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Revista 15 - janeiro/março 1994 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.456-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Agravantes: MÁRIO ARAÚJO ALENCAR ARARIPE E CÔNJUGE 
Agravados: JOÃO AMADEU DE VASCONCELOS E CÔNJUGE 
Advogados: DRS. JOSÉ FELICIANO DE CARVALHO JÚNIOR (AGRTES.) E  

RAIMUNDO DEUSDETH RODRIGUES (AGRDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Usucapião. Justificação preliminar. Função. Pressuposto processual.  
1 - A justificação preliminar de posse, em ação de usucapião, por ter função, somente, de 
pressuposto processual, não exige prova robusta e definitiva para ser considerada 
procedente.  
2 - A sua natureza dentro do processo é de, apenas, um dos pressupostos para o 
procedimento processual, a fim de se evitar que a ação tenha prosseguimento sem a 
condição mínima exigida para o seu exame final, isto é, de declaração ou não do domínio.  
3 - Havendo prova de que os autores, por si e por seus antecessores, sempre tiveram 
posse, de modo manso e pacífico, no imóvel apresentado para ter declarado o domínio 
por usucapião, não há como o juiz monocrático reconhecer procedente a justificação 
preliminar.  
4 - O reconhecimento, contudo, de que a posse foi justificada em tal fase preliminar, não 
exime o exame aprofundado da prova testemunhal, documental, pericial ou outra de 
qualquer natureza sobre se estão presentes todos os requisitos necessários para a 
procedência do pedido de declaração de domínio por usucapião. A largueza da instrução 
do processo e a investigação sobre a prova firmarão o convencimento definitivo do juiz 
por ocasião do seu julgamento, sem qualquer vinculação com o demonstrado na 
justificação preliminar.  
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 5_ Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto do juiz relator e das notas 
taquigráficas 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: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 
decisão que julgou justificada a posse de João Amadeu de Vasconcelos e cônjuge em 
ação de usucapião. 
Os agravantes sustentam que o referido pronunciamento judicial deve ser reformado, 
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pelos fundamentos seguintes: 
a) - o de inexistir posse configurada em nome dos agravados, porque eles próprios 
reconheceram que o real possuidor seria Waldemar de Melo Andrade, que é a pessoa 
que detém diretamente a ação concreta sobre o bem; 
b) - o de ter a decisão agravada reconhecido como justificada uma posse, para fins de 
usucapião, quando a mesma não se apresenta mansa e pacífica; 
c) - ser indiscutível a existência de área de marinha inserida no pedido exordial, o que é 
reconhecido pelo Ministério Público, pelos agravados e pelo Serviço do Patrimônio da 
União; 
d) - as testemunhas ouvidas não confirmaram a descrição do imóvel feita pelos 
agravados, pois, conforme revela a prova, dois depoentes reconhecem que a posse é 
exercida, ainda, pelo Sr. Waldemar de Melo Andrade e os demais que prestaram 
depoimentos não sabem quem está morando no terreno. 
Os agravados, em resposta, afirmam que ficou demonstrada, de modo inequívoco, a 
posse que exercem sobre a área que pretendem adquirir por usucapião, não só por si, 
como também pelos antecessores, pelo que deve ser negado provimento ao agravo.  
O eminente Juiz monocrático manteve o despacho agravado, confirmando todos os 
termos da decisão.  
É o relatório.  
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Da decisão agravada, destaco o trecho 
seguinte: 
"Quanto ao requerimento do Ministério Público Federal no sentido de que se justifique a 
posse dos autores no imóvel descrito na peça vestibular, ressalvando-se área do domínio 
da União, entendo que tal ressalva é desnecessária porque não está provada ainda 
existência de área pertencente ao domínio da União dentro dos limites do imóvel 
usucapiendo. Por tal motivo, indefiro o requerimento do Ministério Público no que tange à 
aludida ressalva.  
