamente a invalidação de cláusulas do edital de pré-
qualificação, basicamente, por duas razões: 
a - ilegalidade da Pré-qualificação em Edital independente; 
b - exigência de experiência específica em obras de irrigação. 
Em abono da tese que sustenta a ilegalidade da pré-qualificação em edital independente, 
uma das impetrantes, exaustivamente, invoca observações doutrinárias de autores da 
mais alta suposição científica. Fá-lo, no entanto, sem nenhuma pertinência com a questão 
em debate. É que as preleções ali relembradas não têm, nem de longe, a aplicação que 
se pretende. É que, na inicial, a empresa impetrante não se deu ao trabalho de indicar, no 
Estatuto Legal, a regra que teria sido malferida por obra do referido ato convocatório. Ao 
contrário, no Estatuto das Licitações, reside uma norma que autoriza conclusão 
inteiramente diversa daquela que está sendo sustentada pela impetrante. 
Trata-se do artigo 80 do Decreto-Lei 2.300/86, verbis: 
"Art. 80. O sistema instituído neste Decreto-Lei não impede a pré-qualificação de licitantes 
nas concorrências de grande vulto e alta complexidade técnica." 
A propósito, a proveitosa observação do autorizado Toshio Mukai: 
"Então, a pré-qualificação, como a sua própria denominação indica, não faz parte da 
concorrência. É procedimento preliminar da licitação, que seleciona um número 
determinado de empresas, após ampla divulgação, para participarem (e somente elas) de 
uma certa concorrência, onde haverá a fase de habilitação e de julgamento das 
propostas". ("O Estatuto Jurídico das Licitações e Contratos Administrativos" - Edit. 
Saraiva 1988, pág. 108). 
Agora, acerca do tema em debate, com a palavra o renomado Hely Lopes Meirelles:  
"Pré-qualificação (Estatuto, art. 80) é a verificação prévia das condições das firmas, 
consórcios ou profissionais que desejam participar de determinadas e futuras 
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concorrências de um mesmo empreendimento. Não se confunde com a habilitação 
preliminar nas concorrências, porque esta se faz em cada concorrência e aquela se 
realiza em todas as concorrências de um empreendimento certo, que pode exigir uma 
única ou sucessivas concorrências ............." A pré-qualificação se justifica, quando se 
trata de obras, serviços ou aquisição de equipamentos de grande custo e complexidade, 
que requeiram elevados recursos econômicos e alta especialização técnica, nem sempre 
encontrados nas empresas comuns do ramo. (Sublinhou-se. In `Licitação e Contrato 
Administrativo', 9ª edição, pág. 84). 
As didáticas observações doutrinárias ora transcritas autorizam a conclusão de que em 
rigor não existe nenhuma ilegalidade no edital de pré-qualificação, pelo só fato de ele 
encontrar-se consubstanciado em documento independente. 
Vale referir que as empresas pré-qualificadas estarão aptas a participar das futuras 
concorrências, nas quais poderão ainda submeter-se a um processo de habilitação 
preliminar, nos termos do edital respectivo. 
A esse respeito, arremata, com a sua habitual precisão, o renomado mestre Hely Lopes 
Meirelles: 
"Assim sendo, os concorrentes, embora pré-qualificados, poderão ser inabilitados para 
aquela específica concorrência, o que não lhes impede de participar de outra do mesmo 
empreendimento para o qual se fez a pré-qualificação." (ob. cit., pág. 85). 
Por derradeiro, acerca do tópico em consideração, cabe mencionar que, no plano federal, 
a pré-qualificação encontra-se disciplinada pelo artigo 11 e seu parágrafo único, do 
Decreto nº 30, de 7 (sete) de fevereiro de 1991, com o que restou especialmente satisfeita 
a exigência a que alude o parágrafo único do artigo 80 do Decreto-Lei nº 2.300/86." 
Por tais considerações, merece ser mantida a sentença na parte que reconheceu se 
encontrar preclusa a matéria nos limites em que foi questionada, por não ter havido 
oportuna impugnação ao edital. 
O eminente Juiz sentenciante, de modo acertado, entendeu que remanesceu na causa 
outro tipo de fundamento para alcançar a pretensão deduzida. Na verdade, conforme se 
fez no decisório de primeiro grau e se expõe na peça de apelação, a apelante pretende 
ver reconhecido como idôneo e produtor de efeitos o atestado apresentado de que 
construiu obra de irrigação. 
Mais uma vez, colho os fundamentos da sentença para tê-los como razão de decidir. 
Registro-os: 
"Alega a impetrante, verbis: 
'A  C. R. Almeida apresentou atestado de obra de irrigação mas, ao preencher o quadro 
QUAL-I, o fez com erro material, de datilografia, indicando "os" em lugar de "oi". E, por 
isso, foi desclassificada.` 
E diz mais: ofereceu recurso, indeferido com base em argumento que não fora objeto de 
deliberação, a constituir matéria preclusa. 
Não ocorre a preclusão argüida. Ora, se havia erro material e com base nele a impetrante 
defendia a revisão da decisão que lhe fora desfavorável, evidente que a comissão 
haveria, em lugar da primeira, de proferir nova decisão. E esta nova decisão, exatamente 
como pedira a impetrante, haveria de se louvar no reexame dos documentos por ela 
oferecidos. Aplicando-se, por analogia, o instituto dos embargos declaratórios com efeito 
modificativo, certamente que a nova decisão, após o reexame dos documentos, teria o 
poder de alterar o conteúdo da decisão primitiva. Mas não necessariamente. 
A comissão, ao que parece, relutou em aceitar a retificação pretendida. Embora sem 
acatar o alegado erro de datilografia no preenchimento do quadro QUAL-I, terminou 
apreciando o recurso administrativo (v. fls. 95/97). E considerou que os documentos por 
ela oferecidos não satisfaziam a exigência do item 15.1 do edital, de sorte que a obra 
indicada pela recorrente nunca fora concluída. 
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Na inicial, a impetrante contesta a eficácia daquela decisão, alegando que a comissão 
não teria competência para tanto, na medida em que seus membros não teriam 
qualificação para opinar sobre matéria de natureza jurídica e de engenharia, exclusivas de 
advogado e engenheiro, respectivamente. A autoridade impetrada defende-se 
assegurando que a comissão era composta, dentre outros, de um procurador autárquico; 
e que dois (02) engenheiros teriam assinado o parecer que lhe deu respaldo. 
Trata-se, bem se verifica, de discussão ociosa. À comissão cabia, como cabe, a 
competência para decidir a matéria, independente da qualificação profissional dos seus 
membros. Se o item 15.1. do edital exigia experiência de obra de irrigação acabada 
("contratos terminados relativos a obras executadas"), a interpretação conferida pela 
comissão foi, no mínimo, razoável, quando concluiu, partindo do exame da própria 
literalidade do documento exibido pela impetrante, que a obra por ela indicada, paralisada 
desde março de 1990, não se tratava de obra concluída." 
Acato, em sua inteireza, as conclusões da sentença recorrida, pelo que nego provimento 
à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.500-CE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A - SECEX - SERVIÇO DE COMÉRCIO EXTERIOR 
Apelados: FRANCISCO DAS CHAGAS FROTA CALDAS  E OUTROS  
Advogados: DRS. WALMAR CARVALHO COSTA E OUTROS (APTE.) E  

FRANCISCO ENEAS DE LIMA NETO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Tributário. Proibição de importação de veículos usados. Portaria do 
DECEX. Violação aos princípios da legalidade e da isonomia. 
Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam". Rejeição. 
As portarias, regulamentos, instruções e demais atos editados pelo Executivo não se 
enquadram no princípio da legalidade, não podendo ser considerados lei em sentido 
formal e não se prestando para estabelecer deveres e obrigações aos particulares. 
A proibição de importação exclusivamente de veículos usados, enquanto permitida a 
importação de veículos novos, violou o princípio isonômico. 
Sentença concessiva que se confirma. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 30 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Francisco das Chagas Frota Caldas e outros 
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impetraram, perante a 4ª Vara Federal - CE, mandado de segurança contra ato do Ilmo. 
Sr. Gerente da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A - CACEX, que, 
baseado no art. 27 da Portaria nº 08/91 do DECEX, negou o fornecimento de guias de 
importação para veículos usados. 
Sustentaram  os impetrantes, em síntese, que o ato impetrado, por não encontrar 
embasamento em nenhum dispositivo legal, violaria frontalmente o art. 5º, II, da CF, 
garantidor de que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei".  
Nas informações prestadas, o Sr. Gerente da CACEX aduziu, preliminarmente, a sua 
ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, pediu a denegação da segurança. 
O MPF, em seu parecer, opinou pela concessão da segurança - fls. 27/30. 
O MM. Juiz Federal concedeu a segurança,   determinando ao Gerente da CACEX  a 
emissão das guias de importação. 
Irresignado, apela o impetrado, reiterando os argumentos  já aduzidos.  
Com a  resposta ao recurso, subiram os autos, vindo-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator):  Insurge-se o apelante contra sentença que 
permitiu a importação de veículos usados. 
Examino, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva argüida pela autoridade 
impetrada. Argumenta que,  com "o advento do Decreto nº 99.244, de 10.05.90, foi criado 
o Departamento de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento, que, dentre outras atribuições, foi-lhe destinada a competência para emitir 
guias de exportação/importação (...)". Acrescenta que "(...) o apelante, no caso, é apenas 
o executor do serviço relacionado com a exportação/importação, através do cumprimento 
das normas emanadas daquele Órgão federal, pertinentes à matéria." 
Ora, o próprio recorrente afirma que é o executor do serviço em questão (emissão de 
guias de importação), atuando no exercício de competência delegada pelo Poder Público, 
razão pela qual deve ser considerado parte legítima para o feito nos termos preconizados 
pela Súmula 510 do eg. STF. 
Rejeito a preliminar. 
Quanto ao mérito, sustenta que o art. 27 da Portaria nº 08/91 proíbe a importação de bens 
de consumo usados e que não houve quebra do princípio da isonomia. 
No entanto, a norma constitucional é expressa ao estabelecer que "ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei." 
Demais disto, tanto a jurisprudência como a doutrina pátria são, atualmente, pacíficas, no 
sentido de que as portarias, instruções normativas, resoluções, regulamentos, etc., não se 
enquadram no princípio da legalidade, não podendo ser considerados lei, em sentido 
formal, e não se prestando para estabelecer deveres e obrigações aos particulares. 
Nesse sentido, destaco comentário do douto Toshio Mukai: 
"Afirmamos que a Constituição de 1988 não só baniu do ordenamento jurídico as 
resoluções e portarias que criaram obrigações aos particulares, editadas antes de sua 
promulgação, como impede a edição de tais atos normativos com o mesmo conteúdo 
para o futuro. 
Enfim, entendemos, com lastro nas disposições indicadas neste estudo, constantes da 
Constituição de 1988, que esta baniu do ordenamento jurídico brasileiro a prática 
esdrúxula e deletéria, tantas vezes criticada, de se legislar por portarias, resoluções e 
outros tipos de diplomas de terceira categoria. 
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Dar-se assim validade à Portaria multi-referida seria derrogar-se não apenas o princípio 
da reserva legal, mas principalmente a própria concepção do Estado de Direito, conforme 
insculpido no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal." 
(in ADCOAS - Informações Jurídicas e Empresariais, BLA 2, 20.01.92) 
O art. 25 do ADCT foi expresso ao estabelecer, verbis: 
"Art. 25. Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da 
Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que 
atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela 
Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a: 
I - ação normativa;" 
A competência normativa do Executivo limita-se à edição de medidas provisórias, nos 
casos de relevância e urgência, à elaboração de leis delegadas, nas hipóteses do art. 68, 
e ao poder de iniciativa, nos casos previstos no art. 61, ambos da Carta Magna. Qualquer 
ato normativo que exceda tais limites sujeita-se à sustação pelo Congresso Nacional, nos 
termos do art. 19, V, da CF. 
Por outro lado, penso que a proibição de importação unicamente de veículos usados viola 
o princípio constitucional da isonomia. 
Ao tratar do conteúdo jurídico do princípio isonômico, ensina Celso Antônio Bandeira de 
Melo: 
"A lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da 
vida social que necessita tratar eqüitativamente todos os cidadãos. Este é o conteúdo 
político-ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicizado pelos textos 
constitucionais em geral, ou de todo modo assimilado pelos sistemas normativos 
vigentes." 
(in "Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade", 3ª ed., p. 10) 
Estabelecendo os critérios para identificação do desrespeito à isonomia, assevera o 
ilustre publicista: 
"Tem-se que investigar, de um lado, aquilo que é adotado como critério discriminatório; de 
outro lado, cumpre verificar se há justificativa racional, isto é, fundamento lógico, para, à 
vista do traço desigualador acolhido, atribuir o específico tratamento jurídico construído 
em função da desigualdade proclamada. Finalmente, impende analisar se a correlação ou 
fundamento racional abstratamente existente é, in concreto, afinado com os valores 
prestigiados no sistema normativo constitucional. 
A dizer: se guarda ou não harmonia com eles." 
(in ob. citada, pp. 21/22) 
No caso em exame, não logrou a União Federal comprovar a existência  de justificativa 
racional para a proibição. A simples alegação de proteção ao mercado nacional não me 
parece convincente, já que o prejuízo ao mercado pode também resultar da importação 
de veículos novos. 
Ressalto a final que, nesse sentido, já decidiu esta eg. Turma no julgamento da AMS nº 
17337 - CE, Relator o eminente Juiz Francisco Falcão, cuja ementa registro: 
"EMENTA: Processual Civil e Constitucional. Importação de veículos usados. 
Legitimidade passiva ad causam do Gerente da CACEX. Inexistência de litisconsórcio 
passivo necessário com a União. Princípio da isonomia. 
- O Gerente da CACEX, como executor da norma, é parte legítima para figurar no pólo 
passivo da impetração, uma vez que tem condições de desfazer o ato inquinado de 
ilegalidade ou abuso, inexistindo, dessa forma, litisconsórcio passivo necessário com a 
União. 
- Não se pode conceber tratamento desigual conferido às pessoas que desejam adquirir 
veículos estrangeiros, sendo ilegal admitir-se, apenas, a importação dos veículos novos, 
em detrimento das pessoas com poder aquisitivo acessível somente à compra de veículos 
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usados. 
Remessa oficial e apelos improvidos." 
(AMS 17337 - CE, TRF 5ª Região, Rel. Juiz Francisco Falcão, unân., julgado em 
02.12.92) 
Com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.702-PE 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BANDEPREV 
Apelado: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN 
Advogados: DRS. FERNANDO ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES DE AZEVEDO E 

OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Financeiro. Investimento em CDB e RDB. Rendimentos prefixados. Aplicação do fator de 
deflação. Art. 27 da Lei 8.177/91. 
- Constitucional a Lei nº 8.177/91, na qual foi convertida a MP nº 294, que editou normas 
com a finalidade de obter a estabilização da economia nacional, normas essas de ordem 
pública e de alcance geral, de modo a implicar a derrogação de cláusulas de contratos em 
curso, tendo em vista a preservação da comutatividade dos mesmos. Por conseguinte, 
legítima se afigura a aplicação do fator de deflação previsto no art. 27, da Lei nº 8.177/91, 
para expurgar a correção monetária prefixada, tanto das obrigações quanto dos créditos 
das partes contratantes, decorrentes de contratos pactuados entre 01.09.90 e 31.01.91. 
- Recurso improvido. Sentença confirmada. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
26.702 - PE, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Bandeprev - Bandepe Previdência Social, 
sociedade civil de previdência privada, impetrou mandado de segurança contra ato do 
Delegado Regional do Banco Central do Brasil. Alegou a impetrante que, em janeiro de 
1991, adquirira CDBs e RDBs, de emissão do Bandepe, do Banco Econômico e do Banco 
Nacional, com vencimento em fevereiro de 1991 (fls. 12). Em razão, no entanto, da 
Medida Provisória 294/91, convertida posteriormente na Lei 8.177/91, houve deflação das 
aplicações financeiras em CDBs e RDBs adquiridas, modificando o quantum do contrato, 
ferindo o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Pediu, destarte, a devolução, pelo 
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Banco Central do Brasil, do valor que lhe fora subtraído com a "ilegal e abusiva deflação", 
acrescido dos encargos legais imputados desde a data do resgate dos CDBs e RDBs (fls. 
22), bem como a concessão de liminar. 
O Juiz monocrático denegou a liminar (fls.57). 
Às fls. 60/67, repousam as informações da autoridade coatora. 
A Procuradoria da República ofertou parecer, às fls. 69/71. 
Ao final, o douto sentenciante, Dr. Petrônio Maranhão Gomes de Sá, denegou a 
segurança, à consideração de que a intangibilidade dos contratos cede frente às normas 
de ordem pública. 
Irresignada, apelou a impetrante. 
Não houve contra-razões. 
Subiram, então, 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): O ínclito Juiz  a quo não acolheu, de 
forma correta, as preliminares suscitadas pelo impetrado. 
Com efeito, não há de se falar em decadência no caso concreto. O prazo decadencial de 
120 dias para se requerer a segurança se inicia da ciência, pelo interessado, do ato 
impugnado. O prazo deve ser contado do dia do ato inquinado de ilegal, e não da lei que 
autorizou este ato. É verdade que a Medida Provisória 294/91 foi publicada em 31.01.91. 
No entanto, o ato ilegal, passível de ser atacado pela via estreita do writ, seria o do 
resgate do título deflacionado, que ocorreu inicialmente em 04.02.91. Por conseguinte, foi 
tempestiva a impetração, visto que ajuizada em 03.06.91. 
Não prospera, também, a preliminar de inadequação da via eleita. Quis o impetrante, tão-
somente, eximir-se de uma obrigação. Não visou ao pagamento dos valores 
deflacionados. Seria este pagamento mero corolário da declaração da ilegalidade do ato 
que deflacionou as aplicações financeiras realizadas. Não vislumbro, portanto, hipótese 
de ação de cobrança, mas sim de ação mandamental. 
Não acolho, também, a preliminar de ilegitimidade passiva do Delegado Regional do 
Banco Central. Ora, o órgão encarregado de cumprir e fazer cumprir as medidas 
econômicas previstas no art. 27 da Lei 8.177/91, é o Banco Central do Brasil, através de 
seus delegados. As institutições financeiras contratantes (Bandepe, Banco Econômico e 
Banco Nacional) são apenas executoras das medidas determinadas pelo Banco Central, 
com vistas à aplicação do fator de deflação aos rendimentos prefixados no investimento 
feito pela impetrante. Por conseguinte, o Banco Central do Brasil é parte legítima para 
compor o pólo passivo do presente mandamus, na  pessoa do seu Delegado Regional do 
Estado de Pernambuco. 
Quanto à preliminar da impossibilidade jurídica do pedido, face às razões esposadas pelo 
impetrado, confunde-se com a da ilegitimidade passiva do Banco Central, já devidamente 
analisada. 
No tocante ao mérito, a sentença denegatória da segurança reportou-se ao entendimento 
da jurisprudência, no sentido de que, em se tratando de normas de direito econômico, sua 
aplicação é imediata, atingindo situações jurídicas já constituídas. Citou o Juiz 
monocrático ementas de recursos especiais do egrégio Superior Tribunal de Justiça de 
nºs 2.595-SP e 3.722-SP, que reconhecem a legalidade da incidência imediata de normas 
de Direito Econômico, adequando os contratos à nova realidade, não sendo de invocar-se 
pretenso direito adquirido. 
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A matéria tratada nestes autos não é nova nesta Turma. 
Na AMS nº 4.313, onde foi Relator o eminente Juiz Orlando Rebouças, tratando de 
matéria similar à apreciada nestes autos, esta colenda Turma julgou os recursos 
desprovidos, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 8.177/91 e a legitimidade da 
aplicação do fator de deflação previsto em seu art. 27. 
E na AMS 5295, onde fui Relator, tratando de objeto semelhante, também esta Turma 
negou provimento ao recurso. 
Ante o exposto, nego provimento ao apelo para manter a r. sentença recorrida.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 28.967-PE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: ALEXANDER GEORGE SAUNDERS 
Advogados: DRS. MOZART CORDEIRO E OUTROS (APTE.) E  

MURILO ROBERTO DE MORAES GUERRA (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Aposentadoria especial. Segurado eletricitário que prestou serviços por 
mais de 25 anos em condições de periculosidade não está sujeito ao limite de idade para 
obtenção do benefício. 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, 10 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
reconheceu ao apelado o direito a aposentadoria especial, por ter prestado serviços, 
como eletricitário,  por mais de 25 anos, em condições de periculosidade. Alega, em 
resumo,  que o benefício somente poderia ser alcançado se o segurado contasse mais de 
50 anos, o que não é o caso. 
Com contra-razões pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. Dispensei revisão por ser a matéria predominantemente de direito  (art. 
30,IX,RITRF/5ª Região). 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): É incontroverso que  o autor conta 
mais de 25 anos de atividade e que trabalhou por mais de vinte anos em condições de 
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periculosidade.  
Encontra-se o apelado, a toda evidência, na situação excepcional prevista no art. 57 da 
Lei 8.213/91, que não exige a idade mínima de 50 anos, mas apenas a comprovação do 
tempo de serviço especial.  
A questão é clara demais e está pacificada na jurisprudência reiterada do antigo Tribunal 
Federal de Recursos e deste Tribunal, indicada no acórdão da eg. Primeira Turma, 
Relator o eminente Juiz Castro Meira, cuja ementa é transcrita às fls. 81. 
Acolho integralmente a fundamentação da sentença recorrida. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 28.985-CE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FUNDAÇÃO IBGE 
Apelados: JOSÉ NUNES GUERREIRO E OUTROS 
Advogados: DRS. ANTÔNIO JAYME DE L. E SEIBLITZ E OUTROS (APTE.) E  

RAIMUNDO ROBERTO BRAGA (APDOS.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Concurso público. Recenseador Do IBGE. Reaproveitamento. 
Aprovação em concurso público, cujo edital previu expressamente o prazo mínimo de 
1(um) ano para duração dos respectivos contratos de trabalho. 
Contratação pelo prazo determinado de 7 (sete) meses. Ilegalidade. Violação à norma 
editalícia. 
Concessão da segurança para assegurar aos impetrantes o reaproveitamento por, pelo 
menos, 05 (cinco) meses, tempo necessário à implementação do período mínimo de 
contratação. 
 
ACÓRDÃO 

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

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: João Nunes Guerreiro e outros impetraram, perante 
a 6ª Vara Federal do Ceará, mandado de segurança contra ato do Coordenador Geral do 
IBGE naquele Estado, consubstanciado no Memorando nº 027/91, que lhes negou direito 
de serem reaproveitados no censo demográfico de 1991, para o qual haviam sido 
aprovados em concurso público. 
Alegaram, em resumo, que: 
a) foram admitidos em 01.06.90, após aprovação em concurso público no qual obtiveram 
as 12 primeiras colocações, para trabalharem no censo previsto para iniciar-se em 
01.07.90. 
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b) em 31.12.90, foram dispensados do serviço, sob a alegação de que o censo havia sido 
prorrogado para setembro de 1991; 
c) em 11.06.91, o IBGE convocou os candidatos aprovados no mencionado certame para 
trabalharem no censo adiado para 1991, excluindo os 12 (doze) primeiros colocados, ora 
impetrantes, passando a aproveitar somente os aprovados a partir da 13ª colocação, com 
fundamento em memorando interno que proibiu o aproveitamento de candidatos já 
contratados anteriormente. 
O MM. Juiz Federal concedeu a liminar. 
Nas informações prestadas, aduziu a autoridade impetrada que os promoventes "pelo 
concurso que realizara, já tiveram a contra-prestação devida quando contratados por 
prazo fixo e determinado no ano de 1990, entre 01 jun. a 31 dez., conforme se demonstra 
com os contratos anexos e respectivos recibos de quitação". 
O MPF, no parecer de fls. 43/46, opinou pela denegação da ordem. 
A r. sentença monocrática concedeu a segurança, assegurando "aos impetrantes o direito 
de serem aproveitados pelo IBGE, no censo de 1991, durante o prazo  mínimo  de  cinco 
(05) meses, a contar da data do cumprimento da liminar, tempo necessário à 
implementação do período mínimo de contratação (um ano), fixado no Edital nº 02/90". 
Irresignada, apelou a Fundação IBGE reiterando os argumentos já aduzidos. 
Sem resposta ao recurso, subiram os autos, também em virtude da remessa oficial, vindo-
me conclusos por distribuição.É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A questão submetida ao reexame deste 
eg. Turma é de fácil deslinde. 
Os impetrantes foram aprovados em concurso público e em seguida admitidos para 
trabalharem no recenseamento geral que iria se realizar em 1990. 
O edital do certame previu expressamente o prazo de duração dos respectivos contratos 
de trabalho, verbis: 
"O contrato será elaborado por prazo determinado de 01 (um) ano, podendo ser renovado 
no máximo por igual período, de acordo com as necessidades do serviço." (fls. 17). 
Os promoventes, no entanto, foram contratados pelo prazo determinado de 07 (sete) 
meses, de 01.06. a 31.12.90, conforme os documentos de fls. 28/41, após o que foram 
dispensados, tendo em vista, inclusive, o adiamento do referido recenseamento. 
Observe-se, portanto, que a contratação dos impetrantes violou frontalmente a norma 
editalícia, que fixava o prazo mínimo de 1 (um) ano para duração dos contratos. A 
discricionariedade administrativa, no caso, não poderia permitir a violação do edital, como 
corretamente observou o julgador de primeiro grau (fls. 49). 
"O poder discricionário da autoridade administrativa residia apenas na conveniência ou 
oportunidade de renovação por outro período. O primeiro ano da contratação não lhe 
conferia a lei do concurso margem alguma para reduzi-lo. Tratava-se de ato vinculado." 
Demais disto, a Fundação IBGE, em 11/06/91, convocou os candidatos aprovados na 
seleção passada para prestarem serviço no censo adiado para setembro de 1991. No 
entanto,  com  base  em  memorando  interno (fls. 21), proibiu o aproveitamento dos 
candidatos anteriormente contratados, atingindo os 12 primeiros colocados, no caso os 
apelados, e determinando, na prática, que seriam aproveitados apenas os candidatos 
aprovados a partir da 13ª colocação, em flagrante desrespeito à ordem de classificação, 
direito constitucionalmente assegurado (CF, art. 37, IV). 
Considero, assim, correto o entendimento perfilhado no aresto monocrático que 
assegurou aos impetrantes o reaproveitamento pelo prazo mínimo de 05 (cinco) meses, 
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tempo necessário à implementação do período mínimo de contratação, verbis: 
"Se a autoridade administrativa resolveu aproveitar, no censo de 1991, os candidatos 
aprovados no concurso de que tratou o edital 02/90 do IBGE, não poderia excluir os doze 
(12) primeiros colocados. Cabia-lhe, sim, aproveitá-los, ainda que não venha parecer 
conveniente a renovação dos contratos após consumado o primeiro (01) ano de prestação 
de serviço. In casu, é razoável a aplicação analógica do disposto no art. 37, IV, da CF/88. 
Creio que, em nome do respeito à cláusula do Edital 02/90, segundo a qual o período 
inicial de contratação seria de prazo não inferior a um (01) ano, os impetrantes têm direito 
ao reaproveitamento, no censo de 1991, pelo menos durante mais cinco (05) meses, 
tempo necessário à implementação do período mínimo de contratação, norma cogente do 
edital do concurso" (fls. 49). 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa para manter a r. 
sentença por seus jurídicos fundamentos. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 30.152-CE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FAZENDA  NACIONAL 
Apelada: EURÍDICE AUGUSTA PINTO 
Advogado: DR. AGAMENON FROTA LEITÃO (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Sigilo fiscal. Fornecimento de certidão sobre situação de dependência. 
Direito próprio. Concessão da segurança. 
Pedido de certidão sobre situação de dependente em relação a contribuintes já falecidos. 
Sigilo fiscal. Inaplicação da regra prevista no art. 675 do Regulamento do Imposto de 
Renda. 
Direito à obtenção de "certidões em repartições públicas para defesa de direitos e 
esclarecimentos de situações de interesse pessoal" (CF/88, art. 5, XXXIV). 
Concessão da segurança. Manutenção da sentença. 
 
ACÓRDÃO 

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

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A Fazenda Nacional interpõe apelação de sentença 
concessiva de segurança requerida por Eurídice Augusta Pinto contra ato do Delegado da 
Receita Federal no Ceará que indeferiu pedido de fornecimento de certidão sobre a 
situação da impetrante como beneficiária nas declarações de imposto de renda dos seus 
falecidos pais. 
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Sustenta a apelante que, não sendo a requerente titular das declarações de rendimentos 
nem tendo comprovado a sua condição de inventariante do espólio dos antigos 
contribuintes, o fornecimento de certidão sobre a situação fiscal de terceiros violaria o 
disposto no art. 54 da Lei nº 3.470/58 e do Decreto nº 84.450/80 (RIR). 
Pede a reforma da segurança. 
Sem resposta ao recurso, subiram os autos a este eg. Tribunal, vindo-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Esta eg. Primeira Turma, em sessão de 
30.05.90, deu provimento à Remessa Ex Officio nº 696-CE, acolhendo voto que proferi, 
nos seguintes termos: 
"Não há prova documental acerca da filiação do pai da impetrante ao regime do ex-IPASE 
nem da dependência econômica, fatos que assegurariam o direito à pensão da Lei nº 
3.373/58. 
Este aspecto fático é relevante, posto que, pelo sistema do regulamento de benefícios do 
ex- SASSE, filhas solteiras perdem a pensão ao atingirem 21 anos (art. 32, d, do Decreto 
nº 43.913/58). A impetrante nasceu em 1921." 
Em 17.09.91, o eminente Juiz Federal da 2ª Vara do Ceará, rejeitando preliminar de coisa 
julgada, julgou improcedente ação ordinária ajuizada pela ora impetrante por falta de 
comprovação da filiação do seu genitor ao antigo IPASE e da sua situação de 
dependência econômica. 
Pretendendo produzir novas provas em juízo, peticionou ao Delegado da Receita Federal 
no sentido de que fosse certificado se consta da declaração de rendimentos dos seus 
falecidos genitores referência à requerente como dependente. 
Impetrou a presente segurança contra a decisão da autoridade administrativa que se 
fundamentou no Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 85.450/80), verbis: 
"Art. 675 - Nenhuma informação poderá ser dada sobre a situação fiscal e financeira dos 
contribuintes, sem que fique registrado, em processo regular, que se trata de requisição 
feita por magistrado, no interesse  da  Justiça,  ou  por  chefes  de repartições federais e 
Secretários da Fazenda nos Estados e no Distrito Federal, no interesse da Administração 
Pública (Lei nº 3.470/58,art.54)". 
Penso, contudo, que a norma proibitiva não se aplica à hipótese em julgamento. 
A impetrante não buscou informações sobre a situação financeira ou fiscal dos falecidos 
contribuintes. Não pretende defender direitos do espólio, daí não necessitar comprovar a 
condição de inventariante. 
O requerimento restringe-se a pedir informação sobre situação própria da impetrante, em 
defesa de interesse de que é titular. 
Não foi solicitada qualquer informação sobre rendimentos, aplicações financeiras, 
patrimônio, transações ou qualquer registro de natureza fiscal. 
A comunicação, a requerimento da interessada, sobre a declaração ou não do seu nome 
como "dependente" de terceiro em nada afeta o sigilo fiscal, previsto em lei, 
independentemente de requisição judicial ou de autoridade fazendária. 
É direito do cidadão a "obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de 
direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal" (Constituição Federal, art. 
5º, XXXIV, b). 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa para manter a bem 
lançada sentença de fls. 27/30. 
É como voto. 
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0132-PE 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Parte Autora: IVANILDO JOSÉ DA SILVA E OUTROS 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Suscitante: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - PE 
Suscitado: JUÍZO FEDERAL DA 10ª VARA - PE 
Advogados: DRS. ÉDSON LEITE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTRO (PARTE A) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Conflito negativo de competência. Suspeição. 
01. Se o magistrado declara sua suspeição em virtude de seu genitor ter ajuizado causa 
cujo objeto é idêntico ao da ação que lhe foi distribuída, está presente o interesse do 
magistrado nessa ação, em decorrência da íntima e intensa relação de parentesco 
existente entre ele e o seu pai. Configura-se, neste caso, a hipótese prevista pelo art. 135, 
inc. V, do CPC. 
02. Ademais, ainda que a razão demonstrada pelo Juiz para se declarar suspeito não 
esteja prevista em lei, subentende-se que seja declaração de ofício, que é um poder-
dever do magistrado, não podendo ser questionada por outrem. 
03. Competência do Juiz suscitante. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, conheçer do 
conflito de competência para declarar competente o Juiz da Primeira Vara Federal-PE, no 
exercício da Décima Vara Federal-PE, 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 agosto de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Cuidam os presentes autos de conflito negativo de 
competência, suscitado pelo Exmo. Sr. Juiz Federal da Primeira Vara da Seção Judiciária 
de Pernambuco contra o Juiz Federal da Décima Vara da mesma Seção Judiciária. 
Nos autos da ação ordinária promovida por funcionários públicos, objetivando a 
incorporação do IPC de março/90 nos vencimentos, o MM. Juiz suscitado firmou sua 
suspeição, nos seguintes termos (fls. 18): 
"O meu genitor, Edivaldo Batista da Silva, é autor em processo idêntico na 6ª Vara 
Federal. Tenho, pois, evidente interesse no litígio, o que me tira a isenção de ânimo para 
julgá-lo. 
Isto posto, dou-me por suspeito, nos termos do art. 135, inciso V, do CPC, pelo que 
determino a remessa do presente feito ao MM. Juiz Federal que me substitui 
regimentalmente, sem baixa na distribuição, na esteira da jurisprudência reinante no 
egrégio T.R.F." 
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Remetidos os autos ao ilustre Juiz da  Primeira Vara-PE, no exercício da 10ª Vara-Pe, 
suscitou este o presente conflito, sob os seguintes fundamentos (fls. 19): 
"Invocando o MM. Juiz titular argumento de suspeição, em função de que seu genitor - e 
não ele mesmo - propõe uma causa com objeto semelhante noutro Juízo (fls. 31), verifico 
não assentar-se a referida proclamação, uma vez explicitada, em quaisquer dispositivos 
contidos no art. 134 e seus incisos do CPC. 
Dessa forma, conferir a extensão lançada para um caso em que a Lei se interpreta 
restritivamente, é exercer a chamada interpretação arbitrária, que o Direito abomina por 
ser com ele antinômico. 
O argumento de subtração não se enquadra em quaisquer das normas dos incisos I ao VI 
do artigo de Lei antes mencionado. 
Dessas considerações, exsurge a circunstância fundamental de que ao magistrado é 
atribuído o supremo dever de não suscetibilizar por tão pouco, faltando-lhe, assim, as 
condições  subjetivas que o autorizam a enfrentar objetivamente os vários casos que lhe 
são confiados. 
Por não concordar com o r. entendimento do MM. Juiz titular, diante dos fundamentos 
antes elencados, e, por que nessas condições também não me considero competente 
para o conhecimento desta causa - onde a relação do Juízo natural resultou subvertida -, 
suscito o conflito negativo de jurisdições e mando que se proceda conforme as praxes". 
Após as informações prestadas pelo  MM. Juiz suscitado, a nobre Procuradora Regional, 
Dra. Dalva de Almeida, emitiu parecer opinando pela competência do Juiz suscitado. 
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O conflito de competência em apreciação 
refere-se a matéria pertinente à garantia de imparcialidade do magistrado, prevista nos 
arts. 134 e seguintes do Código de Processo Civil. 
O MM. Juiz suscitado declinou de sua competência por entender-se suspeito no 
julgamento de matéria idêntica à ajuizada pelo seu genitor em outra Vara Federal desta 
mesma Seção Judiciária, em que se litiga a incorporação do índice de 84,32% (oitenta e 
quatro vírgula trinta e dois por cento) aos vencimentos. Amparou sua suspeição no art. 
135, V, do CPC. Inobstante, o ilustre Juiz suscitante entendeu que a hipótese 
demonstrada pelo nobre Juiz suscitado não se compatibiliza com a prevista naquele 
dispositivo legal. 
O inc. V, do art. 135, do CPC, no qual se ampara o magistrado suscitado, tem a seguinte 
redação: 
"Art. 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz quando: 
(...) 
V - interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes." 
Ora, tendo sido distribuída ação judicial cujo objeto é similar ao de outra ação ajuizada 
pelo genitor do magistrado, sobre este pairam dúvidas quanto à parcialidade do 
julgamento, que, por si só, justifica a declaração de suspeição, com base no dispositivo 
legal acima transcrito, posto que existe o interesse do magistrado no julgamento da 
causa.  Como bem ensina Humberto Theodoro Júnior (in Curso de Direito Processual 
Civil, vol. I, 5ª edição, pág. 219), "Não basta, outrossim, que o juiz, na sua consciência, 
sinta-se capaz de suscitar o seu ofício com habitual imparcialidade. Faz-se necessário 
que não suscite em ninguém a dúvida de que os motivos pessoais possam influir sobre 
seu ânimo." Se a causa envolve interesse do próprio pai do magistrado, esse interesse 
naturalmente se estende a este último, ante a íntima ligação familiar.  
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Ademais, mesmo que não estivesse  previsto no art. 135, caput e incisos, o motivo 
alegado pelo Juiz suscitado, entendo que teria se configurado a suspeição por foro íntimo. 
O simples fato de ter o Juiz motivado  a  suspeição  com razões não previstas na lei, não 
significa dizer que não seja suspeição por foro íntimo. E, sendo suspeição por foro íntimo, 
não se pode questioná-la, como assim procede o Juiz suscitante, porquanto ela é um 
poder-dever do Juiz, conforme se depreende do art. 135, parágrafo único, do CPC. 
Sendo um poder-dever do magistrado reconhecer sua suspeição de ofício e declarar-se 
suspeito, nada mais consentâneo com os ditames de justiça e de verdade a própria 
alegação por parte do julgador da existência de sua parcialidade.  
Para arrematar, transcrevo a bem lançada jurisprudência formada no parecer da ilustrada 
Procuradora Dra. Dalva de Almeida, a saber: 
"É suspeito o juiz que, em ação análoga, tem interesse em ver acolhida tese idêntica à 
deduzida na demanda submetida a seu julgamento. A desistência ou extinção do 
processo do interesse do magistrado, não tem o condão de elidir a sua suspeição,"(STJ - 
2ª Turma, REsp 22956-3 - DF, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro). 
Assim, diante da fundamentação aqui esposada, conheço do conflito de competência, 
firmando a competência do Juiz  da Primeira Vara Federal da Seção Judiciária de 
Pernambuco, em substituição na Décima Vara Federal-PE 
É como voto. 
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0150-PB 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Parte Autora: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - 