Com relação ao requerimento do Dr. José Feliciano de Carvalho Júnior, patrono de Mário 
Alencar Araripe, entendo que: 
a) não está ainda provada a existência de área pertencente ao domínio da União dentro 
dos limites do imóvel usucapiendo descrito na inicial e, por conseguinte, a alegativa de 
inépcia do pedido não deve, no ensejo, ser acolhida; 
b) a alegativa de que nenhuma posse certa restou provada em nome dos autores, não 
merece acolhida diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de 
justificação e, por isso, não acolho o pedido de extinção do feito sem apreciação do 
mérito.  
Pelos depoimentos das testemunhas, ouvidas às fls. 120/129 dos autos, verifica-se o 
seguinte: 
a) que o terreno usucapiendo, inicialmente, pertenceu a Valdemar Melo de Andrade; 
b) que Valdemar Melo de Andrade possuiu o referido terreno durante mais de 20 (vinte) 
anos, pois a testemunha Maria do Socorro Silvano diz, em seu depoimento, que conheceu 
Valdemar Melo de Andrade desde 1947, já morando no aludido terreno; a testemunha 
Geraldo Rodrigues de Souza diz que conheceu Valdemar Melo de Andrade em 1963, já 
morando no referido terreno; a testemunha Francisco Martins Costa diz que conheceu 
Valdemar Melo de Andrade em 1953, já morando no terreno objeto desta ação; a 
testemunha Nilo Alves Batista diz que conheceu Valdemar Melo Andrade em 1945, já 
morando no terreno em referência; 
c) que Valdemar Melo Andrade, durante o tempo em que possuiu o terreno em alusão, foi 
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respeitado por todos como dono deste; que ninguém nunca se opôs à posse de Valdemar 
Melo de Andrade no terreno; que Valdemar Melo de Andrade tinha uma casa de taipa 
dentro do terreno, a qual, depois, foi derrubada e construída de tijolo; que o terreno era 
cercado e tinha muitas fruteiras plantadas por Valdemar Melo de Andrade; que ainda 
existe no terreno um cacimbão feito por Valdemar Melo de Andrade; 
d) que Valdemar Melo de Andrade, em 1987, vendeu a posse do referido terreno a João 
Amadeu de Vasconcelos e sua mulher; 
e) que João Amadeu de Vasconcelos e sua mulher são respeitados como donos do 
aludido terreno; que ninguém, até hoje, se opôs a sua posse no terreno; 
f) que João Amadeu de Vasconcelos e sua mulher têm um morador no terreno e que esse 
morador, hoje, é Valdemar Melo de Andrade.  
O art. 552, do Código Civil, preceitua que: 
'O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, 
acrescentar à sua posse a do seu antecessor (art. 496), contanto que ambas sejam 
contínuas e pacíficas.' 
Ora, a posse dos autores sobre o referido imóvel data de 1987 até hoje, e a do seu 
antecessor Valdemar Melo de Andrade, de 1945 até o dia em que, em 1987,  vendeu-a 
aos autores. Pelos depoimentos das testemunhas, não resta dúvida de que ambas as 
posses sempre foram contínuas e pacíficas, públicas e exercidas com ânimo de dono." 
(fls. 39) 
A decisão monocrática não discrepa das provas depositadas nos autos. As testemunhas 
ouvidas declaram que os autores, por si, e o seu antecessor Valdemar de Melo Andrade 
sempre exerceram, de modo manso e pacífico, o direito de posse no imóvel que 
identificaram de modo satisfatório, por prazo superior a 20 anos. A questão de mérito, isto 
é, dos requisitos para a declaração de domínio por usucapião, dos limites e da exclusão 
de área de marinha ou não será resolvida por ocasião da instrução, quando realizada a 
perícia, ouvidas novas testemunhas e quaisquer outras provas, conforme informou o 
eminente juiz monocrático, já se encontrando designada a audiência. A solução virá, com 
certeza, por ocasião da decisão final, momento apropriado para o exame definitivo de 
todos os requisitos para ser a demanda considerada procedente ou improcedente. A 
justificação preliminar de posse não exige uma prova consistente e definitiva. Ela tem, 
unicamente, a função de pressuposto processual para a ação de usucapião. 
Humberto Theodoro Júnior, em sua obra "Curso de Direito Processual Civil", Vol.III -
Procedimentos Especiais, págs. 1676 a 1677, ao tratar da Justificação Preliminar da Ação 
de Usucapião, ensina que: 
"Antes de iniciar o prazo de contestação, deve o autor promover uma justificação 
preliminar de sua posse sobre o imóvel usucapiendo. Representa essa justificação um 
pressuposto processual, já que se o autor não consegue êxito na demonstração in limine 
litis de sua posse, nem mesmo o prazo de resposta será aberto, e o processo, no 
nascedouro, será extinto sem julgamento de mérito. O objeto, porém, dessa medida inicial 
não é, de plano, provarem-se os requisitos do usucapião, mas apenas justificar a posse, 
para evitar que o processo tenha seqüência sem um mínimo de probabilidade de sucesso. 
Os requisitos que qualificam a posse ad usucapionem serão apurados no contraditório da 
instrução processual, não sendo objeto da justificação, nem do julgamento que a seu 
respeito será pronunciado, os caracteres da posse". 
A seguir, cita decisão do TJRJ, Ap. 35.607, ac. de 10.07.75, Rel. Des. Rodrigues Silva, in 
RT 493/195, do seguinte teor: 
"A justificação prévia, como primeira fase da ação de usucapião, destina-se a demonstrar 
quantum satis, desde logo, que o pedido não é temerário e se acha apoiado em boa 
aparência legal , bem como a facultar elementos pelos quais se possa inferir quais os 
interessados certos e incertos que devam ser citados. Só a sentença de segunda fase 
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profere o juízo declaratório definitivo, depois de correr a ação os seus trâmites legais: art. 
943, parág. único, do CPC". 
Humberto Theodoro, na mesma obra, dando prosseguimento ao seu entendimento, 
revela, ainda, que: 
"Compõe-se, assim, o procedimento especial do usucapião de duas fases distintas: a 
primeira destinada à apuração de um simples pressuposto processual, e a segunda 
destinada à apuração e julgamento da questão de mérito. Diante da função reservada ao 
pressuposto processual em causa, entende-se que a justificação preliminar não exige 
prova robusta, definitiva e inquestionável. Segundo a jurisprudência, busca-se demonstrar 
apenas que o pedido não é temerário e se acha apoiado em boa aparência, de sorte que 
basta justificar a existência de "posse aparente e superficial" para legitimar o 
desenvolvimento do processo." 
Não há discrepância, nos campos doutrinário e jurisprudencial, sobre a justificação judicial 
da posse, no procedimento especial de usucapião, ter função, apenas, de pressuposto 
processual da causa. Em conseqüência, a análise da prova, em regra testemunhal, tem a 
finalidade única de se examinar, a priori, se tal pressuposto se encontra presente, logo no 
início da ação, para que ela possa prosseguir. A decisão a respeito não tem caráter de 
definitividade. Com a contestação ou sem ela, abre-se todo um campo que possibilita ao 
juiz pesar todos os elementos probantes presentes nos autos e se posicionar sobre se o 
pedido de usucapião merece ser procedente ou não. 
Isto posto, nego provimento ao agravo, mantendo a decisão de primeiro grau.  
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.549-AL  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Agravante: FAZENDA NACIONAL 
Agravado: JOSENILDO FERREIRA DE CARVALHO 
Advogados: DRS. PAULO AZEVEDO NEWTON E OUTRO (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Agravo de Instrumento. Prazo. Pedido de reconsideração. Decisão mantida na íntegra. 
Prazo contado a partir do primeiro despacho. Intempestividade. Agravo não conhecido. 
- O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper nem suspender o prazo 
para interposição do recurso. 
- Se o despacho agravado manteve, na sua essência, os termos do anterior, não há 
dúvida de que é contra o primeiro que se deve interpor agravo de instrumento e não 
contra o  que apreciou o pedido de reconsideração. 
- Agravo não conhecido. 