CREA/RN 
Parte Ré: MARCELO VIEIRA DA NÓBREGA 
Suscitante: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - PB 
Suscitado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - RN 
Advogados: DRS. TEREZINHA SOBRAL DA CÂMARA E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Conflito de competência entre Juízes Federais. Hipótese de competência 
territorial, relativa, que não poderia ser declarada de ofício. Competência do Juízo 
suscitado, ressalvada decisão em regular exceção. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, conhecer do conflito 
pronunciando-se pela competência do Juízo suscitado, nos termos do voto do Relator, na 
forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 01 de setembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de conflito negativo de competência 
suscitado pelo MM. Juiz Federal da 3a. Vara-PB em execução fiscal movida pelo CREA 
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do Rio Grande Norte contra Marcelo Vieira da Nóbrega, na 2a. Vara Federal do Rio 
Grande do Norte, ante declinatória manifestada pelo então Juiz Substituto Edilson Pereira 
Nobre Júnior.  
Dispensei a ouvida do exceto por constar dos autos o inteiro teor da divergência. 
O Ministério Público Federal , em parecer da Dra. Dalva de Almeida, pronunciou-se pela 
competência do suscitado. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A competência dos Juízes Federais, 
em princípio, é absoluta, por ter sede constitucional , mas isso quando se leva em 
consideração o permissivo do art. 109, CF, e não quando está o aplicador diante de 
regras de competência oriundas do Código de Processo Civil ou de outro diploma 
ordinário.  
No caso, é verdade que o parágrafo 3º, do art. 109, CF, permite o ajuizamento ante Juízo 
local de "outras causas", conforme dispuser a lei,  mas se cuida da aplicação da Lei 
5.010/66, art. 15, I, e não, diretamente, da incidência do dispositivo constitucional. 
Assim, quando a discussão se refere à competência entre dois Juízes Federais, em 
função do lugar onde tem domicílio o devedor, em execução fiscal, a solução tem que ser 
buscada no Código de Processo Civil, cujo art. 111 estabelece o caráter relativo da norma 
fixadora das atribuições do Juiz para processar e julgar causas pelos critérios do território 
ou do valor. 
Somente pela via da exceção poderá ser decidido eventual incidente suscitado pela parte 
interessada (art. 114, CPC). Esse é o entendimento da Súmula 33 do Superior Tribunal de 
Justiça, verbis: 
"A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 
Por essas razões, concluo pela competência do Juízo suscitado.  
 

HABEAS CORPUS Nº 0282-PE 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Impetrante: DRA. TEREZA JOACY GOMES DE MELO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - PE 
Paciente: ELIAS JOSÉ VÍCTOR 
 
EMENTA 

Penal e Processo Penal. Habeas Corpus. Alegação de excesso de prazo para a 
realização do interrogatório. Persistência dos requisitos da prisão preventiva. 
Interrogatório já marcado para data próxima.  Denegação. 
01 - Perdurando os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, em 
virtude da alta periculosidade do agente que confessou perante a autoridade policial a 
prática de mais de um roubo com emprego de arma contra agências bancárias, e estando 
o interrogatório marcado para  data próxima, cujo atraso se deu em decorrência das 
próprias circunstâncias da instrução criminal, deve ser denegado o habeas corpus.  
02 - Ordem denegada. 
 
ACÓRDÃO 
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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, 
denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório 
e das notas taquigráficas anexas, 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 ARAKEN MARIZ - Relator  
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Tereza Joacy Gomes de Melo, advogada, impetrou 
habeas corpus em favor de Elias José Victor contra o MM. Juiz da 4ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco, em virtude de não ter sido realizado o interrogatório do 
paciente, apesar deste se encontrar preso há mais de 133 (cento e trinta e três) dias. 
Alega, em síntese, a impetrante que o paciente foi preso e recolhido ao Presídio Aníbal 
Bruno, no dia 09.12.92, em decorrência da decretação de prisão preventiva. A denúncia 
foi recebida em 23 de dezembro de 1992 e o interrogatório está marcado para o dia 23 de 
julho do ano corrente. Somando-se o tempo em que o paciente foi preso e o tempo que 
falta para ser interrogado, perfazerá um total de 226 dias. Inobstante a lei não determinar 
o prazo para a realização de interrogatório do réu preso, a jurisprudência entende que 
deve ser realizado o quanto antes, visto que o prazo para formação da culpa é de 81 dias. 
Infere, portanto, que não é admissível que um réu esteja preso por quase cinco meses 
sem ter ainda sido interrogado. 
Prestando informações (fls. 19/20), a autoridade judicial impetrada aduz que o paciente foi 
preso em virtude de ter praticado os crimes de quadrilha ou bando armado (art. 288, do 
CP)  e de roubo com emprego de arma (art. 157, inc. I, e II, do CP). Inicialmente, a data 
do interrogatório foi marcada para o dia 22.07.93, posteriormente, foi antecipada para o 
dia 20.05.93, consoante a disponibilidade da sobrecarregada pauta do juízo. Aduz que a 
antecipação foi realizada para aquela última data em decorrência de o réu se encontrar 
preso e por ser o primeiro dia possível disponível na pauta, levando-se também em 
consideração o curso do prazo do edital citatório dos co-denunciados, que se encontram 
em lugar desconhecido, já que é mais conveniente o interrogatório de todos os acusados 
em uma mesma época. Conclui afirmando que inexiste ilegalidade no ato ora censurado, 
porquanto não há dispositivo legal estabelecendo o prazo em que deva ocorrer o 
interrogatório. Além disso, a impetrante não questionou a legalidade da prisão preventiva, 
devendo, por conseguinte, subsistir os motivos que ensejaram a sua decretação.  
A Procuradoria Regional da República emitiu parecer (fls. 37/40), requerendo inicialmente 
as seguintes providências: solicitar ao MM. Juiz, apontado como autoridade coatora a 
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e  que seja determinada a 
antecipação do interrogatório do acusado. No pertinente ao mérito, opinou pela 
denegação da ordem. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Inicialmente cumpre apreciar as 
providências postuladas pela ilustre Procuradora às fls. 40 dos autos. É desnecessário 
solicitar ao ilustre Magistrado indicado como coator, a cópia da decisão de decretação da 
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prisão preventiva do paciente, visto que a mesma já se encontra anexada aos presentes 
autos, consoante se observa às fls. 30. Quanto ao pedido de antecipação do 
interrogatório, também não merece ser atendido, uma vez que a sua realização já está 
com data estabelecida em dia próximo e porque já foi antecipado, conforme determinou  
Meritíssimo Juiz a quo (fls.30). 
A legislação penal não estabelece prazo para o interrogatório do acusado, entretanto não 
se pode admitir que o réu fique imotivadamente preso por um prazo razoável, equivalente 
a mais de cem dias, sem que seja interrogado. Haveria, sem dúvida, afronta ao direito de 
liberdade. Neste sentido segue boa parcela da jurisprudência pátria. 
Contudo, se estão presentes os pressupostos e requisitos necessários à decretação da 
prisão preventiva e estando o interrogatório com data marcada, demonstrando o Juiz que 
o atraso na realização do interrogatório se deu em decorrência das próprias 
circunstâncias que envolvem o processo, entendo que não há ilegalidade ou abuso de 
direito. 
No caso ora em exame, conforme se vê às fls. 30 dos autos, a prisão preventiva foi 
decretada para garantir a ordem pública, para assegurar a aplicação da lei e não frustrar a 
instrução criminal. Ilaciona-se do exame da denúncia (fls. 22/26) e do interrogatório 
realizado pela autoridade policial (fls. 28) que o paciente é possuidor de alta 
periculosidade, em virtude de que, juntamente com outros indivíduos, invadiu, no dia 
08/09/92, agência da Caixa Econômica Federal em Olinda-Pe, e praticou roubo com 
emprego de arma. O próprio paciente confessou perante a autoridade policial (fls. 28) a 
prática deste delito, bem como de  outro também realizado contra agência bancária.  
Infere-se, assim, que ainda perduram os motivos ensejadores da prisão preventiva, tanto 
que a impetrante não tratou de impugná-los no presente writ. 
Além disso, o interrogatório já se encontra com data estabelecida para o dia 20 de maio 
próximo, conforme se vê à fls. 30. Não está, pois, indefinido e nem longe de se realizar. 
Salientando-se, ainda, como bem lembrou o Juiz singular, que foi necessária a expedição 
de editais citatórios para os outros denunciados, e que seria conveniente o interrogatório 
dos mesmos na mesma época. 
Desse modo, ainda perdurando os requisitos da prisão preventiva e já marcada a data do 
interrogatório, a ser realizado em dia próximo, não merece deferimento a presente ordem. 
Ante essas considerações, denego a ordem de habeas corpus ora postulada. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0307-PB  
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Impetrante: DR. GILBERTO CALIXTO DA NÓBREGA JÚNIOR 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - PB 
Paciente: ERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Crime de desobediência. Gerente de banco. Liberação de cruzados 
bloqueados. Atipicidade da conduta. Trancamento da Ação Penal. Concessão da ordem. 
I - Ocorrendo o bloqueio dos valores referentes aos cruzados novos e sua transferência 
para o Banco Central, não ocorre a tipificação do crime de desobediência em relação ao 
destinatário da ordem que não lhe cabia obedecer, desde que à instituição bancária 
competia apenas o controle gráfico dos mencionados depósitos. 
II - Ausência de justa causa a caracterizar o constrangimento ilegal. 
III - Trancamento da ação penal. Concessão da ordem. 
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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, 14 de setembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O Sr. Eraldo Moreira do Nascimento, devidamente 
representado por advogado, impetrou a presente ordem de habeas corpus apontando 
como autoridade coatora o MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba. 
Objetivou, assim, o impetrante com o presente writ o trancamento da ação penal que lhe 
foi movida pela prática do crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal 
Brasileiro. 
Alegou que recebeu cópia da decisão proferida pela autoridade impetrada, constante do 
mandado de segurança que fora ajuizado pelo Sr. Emenegildo José de Medeiros, no 
sentido de que fosse feita a conversão em cruzeiros dos valores em cruzados novos da 
conta pertencente ao mencionado impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, bem como a 
liberação da respectiva importância. 
Esclareceu que, em face da Lei nº 8.024/90, havia encaminhado o pedido de conversão e 
conseqüente liberação ao Banco Central do Brasil, desde que todos os saldos referentes 
aos cruzados novos bloqueados haviam sido transferidos para a mencionada autarquia. 
Invocou, por outro lado, em seu favor, precedentes do egrégio Superior Tribunal de 
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não estava obrigado a 
promover a liberação dos cruzados novos. 
A ilustrada Procuradora da República, Dra. Gilda Pereira de Carvalho Berger, oficiando 
perante esta Egrégia Turma, ofereceu parecer opinando pela concessão da ordem, ao 
entendimento de que era atípica a conduta do paciente. 
A autoridade judiciária impetrada prestou informações, após o pronunciamento do 
Ministério Público Federal, esclarecendo que o paciente já fora qualificado e interrogado 
nos autos da ação penal que foi proposta, tendo, inclusive, apresentado defesa prévia. 
É o  relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O fato atribuído ao impetrante do presente 
habeas corpus está assim descrito na denúncia apresentada pelo representante do 
Ministério Público Federal: 
"2. No dia 06 de dezembro de 1992, o denunciado, na qualidade de Gerente do 
UNIBANCO - Agência local, recebeu desse Juízo Federal determinação no sentido de 
converter em cruzeiros os cruzados novos retidos a Emenegildo José de Medeiros, 
impetrante de mandado de segurança em tramitação, com as correções incidentes, 
tornando-os disponíveis no prazo estabelecido, sob as penas da lei. 
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Apesar do teor claro da ordem judicial, expedida como manifestação jurisdicional no 
âmbito do devido processo legal, o denunciado não a cumpriu no prazo e modo fixados. 
Também não deu ao Magistrado, no tempo útil, as causas do não cumprimento. 
Ao ser ouvido no inquérito policial, apenas ofereceu, em justificativa, sua submissão a 
preceitos administrativos e hierárquicos internos do Banco. Confessa que o atendimento 
se concretizou vários dias depois do prazo jurisdicionalmente atribuído. Em verdade, a 
ordem judicial só foi cumprida quando se tornou impossível persistir na desobediência." 
(fls. 11 a 12). 
Entendeu, assim, o órgão do Ministério Público Federal que o requerente da impetração 
havia desobedecido a ordem legal de funcionário público, estando, portanto, sujeito às 
penas do artigo 330 do Código Penal Brasileiro. 
A eminente Procuradora da República, Dra. Gilda de Carvalho Berger, analisando a 
matéria constante do presente pedido, assim se pronunciou: 
"Conquanto entender com os ilustres magistrados que o instrumento do habeas corpus 
não deve ser utilizado para o trancamento de ações penais, parece-me que, nesse caso, 
estamos diante de uma exceção, face aos pronunciamentos do STF e STJ no sentido de 
configurar-se um constrangimento ilegal a expedição de ordem de magistrado aos 
gerentes de bancos privados com a finalidade de liberar dinheiro que se encontrava sob a 
guarda do Banco Central do Brasil por força da Lei 8.024, de 12.04.90, art. 9º,..." (fls. 32). 
Colacionou, ainda, no parecer em comento, inúmeros precedentes jurisprudenciais dos 
tribunais superiores, todos no sentido de demonstrar que, no caso sob apreciação, não se 
verificava na conduta do gerente da instituição bancária que deixava de cumprir a 
determinação judicial para liberação de cruzados novos bloqueados o alegado crime de 
desobediência. 
Realmente, segundo estabeleceu o artigo 9º, da Lei 8.024, de 12.04.90, os saldos em 
cruzados novos bloqueados foram transferidos ao Banco Central, cabendo, unicamente, à 
instituição bancária depositante o controle gráfico de tais depósitos. 
Como acentua o saudoso Celso Delmanto, no seu inigualável Código Penal Comentado, 
para a tipificação da desobediência "é indispensável que o destinatário da ordem tenha o 
dever jurídico de obedecê-la, a obrigação de acatá-la" (pág. 552, 2ª Ed. RENOVAR). 
Desta forma, não ocorre a tipificação do crime de desobediência se o destinatário da 
ordem não tinha o dever legal de obedecê-la, pois os valores referentes aos cruzados 
novos bloqueados foram transferidos ao Banco Central do Brasil, restando, com a 
instituição bancária, apenas a obrigação de proceder à escrituração. 
Não se verifica, pois, justa causa para a promoção da ação, pelo que constitui evidente 
constrangimento o seu prosseguimento, cabendo, portanto, o trancamento da 
mencionada ação. 
Concedo, pois, a ordem de habeas corpus para que seja trancada a ação proposta contra 
o requerente do presente writ. 
É o meu voto. 
 

INQUÉRITO Nº 0072-CE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Autora: JUSTIÇA PÚBLICA 
Indiciado : DRÁULIO JOSÉ BARSI DE HOLANDA 
 
EMENTA 

Ação Penal Originária. Denúncia contra ex-Prefeito. Rejeição. 
Revogação do Título III, do Livro II, do Código de Processo Penal. Lei nº 8.658/93. 
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Aplicação do rito previsto na Lei nº 8.038/90 aos TRFs. Competência do Plenário para 
deliberar sobre o recebimento ou não da peça acusatória. 
Fornecimento de certidão de tempo de serviço ideologicamente falsa por Prefeito 
Municipal. Finalidade de utilização por servidor do DNOCS para obtenção de estabilidade 
funcional. 
Denúncia por crime de falsidade ideológica - CP, art. 299. Fatos descritos que se 
enquadram à hipótese prevista no art. 301, "caput", do Código Penal - certidão ou 
atestado ideologicamente falso. Aplicação do princípio da especialidade. 
Delito apenado com detenção de dois meses a um ano. 
Tendo decorrido mais de 04 (quatro) anos entre a consumação do fato e a data da 
deliberação pelo Plenário sobre o recebimento da denúncia (primeiro evento interruptivo 
do prazo prescricional), extinguiu-se a punibilidade. 
Prescrição da pretensão punitiva. Rejeição da denúncia. CPP, art. 43, II. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar a denuncia 
em virtude da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do relatório e voto anexos, 
que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 23 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA -Presidente, em exercício 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério 
Público Federal perante esta Corte, contra Dráulio José Barsi de Holanda, ex-Prefeito do 
Município de Guaramiranga-CE, nos seguintes termos: 
"No dia 14 de fevereiro de 1989, o acusado, então Prefeito de Guaramiranga-Ceará, 
assinou falsa certidão de tempo de serviço em favor de Tereza Lúcia Melo de Paula, 
funcionária do DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra a Seca), para que dela 
se utilizasse garantindo assim a sua estabilidade no serviço público, nos termos do art. 19 
da Constituição Federal. 
A conduta do Prefeito, ao falsificar a informação, caracteriza, inequivocamente, o dolo 
específico-vontade de praticar o fato e produzir um fim especial e se adequa ao tipo do 
art. 299 do Código Penal Brasileiro. 
Assim é que, no afã de confundir as diligências e eximir-se da responsabilidade, ora 
afirma ter sido a referida senhora funcionária da Prefeitura, ora oficialmente nega o que 
antes havia afirmado. 
Ipso jure, a opinião de Sylvio Amaral: 
'o elemento subjetivo é integrado também pela consciência e voluntariedade do dano 
emergente`. ("Falsidade Documental", São Paulo, Revista dos Tribunais, 1987, pág. 87). 
Pródiga e unânime neste sentido é a jurisprudência: 'O crime de falso, tal como é figurado 
no art. 299, § único, do Código Penal, perfaz-se com a exigência de dolo específico, que 
está ínsito no 'fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante`." (TJSP-AC-Rel. Hoeppner Dutra - RT 506/338 e RJTSP 45/362). 
Constatado que o acusado cometeu o crime previsto no art. 299 do Código Penal, 
estando, portanto, incurso em suas sanções, espera e requer o Ministério Público Federal 
o recebimento desta denúncia, e, em seguida, a citação do acusado para ser interrogado 
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e apresentar a defesa que tiver, sendo, por fim, condenado nas penas do tipo penal acima 
referidas." (fls. 02/03). 
Instruída a peça acusatória com inquérito policial, vieram-me os autos conclusos por 
distribuição e determinei a notificação do indiciado. 
Em resposta preliminar, sustenta o denunciado não se recordar de ter assinado a certidão 
de tempo de serviço, já que era comum, quando Prefeito, assinar diversos documentos 
sem "a devida identificação do conteúdo". Alega, ainda, que encaminhava todos os 
pedidos de informação acerca de tempo de serviço para o setor competente, pelo que, 
certamente, "a sua assinatura ali existente é fruto de erro determinado por terceiro". 
Segundo a peça de defesa, a ausência de dolo está evidenciada pelo fato do próprio 
denunciado, em ofício à Polícia Federal, ter comunicado que não consta dos 
assentamentos da entidade que a Sra. Tereza Lúcia Melo de Paula tenha sido funcionária 
da Prefeitura de Guaramiranga. 
Finalmente, reafirmando a falta de "vontade livre" e de "consciência da ilicitude", pede a 
rejeição da denúncia, transcrevendo decisão da lavra do eminente Ministro Sydney 
Sanches no sentido de que "sem a consciência da falsidade, a conduta do agente não se 
ajusta à figura típica do art. 299 do CP" - (fls. 95). 
Não estando a resposta instruída com qualquer documento novo, pedi dia para 
deliberação do e. Tribunal acerca do recebimento ou rejeição da denúncia, providência 
agora obrigatória em face do disposto na Lei nº 8.658, de 26.05.93, que revogou o Título 
III, do Livro II, do Código de Processo Penal e determinou a aplicação do rito previsto na 
Lei nº 8.038/90, nas ações penais originárias, também aos Tribunais de Justiça e aos 
Tribunais Regionais Federais. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A denúncia ora em apreciação imputou ao 
Sr. Dráulio José Barsi de Holanda, então Prefeito do Município de Guaramiranga, no 
Estado do Ceará, a prática do delito previsto no art. 299, do Código Penal, assim definido: 
"Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, 
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante. 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e 
reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular." 
No caso, conforme narra a própria denúncia, aproveitando-se da certidão de tempo de 
serviço falsa, fornecida pelo denunciado, a Sra. Tereza Lúcia Melo de Paula requerera ao 
DNOCS o reconhecimento da sua estabilidade funcional, já que se computando o tempo 
de serviço municipal alcançaria o qüinqüênio previsto no art. 19 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 
Na realidade, em hipóteses idênticas, tenho acompanhado diversos julgamentos na e. 
Primeira Turma, no sentido de que, em face do princípio da "especialidade", utilizado para 
solução do chamado "conflito aparente de normas", a conduta descrita pela acusação 
constitui, em tese, o delito de certidão ou atestado ideologicamente falso, previsto no art. 
301, caput do Código Penal, verbis: 
"Art. 301. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou 
circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de 
caráter público, ou qualquer outra vantagem: 
Pena - detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano." 
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Aparentemente, tanto o art. 299 quanto o 301, caput, aplicar-se-iam ao caso em exame. 
Ensina Heleno Cláudio Fragoso que "no concurso formal de crimes, existe uma só ação 
que dá lugar a diversos crimes. No concurso aparente (ou concurso de leis), uma só ação 
pode, em tese, configurar mais de um crime; todavia, só uma norma é aplicável, excluídas 
as demais por princípios lógicos e de valoração jurídica do fato" ("Lições de Direito Penal", 
9ª edição - pág. 374). 
De acordo com o princípio da especialidade, "afasta-se o bis in idem, pois o 
comportamento do sujeito só é enquadrado na norma incriminadora especial, embora 
também descrito pela geral. Nestes casos, há um typus specialis, contendo um 'crime 
específico`, e um typus generalis, descrevendo um 'crime genérico`. Aquele prefere a 
este. As duas distinções (especial e geral) podem estar contidas na mesma lei ou em leis 
distintas; podem ter sido postas em vigor ao mesmo tempo ou em ocasiões diversas". 
(Damásio de Jesus, Direito Penal, 1º Volume, pág. 102). Na mesma obra, preleciona o 
eminente mestre que "uma norma penal incriminadora é especial em relação a outra, 
geral, quando possui em sua definição legal todos os elementos típicos desta, e mais 
alguns, de natureza objetiva ou subjetiva, denominados especializantes, apresentando, 
por isso, um minus ou um plus de severidade" (op. loc. cit.). 
Penso que a figura típica prevista no caput do art. 301 do Código Penal, ao contrário do 
art. 299, dirige-se especificamente à hipótese de fornecimento de certidão para obtenção 
de cargo público ou "qualquer outra vantagem". Esta última expressão evidentemente se 
refere a vantagem de natureza funcional, ou, como refere Hungria, "condicionante da 
obtenção de um benefício de ordem ou caráter público". 
A obtenção de estabilidade no serviço público é, sem qualquer dúvida, vantagem 
funcional. Fornecida a certidão de tempo  de  serviço  por funcionário público, sem que 
correspondesse à realidade dos fatos, estaria, em tese, configurado o crime de "certidão 
ou atestado ideologicamente falso". 
Em sua obra "Código Penal Comentado", Celso Delmanto também adverte que quando o 
documento no qual se contém a falsidade ideológica é "atestado" ou "certidão" a figura 
delituosa seria a do art. 301, caput: 
"Confronto: O art. 301 do CP é uma modalidade mais brandamente apenada de 
falsificação de documento público ou falsidade ideológica cometida por funcionário 
público. O campo de aplicação dos art. 297, § 1º, e 299, parágrafo único, limita-se àqueles 
documentos emitidos pelos órgãos da Administração Pública que não caibam dento dos 
conceitos de 'atestado' e 'certidão'(TJSP, RT 650/282) 
(in, "Código Penal Comentado", Celso Delmanto, 3ª edição, pág. 460) 
A egrégia Primeira Turma, dentre outros julgamentos, assim se pronunciou sobre a 
matéria: 
"EMENTA: Penal e Processual Penal. Estelionato e falsificação de documento. Princípio 
da especialidade. 
- A falsificação e o uso de documento falso podem compor, com o estelionato, um 
concurso formal, como tem entendido o Supremo Tribunal Federal. Todavia, 'quando o 
falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.' 
(Súmula 17, do STJ). 
- Em face do princípio da especialidade, a falsificação de certificado ou diploma, com o fito 
de obter ascensão funcional, capitula-se no art. 301, § 1º, e não no art. 297, nem no art. 
171, do Código Penal. 
- Provimento parcial da apelação." 
(Jug. unan. da 1ª Turma, em 04.11.92, na ACr 557-PE, Rel. Juiz Hugo Machado, in de DJ 
07.05.93). 
Desse modo, o fato de que trata a denúncia, no meu entender, enquadra-se na hipótese 
prevista, em abstrato, no art. 301, caput, do Código Penal, que prevê pena de detenção 
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de dois meses a um ano. Este delito, embora de efeitos permanentes, é crime 
instantâneo. 
Quer se entenda que a consumação ocorrera com o simples fornecimento da certidão 
(JUTACRIM 78/262 e na doutrina a opinião de Celso Delmanto), quer se considere 
consumado com o uso do documento (RTTJSP 26/417), já estaria prescrita a pretensão 
punitiva. 
A certidão foi fornecida em 14.02.89 e entregue no DNOCS, para fins de reconhecimento 
da estabilidade. A presente denúncia foi oferecida em 16.02.93. 
De acordo com o artigo 109, VI, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em 
julgado a sentença, verifica-se em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano. 
Tendo decorrido mais de quatro anos entre a consumação do fato e a data do presente 
julgamento, que constituiria o primeiro evento interruptivo do curso do prazo prescricional 
(recebimento da denúncia), está extinta a punibilidade. 
Dispõe o art. 43 do CPP, verbis: 
"Art. 43. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: 
(...) 
II - já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa". 
Isto posto, o meu voto é no sentido de atribuir a correta definição jurídica do fato e, em 
conseqüência, rejeitar a denúncia, em face da prescrição da pretensão punitiva (CPP, art. 
43, II). 
É como voto. 
 

RECURSO CRIMINAL Nº 0064-CE  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Parte Autora: JUSTIÇA PÚBLICA 
Partes Rés: JOSÉ EXPEDITO MAIA HOLANDA, HIPERIDES PEREIRA DE MACEDO E 

SWAMI MARCONDES VILELA 
Advogados: DRS. AIRAM MARIA MAIA HOLANDA E OUTRO E VÍCTOR NUNES 

BARROSO E OUTRO (PARTES RÉS) 
 