 
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, não 
conhecer do 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, 21 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: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela 
Fazenda Nacional contra despacho que, indeferindo pedido de reconsideração formulado 
pela agravante, determinou o cumprimento da decisão que ordenara a desconstituição de 
penhora promovida, nos autos da execução fiscal,  contra Josenildo Ferreira de Carvalho. 
Diz a agravante que, ao analisar o pedido de reconsideração, o Juiz monocrático prolatou 
nova decisão sobre a matéria, de tal forma que é contra esse novo despacho que o 
agravo está sendo interposto. Refere que, tendo sido intimada em 21.01.93, estaria 
comprovada a tempestividade do recurso. No mérito, insurge-se contra a ordem de 
desconstituição da penhora, argumentando que os telefones penhorados somente foram 
objeto de partilha em 12.03.87, isto é, foram alienados à esposa do executado muito 
tempo após a regular constituição do crédito tributário, inscrito na dívida ativa em 29.06.86 
e ajuizado em 17.07.86. 
Sem contra-razões. 
Formado o instrumento de agravo e mantida a decisão, foram os autos remetidos a esta 
Corte, vindo-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cabe ao Juízo ad quem, por ocasião do 
julgamento do agravo de instrumento, apreciar e decidir sobre sua admissibilidade, 
examinando o atendimento dos pressupostos processuais que lhe são peculiares. 
A inicial faz referência a duas decisões interlocutórias: a primeira fora objeto do pedido de 
reconsideração, e a segunda, ao analisar o pedido, teria trazido matéria nova, impugnável 
por meio do presente recurso. Tal argumento se reveste de importância para a análise da 
tempestividade do recurso, razão pela qual passamos a tecer considerações sobre sua 
procedência. 
Diz a agravante: 
"Com vista dos autos em 18.12.92, cuidamos de mostrar ao nobre magistrado o desacerto 
do seu pensamento, provocando-lhe reapreciação do assunto, num indisfarçável juízo de 
retratação. 
Pois bem. Sobre tal pedido novo decidiu o ilustre Juiz Sebastião José Vasques de 
Moraes, ocasião em que mandou que a ora agravante providenciasse o ajuizamento de 
ação pauliana ou indicasse outros e novos bens do executado para a satisfação do 
débito. Inegavelmente, o que consta às fls. 205 é uma nova decisão sobre a matéria que, 
mais uma vez, deixou de reconhecer o direito líquido e certo da exequente agravante. 
Assim, nos termos do art. 522 do CPC, bem como baseado nos comentaristas do Código, 
dentre muitos Sérgio Salvione Fader, cabível é o presente recurso, cuja tempestividade 
assim fica fora de qualquer dúvida (fls. 205)." 
Ocorre que, da análise das peças trasladadas, encontramos os seguintes despachos: 
- Decisão subscrita pelo Exmo. Sr. Juiz Dr. Paulo Machado Cordeiro, datada de 17.12.92 
(fls. 41): 
"1. Houve transferência de bens por ordem judicial. 
2. A Fazenda Nacional deve desconstituir o ato jurídico na forma regular, se quiser. 
3. Assim sendo, indique outros bens ou requeira o que for de direito o douto Procurador 
da Fazenda Nacional." 
Desse decisum foi intimada a agravante em 17.12.92, tendo optado pelo pedido de 
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reconsideração formulado em 18.12.92 (fls. 41v.) 
Examinando o pedido, o Exmo. Sr. Juiz Dr. Sebastião Vasques de Moraes, em 18.12.92, 
assim determinou (fls. 42): 
"Cumpra a exeqüente o r. despacho de fls. 204." 
A Fazenda Nacional pediu vista dos autos em 21.01.93, tendo interposto agravo de 
instrumento em 22.01.93, sob a alegação de que a segunda decisão trouxera matéria 
nova impugnável através do presente recurso, que teria sido interposto dentro do prazo 
legal. 
Não posso acolher tal fundamentação. 
Incumbe ao julgador decidir a lide, nos termos em que foi proposta, firmando seu 
entendimento a partir dos elementos que instruem o processo. 
Alega a agravante, textualmente, que "o despacho de fls. 205", ao analisar o pedido de 
reconsideração, modificara o teor da primeira decisão, determinando que a recorrente 
providenciasse o ajuizamento de ação pauliana ou indicasse outros bens para a 
satisfação do débito. 