EMENTA 

Processual Penal. Repetição da Ação Penal. Extinção da punibilidade.  
- Estando manifestamente comprovada, através de investigação criteriosa, a extinção da 
punibilidade dos supostos condenados, em face de anterior processo já arquivado, não é 
admissível promover nova ação penal para discutir a mesma matéria, mormente quando 
não foram produzidas novas provas e operou-se a coisa julgada. 
- Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 14 de setembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
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RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Cuida-se de remessa de ofício de sentença que 
determinou o trancamento da ação penal com base no art. 654, § 2º, do CPP. 
Entendeu o douto julgador, endossando parecer da douta Procuradora da República, Dra. 
Rita de Cássia Vasconcelos Barros, que houve a ocorrência de repetição da causa, uma 
vez que os denunciados já tinham pago administrativamente a quantia correspondente ao 
crime de sonegação fiscal pelo uso das notas "frias", resultando na declaração da 
extinção da punibilidade , por ter ocorrido o pagamento do tributo antes do oferecimento 
da denúncia, conforme ficou materialmente configurado no relatório apresentado pela 
Polícia Federal. 
A Procuradoria Regional confirmou a douta sentença, opinando pelo improvimento da 
remessa oficial. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O relatório do Departamento de Polícia 
Federal-SR/CE colheu as seguintes informações, após minuciosa investigação na 
empresa AGUASOLOS-Consultoria de Engenharia Ltda., cujos proprietários foram 
relacionados como denunciados, fls. 315/318: 
"Pelo que consta do ofício de fls. 235, da Receita Federal-CE, o contribuinte - Aguasolos, 
empresa objeto dos autos, teria quitado o débito decorrente do processo fiscal 
administrativo nº 10380.005762/88-43, por conseguinte, encontrando na situação extinta a 
punibilidade pelo pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia. 
E com referência ao Processo Administrativo-Fiscal nº 10380.012.275/91-88, face à 
reinquirição de fls. 222, foi expedido o ofício de fls. 237/239 à Receita Federal-CE, tendo 
sido atendido, fls. 241/243, conformando o pagamento do débito e conseqüente extinção 
da punibilidade pelo pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia. 
Em razão da ocorrência de tal fato (extinção da punibilidade), deu-se por encerrada a fase 
policial, com apresentação do relatório final, na forma do art. 10, § 1º, do Código de 
Processo Penal". 
A Justiça Pública, representada pela Procuradoria da República, lançou este manifesto ( 
fls. 332): 
" Efetivamente, confrontando-se as notas fiscais causa desta denúncia, com as notas 
fiscais constantes do processo 90.4579-7, fotocopiado e anexo aos presentes autos (fls. 
92/325), não restam dúvidas a repetição de ação pela mesma causa (ver fls. 37 e 273-39 
e 274 e  41 e 275). 
A mais esclarecer, o ofício da Receita Federal de fls. 330 reafirma que a Aguasolos - 
Consultoria de Engenharia Ltda., pagou o Imposto de Renda Pessoa Jurídica referente ao 
Processo nº 10380.012275/91-88, mesma exação objeto do Processo 
1038.012280/91/81, objeto da presente denúncia, conforme discriminação de fls. 09. 
Diante do exposto, requer o Ministério Público Federal, com base no art. 654, que V.Exa. 
"de ofício" (§ 2º do mesmo dispositivo) reconheça a falta de justa causa para o 
prosseguimento da ação, trancando-a". 
Assim, diante dos fatos arrolados ficou comprovada a ausência de sonegação fiscal por 
parte dos denunciados, que, providencialmente, quitaram seus débitos junto à Receita 
Federal, antes do acolhimento da denúncia quando da primeira ação penal, resultando no 
despacho de arquivamento dos autos, fls. 325. Restou insubsistente a presente denúncia, 
haja vista revelar a presença de duas ações com o mesmo objeto, as mesmas partes e a 
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mesma causa de pedir, sendo que uma já opinou a respeito da coisa julgada, no sentido 
formal, em face do pedido de arquivamento do inquérito por parte do Ministério Público 
Federal. 
O STF já se pronunciou a respeito ao construir a Súmula 524, a saber:  
" Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do Promotor de 
Justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas". 
Vê-se que os autos do processo já arquivados só poderiam ser reabertos com novas 
provas, porém, tais não foram apresentadas, o que impede a apreciação de seu 
julgamento em um novo processo. 
O objeto da denúncia teve como base legal a Lei nº 8.137/90, art. 1º, inciso III, que define 
os crimes contra o sistema financeiro nacional. Porém, na ausência de sua tipicidade, 
aplica-se o art. 14, da referida lei, que está assim disposto: 
" Art. 14 - Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos nos arts. 1º a 3º quando o 
agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, 
antes do recebimento da denúncia". 
Nesse passo, aproveitando o douto parecer da Procuradora Regional, Dra. Armanda 
Soares Figueirêdo, arremato este voto (fls. 348): 
" 2.3. Embora revogado pelo artigo 98, da Lei nº 8383, de 30 de dezembro de 1991, 
parece-me ser o dispositivo aplicável ao caso, mesmo na decisão epigrafada, prolatada 
em 24 de março do corrente ano, porque cabível, in casu, o instituto da ultra-atividade 
penal. O pagamento a que alude o mencionado dispositivo foi efetuado em 11 de 
dezembro de 1991 (fls. 313), enquanto que o oferecimento da exordial somente ocorreu 
em 31 de julho de 1992 (fl. 03), anteriormente, portanto, ao momento do seu recebimento 
de que fala o artigo retro. 
2.4 - Portanto, não me parece merecer continuidade a presente ação penal, ante o bis in 
idem de que se reveste, além da extinção da punibilidade aplicável à conduta dos réus, 
ante o disposto no artigo 14, da Lei 8.137/90, que, no caso sub judice, reveste-se do 
princípio da ultra-atividade da lei penal.  
O r. pronunciamento demonstra-se irretocável". 
Inspira-se, portanto, no princípio da ultra-atividade, no sentido de que a lei penal só pode 
imperar sobre fatos cometidos em sua vigência, sendo que a lei nova só pode dispor para 
o futuro, e se admitindo a sua retroação, tão-somente quando a lei posterior foi menos 
gravosa e mais benéfica que a anterior. 
Com estas considerações, nego provimento à remessa oficial. 
É como voto.  
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 0692-PB 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Recorrente: ANTÔNIO XAVIER DA COSTA 
Recorrida: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. LEVI BORGES LIMA E OUTRO (RECTE.) E  

MÁRIO SÉRGIO TOGNOLO E OUTROS (RECDA.) 
 
EMENTA 

Trabalhista. Recurso ordinário. Desvio de função. Horas extras. 
1. Servidor da Caixa Econômica que, nomeado para exercício de função gratificada - 
assessoria especial -, comprovadamente desenvolveu atividades jurídicas, emitindo 
pareceres, procurando em Juízo, requerendo, arrazoando e recorrendo em nome da 
Caixa Econômica Federal teve desviada a sua função, fazendo jus, nos termos da Súmula 
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223, do extinto TFR, à diferença salarial, durante o desvio funcional, entre os vencimentos 
de advogado do quadro da recorrida e vencimentos de assessor. 
2. Constituindo-se a assessoria em função gratificada, que não se confunde com a 
atividade gênero - bancário -, indefere-se-lhe o pedido no tocante às horas extras. 
3. Recurso ordinário parcialmente provido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 02 de fevereiro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Antônio Xavier da Costa, magistrado, propôs 
reclamação trabalhista contra a CEF - Caixa Econômica Federal, pretendendo os 
seguintes títulos: a) diferença salarial; b) férias de 1984/1985 (em dobro) e 1985/1986 
(simples); c) 13º salário 1985/1986 e 2/12 avos de 1987; d) horas extras; e) incidência da 
diferença salarial sobre depósitos do FGTS, além de vantagem pessoal, incorporação de 
1/6 dos vencimentos, gratificação por tempo de serviço, tudo acrescido de correção 
monetária. 
Argúi que em 29.10.71 foi admitido aos quadros da reclamada (Agência do extinto BNH) 
como Auxiliar Administrativo, sob o regime da CLT, e que 23.09.82 teve rescindido o seu 
contrato, a pedido, ocasião em que exercia o cargo em comissão de Assessor. Que, 
posteriormente, após exercer os cargos de Promotor e Juiz de Direito, em data de 
02.04.84, foi readmitido na mesma categoria de Auxiliar Administrativo e mesmo cargo 
comissionado de Assessor, passando então a exercer atividades privativas de advogado, 
bem como Assessor para Assuntos Jurídicos, em flagrante desvio de função, sem receber 
o salário correspondente ao cargo em exercício efetivo e, inclusive, trabalhando oito horas 
diárias (40 semanais), sem receber adicional de horas extras, vez que o horário bancário 
é de seis horas, revelando-se, pois, afronta ao art. 224 da CLT. Junta como comprovação 
de suas alegações os documentos de fls. 12 a 59. 
Conflito de competência suscitado pelo MM. Juiz Presidente da 3ª C.J.J. restou 
conhecido, sendo declarado competente o Juízo Federal da 2ª Vara-PB (acórdão fls. 89). 
Em sua contestação, a CEF argúi, em preliminar, a prescrição bienal prevista no art. 11 
da CLT. No mérito, pugna pela improcedência da reclamatória chamando a atenção para 
situação singular do reclamante, que alega readmissão nos quadros do extinto BNH, 
passando a exercer cargo comissionado de Assessor, percebendo remuneração 
cumulativa, de acordo com o Plano de Cargos e Salários vigente à época (Auxiliar 
Administrativo e Assessor), restando, portanto, o pleito configurado em um bis in idem, 
vez que pretende receber salário das funções próprias do 'cargo' de advogado, que 
integra o Quadro de Carreira Organizada da empresa, pretendendo enquadramento e 
equiparação salarial, quando o acesso e ascensão funcionais se realizam através de 
concurso público ou interno. Não restaram provados os alegados desvio funcional ou das 
regras contratuais e sequer foi indicado paradigma. Inclusive, pacífico o entendimento 
jurisprudencial no sentido de que não se pode deferir equiparação salarial quando o 
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pessoal está organizado em carreira. No tocante às horas extras, resta juridicamente 
impossível o pedido, já que a jornada diária do ex-BNH sempre foi de oito horas. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático superou a preliminar de prescrição e, no mérito, 
julgou o reclamante carecedor da ação trabalhista, fundamentando seu decisum na 
contestação de que a readmissão, fora do comum (e não readaptação), deu-se no cargo 
de Auxiliar Administrativo, sendo-lhe concedida função comissionada de Assessor para 
Assuntos Jurídicos (com remuneração comulativa), que não se confunde com cargo 
específico de advogado, previsto na estrutura da empresa, inocorrendo, seja desvio de 
função seja direito a horas extras, face ao horário pertinente à função comissionada 
exercida. 
Sustenta as razões do recurso interposto pelo reclamante a reforma da sentença, 
entendendo sobejamente provado o desvio de função, vez que exercia atividades próprias 
e típicas do cargo de Advogado, conforme descritas no Manual de Descrição da 
reclamada. Ademais, a documentação acostada não foi impugnada. Entende, ainda, que 
a decisão recorrida distanciou-se da análise dos fatos contidos nos autos, pois a 
pretensão inicial não registra enquadramento no cargo de Advogado, nem tampouco 
equiparação salarial, mas diferença salarial, que lhe é devida conforme entendimento 
jurisprudencial sumulado sob o número 223 do ex-TFR. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Na sentença recorrida, o MM. Juiz 
Alexandre Costa de Lima Freire, ao decidir pela improcedência da reclamatória, fê-lo sob 
os seguintes fundamentos: 
"... Quanto ao mérito, é o reclamante, como próprio di-lo, readmitido nos Quadros como 
Auxiliar Administrativo do ex-BNH e passa a ser comissionado como Assessor, em 
remuneração cumulativa. Devido a sua experiência jurídica extra-reclamada credencia-se 
a funções de assessoramento que guardam similitude com o cargo de Advogado. Reside 
aí a pretensão de enquadramento e consectários financeiros. O cargo comissionado de 
Assessor para Assuntos Jurídicos guarda diversidade com o cargo de carreira de 
Advogado na estrutura da Empresa. Vê-se o quadro de advogados, às fls. 268, com o 
número de cargos. As funções de Chefia e Assessoramento se contêm às fls. 264/265 e 
114/116. Na verdade, a readmissão fora do comum deu-se no cargo anterior. Devido aos 
seus méritos profissionais credenciando o reclamante a atribuições relativas à experiência 
profissional do Direito, foi-lhe concedida a função comissionada de Assessor, que não se 
confunde com o cargo específico de Advogado. De início, vê-se que a readmissão não 
poderia incorrer em cargo diverso, por se tratar de uma Empresa Pública Federal. Não 
poderia haver readmissão conjugada com readaptação. Pedido explícito (fls. 118/119)..." 
De uma análise das provas colhidas nos autos, fls. 23 a 41, verifica-se que, independente 
do apelante ter sido readmitido na categoria básica de auxiliar administrativo e ser levado 
de imediato a um cargo comissionado de Assessor da reclamada, os serviços prestados 
pelo reclamante, desde a sua readmissão, foram de natureza profissional jurídica, vez que 
em nome da reclamada - apelada - e para a mesma emitiu pareceres jurídicos, peticionou 
em juízo, assinando arrazoados e fazendo sustentações, na plenitude, pois, do exercício 
da advocacia. 
Na verdade, como observou Sua Excelência o Juiz monocrático, dos autos se chega à 
conclusão de que junto à reclamada inexiste em seus quadros a função de Assessor 
Jurídico, pois tal assistência lhe é prestada ou por advogados de seus quadros nomeados 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

através de concurso público ou, conforme se lê às fls. 127, 128 e 129, mediante locação 
de serviços técnicos (contratação de advogados extra-quadros da reclamada). 
Em relação ao reclamante, atente-se que, conforme se lê no documento acostado pela 
própria CEF, às fls. 125, houve da parte do senhor Gerente da agência em João Pessoa, 
uma consulta à COJUR sobre a possibilidade de designar o reclamante "para 
desempenhar atividades jurídicas nesta agência, o que seria útil, inclusive no caso de o 
BNH vir a atuar na cobrança judicial dos débitos para com o FGTS, a cargo do IAPAS, por 
força da Portaria Interministerial nº 5, de 21 de fevereiro do ano corrente". 
Por outro lado, conforme se lê às fls. 127 - informação prestada pelo Chefe de 
Departamento de Recursos Humanos do BHN - e às fls. 128 a 129 - Parecer da 
Coordenadoria Jurídica do mesmo BNH, mesmo não integrando o apelante o Quadro de 
Advogados daquele órgão, poderia prestar-lhe serviços jurídicos, desde que contratado 
como técnico, no entanto, para que houvesse tal contratação, não só se faria necessária a 
prévia autorização da Diretoria do Banco, como também a rescisão do Contrato de 
Trabalho então vigente entre o apelante e a apelada, pois, como se lê no parecer de fls. 
128, 129:  
"Sob o ponto de vista legal e consoante as normas sobre pessoal do BNH, ora vigentes, o 
único meio possível de se solucionar o  caso seria proceder-se à rescisão do pacto laboral 
do funcionário e contratá-lo como locador de serviços técnicos (assessoramento jurídico à 
Ag. em João Pessoa), desde que, obviamente, esta última contratação fosse previamente 
autorizada pela Diretoria deste Banco." 
Leia-se a ementa do Parecer da COJUR de fls. 128 a 129, que, textualmente, assim está 
posta: 
"A atribuição de atividades jurídicas a servidor exercente da categoria de Auxiliar 
Administrativo poderá caracterizar delvio de função..." 
É jurisprudência do extinto TFR, corporificada na Súmula 223, que o empregado, durante 
o desvio funcional, tem direito à diferença salarial, ainda que o empregador possua 
quadro de pessoal organizado em carreira. É o caso. 
Verificada, conforme consta da Tabela de Salários anexa aos autos - fls. 42 a 59, 
diferença salarial entre a função de assessoria do apelante e de advogado da apelada, 
faz ele jus à diferença a mais entre esta e aquela função, desde quando se deu o desvio 
funcional, no caso, a partir da readmissão do apelante junto à apelada, respeitada a 
prescrição progressiva. 
Constituindo-se a assessoria exercida pelo recorrente em uma função gratificada - cargo 
de confiança -, que não se confunde com a função-gênero de bancário, não se aplicando, 
pois, ao mesmo a jornada de 06 horas, inexiste, igualmente, para o mesmo qualquer 
respaldo legal no tocante ao pedido de horas extras. 
Por tais razões, reconhecendo o desvio funcional do apelante, dou parcial provimento à 
apelação. 
É o meu voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 11.796-CE 
Relator: O SR. HUGO MACHADO 
Partes Autoras: FRANCISCO NILSON GONÇALVES COSTA E OUTROS 
Parte Ré : UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA - CE 
Advogados: DRS. JOSÉ GILDO SOARES DE LIMA (PARTES A) E  

JUDICAEL JUDÁRIO DE PINHO (PARTE R) 
 
EMENTA 
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Administrativo. Estudante universitário. Pré-requisito. Fato consumado. 
- Pacificou-se a jurisprudência no sentido da validade da exigência de pré-requisito para 
matrícula em determinadas disciplinas. Entretanto, se entre a concessão da segurança e 
a apreciação do recurso decorreu prazo suficiente a que se possa presumir completo o 
curso da disciplina na qual fora garantida a matrícula, é recomendável a manutenção da 
sentença, especialmente quando não tenha havido contra ela apelação da Universidade. 
-  Improvimento da remessa oficial. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
remessa oficial, 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: Cuida-se de mandado de segurança concedido pelo 
ilustre Juíza Federal Germana de Oliveira Moraes a estudantes concludentes de cursos 
na Universidade de Fortaleza, para lhes garantir a matrícula nas disciplinas com as quais 
completariam os créditos necessários à conclusão de seus cursos, independentemente de 
cursarem as disciplinas colocadas como pré-requisitos. 
Sem apelação da Universidade, os autos subiram apenas em razão do duplo grau de 
jurisdição obrigatório, e neste Tribunal foram a mim distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A ilustre Juíza Federal Germana de 
Oliveira Moraes fundamentou muito bem a sentença ora em exame, com arrimo na 
jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos e deste Tribunal. 
Entendo que as Universidades podem, validamente, exigir o curso de certas disciplinas, 
como pré-requisito para o curso de outras. Também entendo que não se pode cogitar de 
direito adquirido contra a modificação de currículos. Reconheço, todavia, que este último 
ponto de vista não tem sido acolhido pela jurisprudência majoritária. 
De todo modo, no presente caso, observa-se que o mandado de segurança foi concedido 
no dia 30 de novembro de 1991, além de liminares haverem sido concedidas desde 
agosto de 1991. Isto autoriza a presunção de que os impetrantes já concluíram o curso 
das disciplinas nas quais a matrícula ocorreu por força deste mandado de segurança. 
Assim, recomenda-se a manutenção da sentença, especialmente quando a Universidade 
dela não apelou. 
Nego provimento à remessa. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 12.400-PE 
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Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Parte Autora: CIA. AÇUCAREIRA DE GOIANA 
Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA - PE 
Advogados: DRS. NADJA MARIA DUMARESQ DE CARVALHO E OUTROS (PARTE A) E  

VANDRAGÉSILO NEVES PEREIRA E OUTROS (PARTE R) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Certidão Negativa de Débito. Recusa de sua expedição. 
Empresa que obteve parcelamento de débito e mantém regularidade fiscal. Ilegalidade da 
recusa. Concessão da ordem. 
- É de se considerar ilegal a recusa da autarquia previdenciária em expedir Certidão 
Negativa de Débito em favor da empresa que requereu e obteve parcelamento de débito e 
encontra-se pagando em dia as contribuições previdenciárias. 
- Precedentes do extinto Tribunal Federal de Recursos e dos Tribunais Regionais 
Federais. 
- Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
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 constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 29 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: A empresa Cia. Açucareira de Goiana - Usina Nossa 
Senhora das Maravilhas impetrou mandado de segurança contra ato do Superintendente 
Regional do INSS, que se recusava a fornecer-lhe Certidão Negativa de Débito, embora o 
impetrante se encontrasse com  parcelamento de débito concedido pelo Instituto e em dia 
com suas obrigações previdenciárias. 
O MM. Juiz a quo concedeu a segurança por entender que o impetrante encontrava-se 
com a situação creditícia regular, não tendo a Certidão Negativa de Débito efeitos para o 
futuro, pelo que poderia ser concedida. 
O decisum foi submetido ao duplo grau de jurisdição. 
Não houve recurso voluntário. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A impetrante, Cia. Açucareira de Goiana, 
ajuizou o presente mandado de segurança, insurgindo-se contra a negativa do 
Superintendente do INSS em lhe fornecer Certidão Negativa de Débito. 
Alegou, na inicial do mandamus, que tinha débito com a Previdência, mas que este fora 
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objeto de parcelamento, que vinha sendo cumprido integralmente, e que a empresa-
impetrante estava em dia com as suas obrigações previdenciárias, pelo que ilegal a 
recusa no fornecimento da CND. 
A pretensão da impetrante, reconhecida procedente na sentença de primeiro grau, 
encontra respaldo na farta jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos e dos 
Tribunais Regionais Federais. 
Veja-se, a propósito, os seguintes julgados, cujas ementas transcrevo: 
"Previdenciário. Certidão Negativa de Débito.  
I - A existência de débitos confessados, com pedido de parcelamento deferido, cujas 
prestações o devedor vem pagando em dia, não obsta a expedição de certidão negativa.  
II - Precedentes do TFR, de que exemplo a AMS 86428. 
III - Remessa de oficio a que se nega provimento." (REO Nº 103.326-SP, TFR, 5ª Turma, 
Relator Ministro Moacir Catunda. Publ. no DJU, de 22.06.84). 
"Previdência Social. A existência de acordo de parcelamento torna inviável a exigibilidade 
do crédito previdenciário, salvo a hipótese de mora do devedor. Estando este em dia com 
o pagamento das prestações, não se lhe pode negar a certidão negativa de débito. 
Sentença confirmada." (REO Nº 104.062-RJ, TFR, 6ª Turma, Relator Ministro Torreão 
Braz. Publ. no DJU, de 13.12.84). 
"Administrativo. Certificado de quitação. Parcelamento de débito. 
I - A concessão de parcelamento de débito importa em estabelecer-se novos prazos de 
vencimento para a dívida. Assim, não há como ser negada a certidão negativa da dívida 
ao contribuinte. Precedentes jurisprudenciais. 
II - Improvimento da remessa oficial." (REO 110.406-SP. TFR, 5ª Turma, Relator Ministro 
Pedro Acioli. Publ. no DJU, de 28.08.86). 
"Administrativo e Previdenciário. Certidão Negativa de Débito. Dívida objeto de 
parcelamento. Garantia não exigida. 
- A jurisprudência pretoriana tem consagrado o entendimento de que a Administração 
Previdenciária não pode negar a expedição de Certidão Negativa de Débito ao 
contribuinte cuja dívida se encontre sujeita a parcelamento concedido e pago 
regularmente. 
- Apelação e remessa oficial desprovidas." (AMS 2.600-MG, TRF da 1ª Região, 3ª Turma, 
Relator Juiz Vicente Leal. Publ. no DJ de 13.08.92). 
"1. Direito Previdenciário. Direito Tributário.  
2. Mandado de Segurança para compelir a autoridade apontada como coatora ao 
fornecimento de Certidão Negativa de Débito, com vista a alienação de imóveis. Débito 
com parcelamento deferido. 
3. Situação correspondente a uma novação objetiva. Aplicação do princípio exarado no 
art. 206 do CTN. 
4. Remessa ex officio desprovida." (REO 16.849-RS, TRF da 4ª Região, 3ª Turma, Relator 
Juiz Gilson Langaro Dipp. Publ. no DJ, de 24.02.93). 
"Administrativo - Previdenciário - Certidão Negativa de Débito. Concedido o parcelamento 
sem quaisquer exigências adicionais, a empresa cujo parcelamento vem cumprindo com 
regularidade tem direito à Certidão Negativa de Débito. Sentença confirmada." (AMS 
16.345-RS, TRF da 4ª Região, 1ª Turma, Relator Juiz Cal Garcia. Publ. no DJ, de 
01.11.89).  
Dos inúmeros precedentes citados, vê-se que não há como não reconhecer à impetrante 
o direito pleiteado. 
Sem razão o Procurador da República quando aduziu, no seu parecer, que a existência 
de um parcelamento não totalmente quitado configurava débito a ser garantido pela lei 
com a indisponibilidade do patrimônio imobiliário da devedora até que ocorresse a 
extinção da dívida. 
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É que se a empresa vem cumprindo regularmente o seu contrato de parcelamento e 
pagando em dia a contribuição previdenciária, não sofrendo, por outro lado, qualquer 
autuação por parte da autarquia, não há que penalizá-la com a impossibilidade de obter a 
Certidão Negativa de Débito, indispensável à realização de suas atividades. 
Com estas considerações e à vista dos precedentes colacionados, nego provimento à 
remessa oficial, mantendo a respeitável sentença a quo. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 19.439-PE 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Parte Autora: JOSÉ CAVALCANTI NEVES 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA - PE 
Advogado: DR. HUMBERTO DA COSTA PINTO NEVES (PARTE A) 
 
EMENTA 

Administrativo e Previdenciário. Ex-combatente. Pensão especial. ADCT, art. 53, II. 
Acumulação com aposentadorias pagas pelo INSS e pelo Tesouro Nacional. 
Possibilidade. 
- É legítima a acumulação da pensão especial de que trata o art. 53, item 11, do ADCT da 
CF de 1988, com aposentadorias pagas pelo INSS e pelo Tesouro Nacional. Tais 
aposentadorias se enquadram no conceito de benefícios previdenciários, estando a 
acumulação, assim, expressamente autorizada pela própria norma constitucional. 
- Remessa improvida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
remessa, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 27 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Assim o ilustre Juiz Federal José Batista de 
Almeida Filho relatou o caso: 
"José Cavalcanti Neves, qualificado na inicial, ajuizou a presente ação ordinária contra a 
União Federal, historiando que, no período de 16 de julho de 1942 a 11 de agosto de 
1944, esteve incorporado ao Exército Brasileiro, por ocasião da 2ª Guerra Mundial, sendo, 
portanto, nos termos da Lei nº 5.315/67, considerado ex-combatente. Alegando, 
outrossim, ter direito a duas aposentadorias: uma como autônomo (pelo INSS) e outra 
como Procurador da Fazenda Nacional (pelo Ministério da Economia), requereu, de logo, 
a procedência da ação , condenando-se a ré a pagar ao autor a pensão prevista no art. 
53, II, da CF, sem prejuízo dos benefícios previdenciários, ora percebidos, a partir da data 
em que passou a vigorar a Lei nº 8.059, de 04.07.90, bem como ao pagamento dos 
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atrasados, com juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e 
demais cominações de estilo. 
A ré contestou, alegando, preliminarmente, o "benefício inacumulável com rendimentos 
pagos pelos cofres públicos" e a "inexistência de prova da condição de ex-combatente na 
forma da lei". No mérito, argumentou que o autor sequer demonstrou ter participado de 
operações bélicas, como também exercido missão de vigilância em ilha oceânica, 
conforme Portaria nº 33/34 - DGP. A final, requereu a improcedência do pedido, 
observando-se as cominações do art. 20 do CPC. 
Os itens da contestação, apresentada pelo réu, foram rebatidos, em sua totalidade pelo 
autor que, de sua vez, reiterou todos os termos da inicial." (fls. 36/37). 
A final, o MM. Juiz julgou a ação procedente, em parte, posto que reconheceu o direito do 
autor apenas a partir da propositura da ação, e não a partir da vigência da lei aplicável, 
como fora pedido. 
Apelou o autor, mas em seguida desistiu do recurso, subindo os autos apenas em razão 
do duplo grau de jurisdição, obrigatório no caso. 
Dispensei revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Duas questões foram deslindadas na 
sentença em exame e estão submetidas à apreciação desta e. Turma. Uma diz respeito 
ao conceito jurídico de ex-combatente, que hoje não mais comporta divergência em face 
de haver o ADCT albergado o conceito estabelecido pela Lei nº 5.315, de 12.09.1967. 
Esta Turma, aliás, já julgou, acolhendo esse conceito amplo de ex- combatente.  
Na Apelação Cível nº 3.491-CE, em que foi Relator o eminente Juiz Castro Meira, a 1ª 
Turma deste e. Tribunal, em 14.03.91, assim decidiu: 
"Pensão especial. Art. 53, II, do ADCT - Ex-combatente. 
- A pensão especial deferida ao ex-combatente no art. 53, II, do ADCT, não depende de 
regulamentação por tratar-se de norma de eficácia plena. 
- Considera-se ex-combatente, nos termos do art. 1º, § 2º, a, II, da Lei nº 5.315, de 
12.09.67, o portador de certificado de que tenha efetivamente participado de missões de 
vigilância e segurança do litoral, deslocando-se de sua sede para o cumprimento dessas 
missões. 
- Apelação improvida. Sentença mantida. 
- Remessa oficial, tida como interposta, improvida." 
A outra, que é uma questão ainda não examinada por este Tribunal, consiste em saber se 
a pensão especial de que trata o art. 53, item 11, do ADCT da Constituição Federal de 
1988,pode ser acumulada com aposentadoria percebida do Tesouro Nacional, pelo autor, 
na condição de funcionário público federal. 
O autor percebe aposentadoria pelo INSS, como segurado autônomo, posto que militou 
como advogado. E percebe, também, a aposentadoria decorrente de sua condição de 
funcionário, paga pelo Tesouro Nacional. 
Quanto à possibilidade de acumulação da pensão especial de ex-combatente com a 
aposentadoria paga pelo INSS, dúvida não há. A resistência da União Federal, no caso, 
diz respeito a acumulação com a aposentadoria de funcionário. 
Fundamentando a sentença em exame, asseverou seu ilustre prolator: 
"Adentrando no mérito, faço observar que previdência, em direito previdenciário, é 
previdência de proteção ao homem pelos azares da vida, como doença, morte, velhice, 
invalidez, desemprego, mediante concessão de benefícios que, independentemente da 
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denominação (auxílio, pensões, aposentadorias), ou da entidade pagadora (Estado, 
autarquias, associações civis), têm sempre natureza previdenciária. 
Segue que o que caracteriza esta são a causa e a destinação supra-referidas, sendo 
irrelevantes a tal caracterização o pagamento, ou não, de contribuições, ou qualquer 
forma de custeio de benefícios. 
Aposentado pelos cofres públicos, os proventos daí percebidos pelo autor, haja este ou 
não contribuído para o respectivo custeio, têm inafastável natureza previdenciária, de 
modo a se enquadrar na exceção prevista no inciso II do art. 53 do ADCT para poderem 
ser cumulados com a pensão especial ali também prevista e à qual faz jus o autor."   (fls. 
37/38). 
Voto no sentido da manutenção da sentença em questão. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 19.629-RN 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Parte Autora: KLEISA ARAÚJO AÇUCENA E OUTRO 
Parte Ré: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
Advogados: DRS. MIGUEL JOSINO NETO E OUTROS (PARTE A) E  

GEORGE MACEDO HERONILDES E OUTROS (PARTE R) 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - RN 
 
EMENTA 

Administrativo. Ensino superior. Teste de habilitação específica. 
1. Não existindo qualquer dispositivo na Lei 5.540/68 e no Decreto-Lei 464/69 que exija do 
candidato ao exame vestibular submeter-se ao teste de habilitação específica de que 
cuida o Decreto 79.298/77, conclui-se ter este dispositivo legal excedido seu poder 
regulamentar. 
2. Por outro lado, a Lei 5.540/68 só permite que se exija no vestibular matérias de 
currículo do Segundo Grau. 
3. 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, 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, 21 de setembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O MM. Juiz submete à reapreciação por esta 
Corte decisão em que confirmou a liminar deferida e concedeu a segurança aos 
impetrantes, que objetivaram realizar exame vestibular para o Curso de Arquitetura e 
Urbanismo, embora tidos como inaptos em exame de pré-seleção, que consideram ilegal 
e abusivo. 
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Fundamentou sua decisão em jurisprudência deste egrégio Tribunal, que se posiciona 
pela ilegitimidade da prévia exigência da prova de habilitação específica, vez que norma 
hierarquicamente inferior, no caso o Decreto 79.298/77, que introduziu a exigência, não 
pode sobrepor à lei ordinária de nº 5.540/68. E a autonomia universitária não pode ser 
entendida de forma ilimitada. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Discute-se, nestes autos, a 
legitimidade da norma que instituiu o teste de habilitação específica no concurso 
vestibular. 
Na sentença, o MM. Juiz concedeu a segurança, por entender haver a autoridade 
administrativa excedido a exigência legal, já que no art. 21 da Lei 5.540/68 não consta a 
exigência de "Teste de Habilitação Específica". 
Esta Turma, na AC 4.221-PE, assim também o entendeu. 
In verbis, o art. 21 da Lei 5.540/68 prescreve: 
"O concurso vestibular, referido na letra a do artigo 17, abrangerá os conhecimentos 
comuns às diversas formas de educação do segundo grau, sem ultrapassar este nível de 
complexidade, para avaliar a formação recebida pelos candidatos e sua aptidão 
intelectual para estudos superiores." 
Bem se vê que o artigo mencionado não vislumbra a exigência do "Teste de Habilitação 
Específica" exigido pelo Decreto 79.298/77. 
Por tais razões, nego provimento à remessa oficial. 
É o meu voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 19.686-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Parte Autora: HANS GEORG WOHLMUTH 
Parte Ré: FAZENDA NACIONAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - PE 
Advogado: DR. CARLOS XAVIER BRASILEIRO (PARTE A) 
 