Contudo, o que temos nos autos, às fls. 42 (antiga 205), é um despacho que apenas 
reiterou os termos da decisão de fls. 41 (antiga 204), determinando o seu cumprimento, 
conforme já foi observado. 
Ora, se o despacho agravado manteve, na sua essência, os termos do anterior, não há 
dúvida de que é contra o primeiro que se deve interpor agravo de instrumento e não  
contra o que apreciou o pedido de reconsideração. 
O pedido de reconsideração não tem, na verdade, o condão de interromper nem de 
suspender o prazo de recurso, nos termos do entendimento jurisprudencial dominante. 
In casu, o prazo para interposição do agravo começou a fluir em 18.12.92, suspendendo-
se no período de férias forenses, e voltando a correr em 07.01.93. Seu termo final é, 
portanto, o dia 10.01.93. Tendo sido interposto em data de 22.01.93, não há dúvida sobre 
a sua intempestividade. 
Pelo exposto, não conheço do agravo, por intempestivo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.705-CE  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Agravada: MARIA AMÉLIA ARAÚJO MONTE 
Advogados: DRS. JORGEMISA JORGE AUAD E OUTROS (AGRTE.) E  

TIAGO OTACÍLIO DE ALFEU E OUTROS (AGRDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Produção de provas. Indeferimento. Artigos 130 
e 400, I, do CPC. 
- Ao magistrado cabe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a produção de 
provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou 
protelatórias, bem como o requerimento de inquirição de testemunhas sobre fatos já 
provados por documentos ou confissão da parte. 
- Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2.705 - CE, em 
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que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 20 de outubro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: A Caixa Econômica Federal - CEF  agrava de 
instrumento da decisão do MM. Juiz da 1ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que 
denegou pedido por ela formulado, no sentido de que fossem tomados os depoimentos 
pessoais, em audiência, da promovente e de sua nora. Entende que houve cerceamento 
de defesa e que, portanto, o despacho recorrido merece reforma. 
Processado o recurso, subiram os autos a esta Corte, após o MM. Juiz a quo haver 
mantido a decisão agravada, sendo-me conclusos por força de distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): No presente agravo, a CEF pretende a 
reforma do despacho que lhe negou pedido de oitiva, em audiência, da promovente e sua 
nora. Visa a obter desta Corte a permissão para que se processe a tomada dos 
depoimentos solicitados, em ação ordinária, na qual a promovente firmou o pleito de 
reaver determinado montante de dinheiro, sacado de sua conta-poupança, via guia de 
retirada, onde foi aposta assinatura falsificada, semelhante à da promovente. 
Ocorre que, no decorrer do processo, conforme se pode verificar do traslado das peças 
constantes do instrumento, houve realização de perícia grafotécnica, a partir da colheita 
de material da promovente e, posteriormente, sob protesto de seu procurador, de sua 
nora. Ambos os laudos fornecidos pelo perito do juízo e confirmados pelos assistentes 
técnicos, indicados pelas partes, declararam não ter sido a assinatura aposta na guia de 
saque de poupança periciada proveniente do punho de nenhuma das duas periciadas. 
De acordo com o nosso Diploma Processual, ao magistrado cabe, de ofício ou a 
requerimento da parte, determinar a produção de provas necessárias à instrução do 
processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (art. 130 do CPC). E mais 
adiante, em seu art. 400, I, dispõe que o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre 
fatos já provados por documentos ou confissão da parte. 
Entendo não ter havido cerceamento de defesa, na medida em que a prova pericial foi 
bastante para o livre convencimento do Juiz, pelo que este achou desnecessária a oitiva 
das pessoas requeridas pela agravante, excluídas pela perícia da responsabilidade pela 
falsificação da assinatura da promovente. 
É o magistrado quem afere a necessidade da produção de provas e não a parte. É óbvio 
que aqui há de entender-se que exista bom senso na decisão do magistrado, a quem a lei  
confere tal poder, com vistas à formação de sua convicção pessoal. 