EMENTA 

Tributário. Bagagem. Regime comum de importação, DL 2.120/84, art. 3º. 
1. Os bens qualificados como bagagem, que não satisfizerem os requisitos para a isenção 
ou a tributação especial, submetem-se ao regime comum de importação, art. 3º, do DL 
2.120/84. 
2. 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, 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, 21 de setembro de 1993 (data do julgamento). 
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JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Hans Georg Wohlmuth impetrou mandado de 
segurança contra ato do Inspetor da Receita Federal do Porto do Recife, objetivando a 
permanência definitiva, no Pais, de veículo trazido do exterior, com pedido alternativo de 
que seja a mesma com isenção do tributo ou com sujeição ao regime de tributação 
comum. 
Alega que, na condição de alemão imigrante, com visto de permanência, vindo a residir 
no Brasil em 03/09/90, despachou para a cidade do Recife-PE seu automóvel de 
fabricação alemã, adquirido no exterior em 27/08/86, cujo despacho aduaneiro se 
verificou sob o regime de admissão temporária, com suspensão de tributos, mediante 
termo de responsabilidade. Todavia, o pedido de prorrogação por mais um ano, da 
referida admissão temporária, foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, que 
determinou o retorno do bem ao exterior, de quando vencido o prazo referido no termo de 
responsabilidade, o que fere direito líquido e certo de permanecer no Brasil, na posse do 
veículo do qual é proprietário - CF, art. 5º, XV -, ou, no máximo, de se sujeitar ao regime 
comum de tributação do Imposto de Importação - art. 3º do Decreto-Lei 2.120/84 - que, 
por sinal, não seria o tratamento adequado, vez que não se trata de viajante, para ter 
bagagem tributada, e, sim, de imigrante. No caso, o que deveria ocorrer era a isenção 
tributário, isto em se analisando a legislação pertinente, art. 2º, a, do Decreto-Lei 
2.120/84, c/c a Lei 8.032/90. Garantiu o juízo com o depósito, adotando os cálculos 
formulados pela autoridade coatora, em atinência ao regime comum de tributação. 
Liminar concedida, tendo como fundamento parecer emitido pelo Ministério Público. 
Nas informações, a autoridade apontada como coatora alega que não se trata de caso de 
suspensão de exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual se insurge contra a 
liminar concedida. Se insurge ainda contra o valor depositado para garantir o juízo, por ter 
sido constante do Termo de Responsabilidade nº 140/90, sem os acréscimos legais. No 
mérito, diz que o impetrante não se enquadra em nenhuma das hipóteses em que é 
permitida a importação de veículo, ou seja: a) com intenção de tributos para os diplomatas 
e serv. de órgãos internacionais, peritos e técnicos estrangeiros, funcionários diplomáticos 
dispensados da função exercida no exterior, servidores, civis e militares, também 
dispensados; b) em regime de Admissão Temporária, que é auferido ao estrangeiro com 
visto temporário, devendo retornar ao exterior quando expirado o prazo ou transformado 
em visto de permanência definitivo. 
A União Federal, citada como litisconsorte passiva necessária, afirma que é sujeito da 
lide, enquanto que a autoridade supostamente coatora é sujeito da ação, por isto, pode se 
interessar e recorrer. Se reporta às informação prestadas. 
O MPF opina pela concessão da segurança para determinar a permanência do veículo no 
País, com sujeição ao regime comum da importação.  
Na sentença submetida ao duplo grau, o MM. Juiz concedeu a segurança, declarando ser 
direito subjetivo do impetrante importar o veículo estrangeiro de sua propriedade, na 
forma do art. 3º do Decreto-Lei 2.120/80, e extinguiu o processo apenso ao presente, 
constante de mandado de segurança, cuja extinção havia sido pleiteada, face à falta de 
objetividade jurídica.  
Negado ao impetrante o requerimento do levantamento do depósito espontaneamente 
efetivado. 
É o relatório. 
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VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata a hipótese de decisão que 
concedeu a segurança, no sentido de submeter ao regime comum de importação, na 
forma do art. 3º, do DL 2.120/84, o automóvel trazido como bagagem por estrangeiro, in 
verbis: 
"A exigência formulada pela autoridade impetrada, na hipótese, constitui um despropósito 
legal, beirando a discriminação, quase tão violenta quanto aquela que contra estrangeiros, 
especialmente latinos e africanos, vem sendo feita na Alemanha de hoje. Uma coisa, 
evidente, não justifica a outra, e é bem certo que, no caso, nenhuma razão de tipo jurídico 
há de sustentar a posição adotada pela autoridade fiscal esbatida. Com efeito, seu 
argumento de que descomporta isenção à importação pretendida pelo impetrante é 
totalmente descabido, haja vista que não se reclama, aqui, isenção fiscal alguma, senão a 
regularização da importação de veículo usado pertencente àquele, de acordo com as 
regras legais da importação comum e bem dentro do sentido do art. 3º, do Decreto-Lei nº 
2.120/84, o qual não consta haja sido revogado. Antes pelo contrário, resultou ampliado 
pelas novas regras de trato importador que vêm sendo instituídas desde o advento do 
Governo instalado em março de 1990. Por outro lado, regra legal alguma existe no 
sentido de impedir que o estrangeiro, mormente casado com nacional e titular de direito à 
permanência no país, traga consigo os seus pertences, submetidos, é claro, à tributação 
regular. E se houvesse, seria ela inconstitucional, por violar o comando do art. 5º, inc. XV, 
da C.F. Outro não é o intento da presente segurança, aliás, muito bem anotado no 
parecer ministerial de fls. 76/78 dos autos. Deve-se acrescer, no entanto, que o problema 
da bagagem não se resolve por uma argumentação simplista, senão pelo emprego de 
uma inteligência sistemática, capaz de compreender o contexto de todo um processo de 
entrada no país de bens e pessoas. É evidente que o acompanhamento físico de um 
veículo automotor, salvo se o proprietário viajasse junto com ele (o que seria 
particularmente difícil), não justifica, só por isso, tê-lo como bagagem. Ninguém vai pagar 
excesso de bagagem para transportar um trambolho via aérea, ainda assim se a 
Companhia se dignar a admitir a carga. É comum que quando viajantes tenham pesadas 
cargas para transportar, despachem-nas via marítima. É o caso de mercadorias como 
veículos, máquinas de grande porte e livros em quantidade. Também por este veio, 
compreende-se que a determinação contida em memorando de retorno do automóvel do 
impetrante à origem do embarque (Bremen-Alemanha) é tão desarrazoada quanto 
abusiva. Por isso, acolhendo o preclaro parecer do Ministério Público Federal, julgo 
procedente a segurança para conceder o writ no sentido de anular, por ilegalidade, o ato 
administrativo-fiscal instrumentalizado no Memorando nº 090, de 19.04.91, do Inspetor da 
Receita Federal em Pernambuco (Porto de Recife), junto ao Processo nº 
10480.012376/90-02 e declarar, como líquido e certo, o direito subjetivo do impetrante de 
importar o veículo estrangeiro de sua propriedade, especificado no relatório, de acordo 
com o preceito do art. 3º do Decreto-Lei nº 2.120/84. Decreto, ainda, a extinção do feito 
apensado." 
Pelos mesmos fundamentos, nego provimento à remessa oficial. 
É o meu voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 20.448-CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
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Parte Autora: GEORGIA ALVES MORAIS 
Parte Ré: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA-CE 
Advogados: DRS. STELIO DIAS MAGALHÃES (PARTE A) E  

FRANCISCO EVERARDO CARVALHO CIRINO E OUTROS (PARTE R) 
 
EMENTA 

Administrativo. Ensino superior. Concurso vestibular. Obtenção de certidão. Procedência. 
Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, "b". 
1. É direito líquido e certo a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de 
direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 
2. 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, 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, 21 de setembro de 1993  (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Exmo. Sr. Juiz submete a reapreciação 
desta Corte a decisão de que concedeu a ordem de segurança a Georgia Alves Moraes, 
no sentido de lhe ser fornecida, por certidão, a prova de redação realizada no concurso 
vestibular, perante a Universidade Federal do Ceará. 
Fundamentou sua decisão no art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Discute-se, nestes autos, o 
fornecimento de fotocópia da prova prestada perante a Universidade Federal do Ceará - 
exame vestibular. 
O MM. Juiz deferiu a ordem com fundamento no art. 5º, XXXIV, b, da Constituição 
Federal, que assegura a todos o direito à obtenção de certidões em repartições públicas 
para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 
Mantenho a decisão, negando provimento à remessa oficial. 
É o meu voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 21.455-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Parte Autora: ROSEMARY PEREIRA MACHADO 
Parte Ré: FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS - ESUDA 
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Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - PE 
Advogados: DRS. FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA LEITE E OUTRO (PARTE A) 
 
EMENTA 

Administrativo. Ensino superior. Matrícula. Histórico escolar. Comprovação. 
1. Suprida a exigência - histórico escolar do 2º Grau -, inclusive já arquivado na Secretaria 
do estabelecimento superior impetrado, mantém-se a sentença que concedeu a 
segurança pleiteada. 
2. 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, 
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, 21 de setembro  de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES -Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O MM. Juiz monocrático submete a 
reapreciação por esta Corte decisão proferida em ação de mandado de segurança onde 
confirmou a liminar deferida e concedeu a segurança pleiteada pela impetrante, no 
sentido de ter garantido direito a matrícula, vez que aprovada em exame vestibular e 
obstaculizada de efetivar matrícula sob alegação de "falta de histórico escolar", quando a 
instituição de ensino impetrada já o possuía desde o ano de 1989, ocasião em que a 
requerente cursara outro curso superior na mesma instituição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Discute-se, nestes autos, a exigência 
da apresentação do histórico escolar, quando já se encontra o mesmo arquivado na 
faculdade. 
O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: 
"Razão assiste ao Ministério Público Federal: tendo ocorrido o reconhecimento pela 
autoridade apontada como coatora de que a impetrante suprira todas as exigências e 
estava habilitada ao curso que pretende, o mandado de segurança perdeu seu objeto e 
não há mais razão de ser ou interesse processual das partes. Entendo que houve, na 
verdade, o reconhecimento (= confissão) da autoridade apontada como coatora da 
procedência do pedido, e, destarte, é de julgar-se extinto o processo, com julgamento do 
mérito. Outra não poderia ter sido a atitude do educador, pois seria se apegar a requintes 
de formalismo se exigir o histórico escolar do 2º grau de uma estudante que já cursa, no 
mesmo estabelecimento de ensino, outro curso superior, onde ingressou através de 
exame vestibular e preenchendo todos os requisitos de lei, inclusive com a apresentação 
do mencionado histórico. Face ao exposto, julgo procedente o presente mandado de 
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segurança para conceder, como concedo, a segurança pleiteada e confirmar, em todos os 
seus efeitos legais, a liminar concedida inicialmente. Custas na forma da lei. Sem 
honorários advocatícios. Oficie-se a Procuradoria da República e a autoridade apontada 
como coatora, dando-se-lhes ciência desta decisão. Por ser hipótese de duplo grau de 
jurisdição, após o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos à apreciação do 
egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Publique-se. Registre-se. Intime-se." 
Pelas mesmas razões, nego provimento à remessa oficial. 
É o meu voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 21.682-RN 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Parte Autora: SANDRA VIANA BEZERRA  
Parte Ré: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - RN 
Advogados: DRS. MÚCIO AMARAL DA COSTA E OUTRO (PARTE A) E  

FERNANDO TELES DE PAULA LIMA (PARTE R) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Servidor público. Direito a remoção para acompanhar cônjuge. 
Cabimento. Concessão da ordem. 
- A Constituição Federal estabelece a família como base da sociedade, atribuindo-lhe 
especial proteção. 
- Assiste à mulher o direito de ser removida para acompanhar o marido transferido (art. 
36, parágrafo único, da Lei nº 8.112/90), em obediência ao princípio da manutenção da 
integridade familiar. 
- Segurança concedida. Sentença que se mantém. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
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 constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 10 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES -Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Sandra Viana Bezerra impetrou o presente mandado 
de segurança contra ato omissivo do Coordenador Regional da Fundação de Saúde, que 
não havia se manifestado sobre o pedido de remoção formulado pela impetrante 
objetivando acompanhar o seu marido, servidor público, transferido do Município de 
Currais Novos para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. 
Alegou a impetrante que líquido e certo era o seu direito à remoção e que vinha sofrendo 
prejuízos com a omissão da autoridade coatora, uma vez que estava sendo registrada 
como falta a sua ausência ao serviço para fins de desconto no seu salário e possível 
rescisão do contrato por abandono de emprego. Aduziu, por outro lado, que os seus filhos 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

estão matriculados em escolas na cidade de Natal, e é imprescindível a sua presença no 
ambiente familiar. 
O MM. Juiz a quo concedeu a segurança, ao entendimento de que a pretensão da 
impetrante estava amparada no parágrafo único, do art. 36, da Lei nº 8.112/90, e à 
hipótese aplicava-se o dispositivo constitucional que estabelecia a proteção à família. 
O decisum foi submetido à revisão necessária. 
Não houve recurso voluntário. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz sentenciante, ao conceder a 
segurança impetrada, fundamentou o seu entendimento no disposto no art. 36, parágrafo 
único, da Lei do Regime Jurídico Único. 
Estabelece o dispositivo legal mencionado, verbis: 
"Art. 36. - Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do 
mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 
Parágrafo único. - Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, 
independentemente de vaga, para acompanhar cônjuge ou companheiro, ou por motivo 
de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, condicionada à 
comprovação por junta médica." (grifei) 
Dos autos, observa-se que o marido da impetrante, médico obstetra, foi realmente 
transferido de Currais Novos para Natal. Assim, imperioso que o cônjuge o 
acompanhasse. 
Não vale, in casu, o argumento de que, com a remoção da impetrante, a população do 
Município de Currais Novos iria sofrer graves prejuízos, porque não dispõe de enfermeiros 
em número suficiente para atender às necessidades locais. A Administração dispõe de 
meios para solucionar a carência de pessoal qualificado e deve envidar esforços para 
tanto. O que não pode ocorrer é que o direito da impetrante, assegurado pela lei e pela 
Constituição, seja desrespeitado, sob o argumento de que entre o direito público e o do 
particular deve prevalecer o primeiro. 
Como bem salientou o douto Juiz a quo, no caso sob exame, o que se quer proteger é a 
integridade da família e, de acordo com a Constituição Federal, a família é considerada a 
base da sociedade, merecendo especial proteção do Estado. À mulher deve ser 
assegurado o direito de residir com o seu companheiro e assistir aos filhos em idade 
escolar. Do contrário, estaria o Estado favorecendo a possível dissolução dos 
casamentos, desde que estabelecendo obstáculos à união entre marido e mulher. 
Com estas considerações, nego provimento à remessa oficial, mantendo os termos da 
sentença por seus próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 21.746-AL 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Parte Autora: HOTÉIS OTHON S.A 
Parte Ré: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - AL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - AL 
Advogados: DRS. ANTÔNIO EMANUEL DORIA FERREIRA E OUTROS (PARTE A) E  

ALDE LAEL DA SILVA SANTOS (PARTE R) 
 
EMENTA 
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Constitucional. Atividade dos Conselhos Profissionais. Legalidade. 
- Sem lei que o determine, as empresas não estão obrigadas a fornecer aos conselhos de 
fiscalização profissional relatórios com informações a respeito de profissionais a seu 
serviço 
- Apelação e remessa improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
remessa, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 03 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Assim o ilustre Juiz Federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima relatou o caso: 
"Trata-se de mandado de segurança impetrado por Hotéis Othon S. A. contra ato do Ilmo. 
Presidente do Conselho Regional de Administração, através do qual o impetrante 
pretende desconstituir auto de infração e multa imposto pelo segundo. 
Segundo a inicial, o impetrado exigiu do impetrante que este lhe fornecesse inúmeros 
documentos relativos a seus empregados, nomeadamente nomes, funções, atribuições e 
salários, como se tivesse poderes bastantes para fazer a aludida exigência. Contudo, o 
impetrante entende que não se encontra jungido à observância das determinações do 
impetrado, uma vez que não exerce atividade sujeita a inscrição no aludido Conselho. 
Demais disso, franqueou seu estabelecimento comercial ao Conselho impetrado para que 
este exercesse a fiscalização que lhe parecesse conveniente. Somente se negou a 
remeter documentos que lhe pertenciam, como pretendido pelo Conselho, sendo, por 
isso, autuado e multado, sem que houvesse prévio procedimento administrativo regular. 
Pede, ao fim, a desconstituição do auto de infração e da multa imposta. 
Liminar negada. 
Porque notificada, a autoridade impetrada prestou as informações de fls. 24/27, 
acompanhadas dos documentos de fls. 28/43, assegurando que o impetrante, 
maliciosamente, tenta inverter a verdade, discutindo fato estranho à lide, qual seja, se há 
ou não obrigação dele, impetrante, de se registrar junto ao Conselho. Que o impetrado 
jamais pretendeu constranger o impetrante a registrar-se no CRA-AL, até porque não 
sufraga a tese de que haja tal obrigatoriedade. Entretanto, sustenta que tem o poder de 
fiscalizar o exercício das atividades de administração de empresas, sendo certo que os 
hotéis sempre contam com profissionais nesta área. Contudo, o impetrante vem 
abusivamente obstruindo esta fiscalização, exigindo que o Conselho vá ao hotel, quando 
inexistem servidores em número suficiente para proceder a dita fiscalização in locu. Por 
isso mesmo, o impetrado entende que a recusa do impetrante em remeter para o 
Conselho a documentação solicitada, implica em transgressão ao art. 8º, alínea b, da Lei 
nº 4.769/67, sendo legal e lícita a punição aplicada. 
O Ministério Público Federal, ouvido às fls. 45/48, opina pela denegação da segurança, 
afirmando inexistir direito líquido e certo do impetrante."(fls. 50/51). 
A final, concedeu a segurança. 
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Sem apelação, os autos subiram apenas em razão do duplo grau de jurisdição obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O ilustre Juiz Federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima assim fundamentou o seu julgado: 
"Parte da argumentação da inicial é desnecessária, visto que, consoante confessou a 
autoridade impetrada, não teve ela a pretensão de constranger o impetrante a inscrever-
se no CRA-AL. Sua pretensão limita-se a constranger o impetrante a remeter-lhe relação 
dos eventuais ocupantes de cargos de direção, assessoria e chefia em geral, com 
informação sobre escolaridade e descrição das funções; organograma, regimento interno 
ou outro dispositivo organizacional; e cópia do estatuto ou contrato social e alterações. 
Porém, até esta "modesta" pretensão do impetrado é, data maxima venia, descabida. 
Não se põe em dúvida o direito do impetrado de fiscalizar o exercício das atividades 
próprias dos profissionais da administração. Contudo, o ônus da fiscalização é seu. É 
abusiva sua pretensão de constranger particulares a executar suas tarefas para suprir a 
falta de servidores de que confessadamente padece. 
No Estado de Direito ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, 
salvo em virtude de lei, e nenhuma lei existe que obrigue o impetrante a destacar 
empregado seu para organizar, compor e remeter a complexa documentação pretendida 
pelo impetrado. 
Registre-se, por oportuno, que ficou provado nos autos, quer pelo ofício de fls. 11, quer 
pela própria palavra da autoridade impetrada, que o impetrante franqueou seu 
estabelecimento à fiscalização do CRA-AL, sem sonegar informações ou documentos. O 
obstáculo mencionado pelo impetrado foi a mera recusa de cooperação material a que, 
evidentemente, o impetrante não estava obrigado. Aliás, o presente litígio é típico, onde, 
mais que disputa jurídica, vê-se presente a pirraça, a má-criação e o ânimo de litigar. 
Pelo exposto, concedo a ordem impetrada para anular a multa imposta ao impetrante, 
desconstituindo o auto de infração, porque infração não houve." 
Estou de inteiro acordo com a sentença, que mantenho por seus próprios e judiciosos 
fundamentos. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 25.488-CE 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Parte Autora: SANDRA REGINA PEREIRA 
Parte Ré: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA - CE 
Advogados: DRS. LAÉCIO NORONHA XAVIER E OUTRO (PARTE A) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Remoção de servidor para acompanhar cônjuge ou 
companheiro. Direito a transferência de curso superior. 
- A Constituição incorpora um conjunto de valores e seus princípios orientam toda a 
atividade do hermeneuta. A não ser assim, ter-se-á reduzido o princípio da supremacia 
constitucional a simples peça de ornamento, discurso simplesmente retórico, inteiramente 
desprovido de eficácia. 
- Uma norma jurídica não pode ser interpretada isoladamente, pois faz parte de um todo, 
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que é o ordenamento jurídico. 
- Não se deve distinguir a remoção "ex officio" ou voluntária, quando se trata de 
acompanhar cônjuge ou companheiro. A educação é dever do Estado, como também é 
seu dever proteger a família. Não deve, pois, a Administração restringir a transferência de 
estudante de curso superior através de interpretação puramente gramatical das normas 
que se aplicam ao caso. 
- Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
remessa oficial, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 26 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O ilustre Juiz Federal da 7ª Vara no Ceará, Dr. 
Francisco das Chagas Fernandes, assim relatou o caso (fls. 32): 
"01. Sandra Regina Pereira, qualificada no instrumento procuratório, impetra mandado de 
segurança contra ato imputado ao Magnífico Pró-Reitor da Universidade Federal do 
Ceará, aduzindo, em síntese, que: (a) o ano de 1989 foi de extrema felicidade para a 
impetrante, quando a mesma residia em Brasília, conseguiu aprovação em dois 
concursos públicos, conforme documentos anexos, tendo inicialmente ingressado no 
serviço Público Federal, para ocupar o cargo de Auxiliar Judiciário junto ao Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, e, logo após, logrou aprovação no vestibular para o curso 
de Psicologia no Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB); (b) em 1990, o Sr. 
Kildare Franco Ricarte, companheiro da impetrante, foi obrigado a fixar residência em 
Fortaleza, em razão das dificuldades de conseguir emprego na Capital do País; (c) em 
razão da vinda do seu companheiro para Fortaleza, a impetrante resolveu acompanhá-lo, 
para tanto conseguiu ser colocada à disposição da Justiça Federal do Ceará, onde se 
encontra lotada junto à 7ª Vara; (d) no ano de 1991, tentou junto à UFC a transferência de 
seu curso para dar continuidade a sua vida acadêmica, mas seu pedido foi injustamente 
negado, embora esteja amparada pelo art. 36 da Lei nº 8.112/90, razão pela qual espera 
a concessão da segurança. 
02. À inicial acostaram-se os documentos de fls. 10/20. 
03. Preparo (fls. 23v). Processou-se a liminar (fls. 22). 
04. Notificada, a autoridade impetrada apresentou as informações de estilo (fls. 26/27), 
dando conta de que a Comissão Permanente de Transferência da Pró-Reitoria de 
Graduação opinou pelo indeferimento, tendo em vista que as transferências por força de 
Lei são disciplinadas pela Lei nº 7.037/82. 
05. O Parquet Federal, em seu parecer de fls. 28/31, opinou pela concessão da 
segurança". 
Às fls. 36, o eminente Magistrado concedeu à segurança, determinando fosse a 
impetrante matriculada no curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. 
Sem recurso voluntário, subiram os autos a este Egrégio Tribunal apenas em virtude do 
duplo grau obrigatório. 
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Dispensei revisão (RI, art. 30, I). 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator):  Na hipótese, bem reconheceu a sentença 
de primeiro grau, a impetrante, em razão da mudança de domicílio de seu companheiro 
de Brasília para Fortaleza, resolveu acompanhá-lo. Conseguiu ser colocada à disposição 
da Justiça Federal do Ceará, onde se encontra lotada junto à 7ª Vara, mas teve seu 
pedido de transferência de curso negado pela autoridade impetrada. 
Sustenta esta última que a impetrante não faria jus a transferência de seu curso 
universitário, pelo argumento de que estaria apenas à disposição da Justiça Federal, no 
Ceará. O pedido por ela formulado só teria procedência nos casos de transferência ou 
remoção, nos termos da Lei 7.037/82 (fls. 26/27). 
Entende Eduardo García de Enterría, ao cuidar do que denomina "o princípio da 
interpretação conforme a Constituição de todo o ordenamento"(in "La Constitución como 
Norma y el Tribunal Constitucional", Civitas, Madrid, 1991, pág. 95), que a supremacia da 
Constituição sobre todas as normas e seu caráter central na construção e na validade do 
ordenamento em seu conjunto obrigam a interpretação deste, em qualquer momento de 
sua aplicação, seja por particulares, ou por órgãos públicos, judiciais, legislativos ou 
administrativos, no sentido que decorre dos princípios e normas constitucionais, tanto 
gerais como específicos, pertinentes à matéria de que se trata. 
A Constituição assegura a unidade do ordenamento jurídico fundada em uma "ordem de 
valores". Essa unidade está consubstanciada tanto nos princípios gerais de Direito que ao 
intérprete, e sobretudo ao intérprete judicial, cabe investigar, como naqueles 
explicitamente declarados em seu texto. Nenhuma norma subordinada - e todas as 
normas estão subordinadas à Constituição - poderá desconhecer esse quadro de valores 
básicos, e todas devem ser interpretadas no sentido de fazer possível, com sua aplicação, 
a realização desses valores. 
No dizer de Enterría, esses princípios não são simples retórica. Não podemos aceitar a 
"falaz doutrina, de tanta força inercial entre nós", segundo a qual existem na Constituição 
simples princípios "programáticos", sem valor normativo de aplicação possível. Pelo 
contrário, tais princípios constituem justamente a base inteira do ordenamento, a que há 
de dar a este o seu sentido próprio, a que há de presidir, portanto, toda a sua 
interpretação e aplicação (op.cit., pp. 96/97). 
Na hipótese, a autoridade coatora apegou-se a uma interpretação puramente gramatical 
da legislação por ela citada, ao estatuir a transferência e a remoção da servidora como as 
únicas hipóteses através das quais poderia ver sua pretensão atendida. 
O próprio sistema jurídico oferece condições para que se pudesse acolher o pedido de 
transferência. Uma norma nunca pode ser isoladamente interpretada, já que faz parte de 
um todo. O parecer do Ministério Público Federal, às fls. 29, realça bem que tanto a 
Constituição Federal garante que a educação é dever do Estado e direito de todos os 
cidadãos (art. 225), como assegura que a família goza da proteção especial do Estado 
(Art. 226). Negar à impetrante a pretendida transferência é negar-lhe o direito à educação, 
posto que, para continuar estudando, não poderá acompanhar o companheiro. É também 
negar à família a proteção que lhe está obrigado a dar o Estado, posto que a melhor 
forma de proteger a família é dar aos casais condições de permanecerem juntos. 
De outro turno, o parágrafo único, do art. 36, da Lei 8.112/90, assegura ao servidor a 
remoção, a pedido, para outra localidade, independentemente de vaga, para acompanhar 
cônjuge ou companheiro. 
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Diante dessas considerações, nego provimento à remessa oficial, confirmando a decisão 
de primeiro grau. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 29.490-RN 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Parte Autora: ANA LÍGIA CUNHA DE CASTRO 
Parte Ré: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - RN 
Advogada: DRA. ZÉLIA CRISTIANE MACEDO DELGADO (PARTE A) 
 
EMENTA 

Ensino superior. Servidor público. Cargo em comissão. Transferência de curso. 
Inexistência de mudança de sede. Denegação da segurança. 
Ao servidor estudante que mudou de sede no interesse da administração é assegurada a 
transferência do curso. Lei nº 8.112/90, art. 99. 
Aplicação da regra àqueles que assumem cargo em comissão em local diferente da sede 
funcional. Precedentes jurisprudenciais.  
Segurança impetrada por servidora municipal que assumiu cargo em comissão na mesma 
localidade, onde trabalha e reside, na Capital do Estado. 
Inexistência da transferência de sede funcional. 
Provimento da remessa. Denegação da 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, 26 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Ana Lígia Cunha de Castro impetrou mandado de 
segurança contra ato do Presidente da Câmara de Graduação do CONSEPE da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, que indeferiu requerimento de 
transferência do curso de direito da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do 
Norte - FURRN, de Mossoró, para o mesmo curso na instituição federal de ensino, que 
funciona em Natal - RN. 
Alegou, em resumo, que ainda tentou "freqüentar efetivamente o curso de Direito da 
FURRN, "o que não conseguiu por lhe apavorar o fato de ter que deixar suas crianças em 
Natal", onde reside. 
Acrescentou que é funcionária da Prefeitura Municipal de Natal, tendo sido colocada à 
disposição da Câmara Municipal do mesmo Município para exercer cargo em comissão. 
Juntou precedente da e. Segunda Turma deste Tribunal no sentido de que "servidor 
público estadual que assume cargo em comissão em local diferente daquele em que 
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estuda" tem direito a transferência, pelo que pediu a concessão da segurança. 
Liminar concedida às fls. 35/36. 
A UFRN, e não a autoridade impetrada, prestou informações, seguindo-se o parecer do 
MPF, pela concessão da ordem. 
A sentença, ora submetida ao duplo grau de jurisdição, concedeu a segurança, 
transcrevendo o pronunciamento do MPF, que se fundamentou no art. 99 da Lei nº 
8.112/90. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A Câmara de Graduação do CONSEPE 
denegou o requerimento de transferência em sessão de 26.10.90. A segurança somente 
foi impetrada em 10.07.92. 
No entanto, sustentou a inicial que a impetrante não tivera anterior ciência da decisão 
administrativa. Juntou declaração passada pela UFRN em 07.07.92, narrando o 
indeferimento do pleito. 
Nas informações, não se argüiu preliminar de decadência nem se impugnou a alegação 
da impetrante, nem a UFRN interpôs apelação da sentença concessiva da segurança. 
Assim, tenho por tempestiva a impetração. 
A Lei nº 8.112/90, em que se fundamentou a sentença recorrida, determina: 
"Art. 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é 
assegurada, na localidade da nova residência, ou na mais próxima, matrícula em 
instituição de ensino congênere, em qualquer época independentemente de vaga."  
A impetrante, conforme narrou na petição inicial, sempre residiu na cidade de Natal, onde 
exerce emprego em empresa pública municipal desde 01.09.89 (CTPS, fls. 18). Em 
10.09.90, fora nomeada para exercer cargo em comissão na Câmara Municipal daquele 
Município (Portaria, fls. 19). 
Entende a requerente que, em razão do exercício de cargo em comissão, teria direito à 
transferência do curso universitário. 
Penso que a sentença interpretou equivocadamente a legislação de regência e os 
precedentes desta Corte. 
O acórdão da egrégia Segunda Turma, proferido na AMS nº 2.183 - RN, Rel. Juiz Lázaro 
Guimarães, está assim ementado: 
"EMENTA: Administrativo. Servidor público estadual que assume cargo em comissão em 
local diferente daquele em que estuda. Direito à transferência, com base no art. 158 da 
Lei 1.711, de 1952. Apelo provido." 
Entretanto, o pressuposto para a transferência é que o estudante esteja matriculado em 
uma localidade e seja transferido como servidor público ou assuma cargo efetivo ou em 
comissão em local diverso. 
Não é a hipótese dos autos. 
Quando a impetrante conseguiu vaga no curso de direito da FURRN, por ter graduação 
em curso superior (Administração de Empresas), já era servidora municipal em Natal. 
A assunção a cargo em comissão no próprio Município de Natal não implicou em 
mudança de sede, requisito para a transferência do curso superior. Não houve qualquer 
alteração na situação funcional, no que concerne à localidade de prestação dos serviços. 
Não sigo o entendimento acolhido pela sentença recorrida de que o simples exercício de 
cargo comissionado ensejaria o direito à matrícula em outra instituição de ensino. 
Inocorrendo mudança de sede funcional da impetrante, denego a segurança. 
Dou provimento à remessa. 
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É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 30.136-PB 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Parte Autora: FABIANA MARIA MONTEIRO RÉGIS 
Parte Ré: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - PB 
Advogados: DRS. JOÃO MANOEL DE CARVALHO COSTA FILHO E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Ensino superior. Pré-matrícula. Perda do prazo. Motivo impediente. Comprovação. 
A aprovação em concurso vestibular assegura ao candidato o direito de ingresso na 
Universidade, desde que atendidas as exigências regulamentares. 
Estando a impetrante internada em estabelecimento hospitalar, conforme prova 
documental, não poderia comparecer à instituição para efetivar matrícula prévia, no 
exíguo prazo previsto no edital. 
Segurança concedida. 
 
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, 26 de agosto de 1993 (data de julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Fabiana Maria Monteiro Régis, menor púbere, 
devidamente assistida por seu genitor, impetrou mandado de segurança contra ato do 
Magnífico Reitor da Universidade Federal da Paraíba visando a obter matrícula prévia no 
Curso de Ciências Econômicas daquela instituição, para o qual fora aprovada em 
concurso vestibular. 
A impetrante atacou a decisão do Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão - 
CONSEPE, que negou provimento a recurso administrativo, no qual sustentava a 
impossibilidade de comparecer à pré-matrícula designada para o dia 12.02.90, das 14:00 
às 17:00 horas, já que estivera internada em estabelecimento hospitalar no período 
compreendido entre 12 e 18 do mesmo mês. 
Ao prestar informações, a autoridade impetrada sustentou que a requerente, embora 
acometida de grave enfermidade, poderia ter outorgado instrumento procuratório para que 
terceiro efetuasse tanto a matrícula prévia quanto a matrícula em disciplina (definitiva). 
Não tendo tomado as providências cabíveis, perdeu a classificação e, em conseqüência, 
o direito de ingressar na universidade. 
A sentença concedeu a segurança pleiteada, subindo os autos em razão do duplo grau 
obrigatório. 
É o relatório. 
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VOTO 

 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A impetrante, aprovada no Concurso 
Vestibular Unificado de 1990 para o Curso de Ciências Econômicas, foi impedida de 
ingressar na Universidade Federal da Paraíba por não ter efetuado a chamada "pré-
matrícula" no prazo previsto em edital. 
Determina o art. 24 da Resolução Conjunta nº 01/89: 
"Art. 24. Perderá a classificação e o direito à matrícula prévia o candidato que não 
comparecer, pessoalmente, ou através de procurador, formalmente constituído, ou não 
apresentar a documentação exigida no prazo fixado no Edital." 
Entretanto, de acordo com a declaração de fls. 13, subscrita pelo Diretor do Hospital Geral 
Dr. Pinho Espínola, da Fundação de Saúde do Estado da Paraíba - FUSEP, a impetrante 
estivera internada naquele nosocômio no período de 12.02.90 a 18.02.90. 
Desse modo, não poderia ter comparecido à instituição de ensino no exíguo prazo 
concedido pela administração (dia 12.02.90, das 14:00 às 17:00 horas). 
Também não seria razoável exigir-se da candidata que, no mesmo dia em que se 
internou, acometida de enfermidade de cuja gravidade não discordou a autoridade 
impetrada, providenciasse instrumento de mandato a fim de que terceiro efetivasse a 
matrícula prévia. 
Em caso também oriundo do Estado da Paraíba, o então Tribunal Federal de Recursos, 
por sua e. Segunda Turma, admitiu a comprovação de "justificativa séria" como motivo 
para que se releve a perda do prazo de pré-matrícula: 
"EMENTA: Ensino superior. Pré-matrícula. Conveniência e previsão normada. 
A pré-matrícula, destinada a triagem preparatória do ato definitivo, é geral para todos os 
candidatos aprovados no vestibular da unidade de ensino e da conveniência desta. Ao 
critério adere o estudante ao inscrever-se no concurso, tomando conhecimento dos seus 
termos pelo edital e pelo manual do candidato. 
A perda do prazo, sem justificativa séria, autoriza a negativa da matrícula. Aplica-se, 
contudo, o critério do "fato consumado", que sobreveio por ordem judicial provisória, 
depois tornada definitiva, e criou situação jurídica favorável ao candidato.  
Sentença confirmada." 
(AMS 89952-PB, Rel. Min. Gueiros Leite, in DJ 31.05.82). 
A aprovação no concurso vestibular assegurou à impetrante o direito líquido e certo de 
ingressar no curso universitário para o qual fora classificada, desde que atendidas as 
exigências regulamentares. 
O evento imprevisível que a impediu de comparecer à instituição na data aprazada restou 
documentalmente comprovado com a petição inicial. 
Com essas considerações, nego provimento à remessa. 
É como voto. 

 