Entendendo correta a decisão recorrida, pelo que nego provimento ao agravo para mantê-
la. 
É como voto. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.746-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Agravante: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 
Agravado: FRUMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. 
Advogados: DRS. MARIA JOSÉ CARVALHO PORTO E OUTRO (AGRTE.) E  

ANASTÁCIO JORGE MATOS DE SOUSA MARINHO (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Agravo de Instrumento. Liminar que determinou a liberação de mercadoria apreendida em 
virtude de auto de infração. Lagostas filetadas. Presença dos requisitos para a concessão 
da cautela. Legação de infringência ao princípio da legalidade por ter portaria instituído 
proibição não prevista em Lei. Mercadoria passível de perecimento se armazenada por 
longo período. Relevância dos fundamentos. Manutenção da decisão concessiva de 
liminar. Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 14 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis interpõe agravo de instrumento contra despacho do 
MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que, nos autos de ação 
cautelar inominada promovida pela empresa Frumar Comércio de Alimentos e Serviços 
Ltda., concedeu liminar para determinar a liberação de 114 (cento e quatorze) quilos de 
lagosta filetada, que haviam sido apreendidos pelo agravante em decorrência de auto de 
infração lavrado contra a empresa agravada. 
Alegou o agravante que havia autuado a empresa agravada por desobediência à Portaria 
nº 76/92, que proibia o armazenamento de lagosta da espécie Panulirus Argus e Panulirus 
Laevicauda, na forma que especificava, razão pela qual inexistia, na espécie, o requisito 
do fumus boni juris. Por outro lado, também não poderia prosperar a manutenção da 
liminar sob o fundamento da existência do periculum in mora, desde que a agravada era 
fiel depositária das lagostas apreendidas que permaneciam armazenadas em suas 
câmaras frigoríficas. 
Nas contra-razões do recurso, aduziu a agravada a ilegalidade da Portaria nº 76/92, do 
IBAMA, desde que havia sido elaborada por órgão desprovido de poder regulamentar, 
instituira proibição não constante em lei e era originária de ato administrativo desprovido 
de poder normativo. E, ainda, perfeitamente identificável, no caso, o periculum in mora, 
porquanto a mercadoria apreendida poderia facilmente perecer se permanecesse longo 
tempo armazenada, além de que a agravada havia prestado caução real, em valor 
superior ao das mercadorias em questão. 
Mantido o despacho atacado, subiram os autos. 
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É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O despacho contra o qual o IBAMA agora 
interpõe o presente agravo encontra-se assim fundamentado: 
"01. Pede a requerente ordene este Juízo, em caráter liminar, a liberação da mercadoria 
que lhe apreenderam fiscais do IBAMA ao lavrarem contra ele o auto de infração nº 
404402, ao mesmo tempo em que propõe depositar o valor de Cr$ 3.047.918,30 (três 
milhões, quarenta e sete mil, novecentos e dezoito cruzeiros e trinta centavos). Essa 
mercadoria, explica, trata-se de lagosta acondicionada em forma de filetes, para melhor 
conservação e prestação de serviços do restaurante 'Bargaço', seu nome de fantasia. 
02. Os argumentos expendidos na inicial, centrados na exigência de observância do 
princípio de legalidade (art. 5º, item II, CF), que atestaria, por inconstitucional, imposições 
de mera portaria da autarquia requerida, sem respaldo na lei, configuram, em meu 
entender, o fumus boni juris. 
03. O periculum in mora se descortina no caso. Conquanto depositária dos bens 
apreendidos - 114: cento e quatorze quilos de lagostas filetadas -, podem estes vir a 
perecer até que se julgue em definitivo a lide principal. Caso seja esta julgada 
favoravelmente à requerente, estará consumado seu prejuízo, que, só a muito custo e 
demora, poderá ser convenientemente ressarcido." (fls. 30/31). 
O agravante defende a reforma do despacho alegando que havia apreendido a 
mercadoria questionada dentro de sua competência e com base em previsão do art. 2º da 
Lei nº 7.679/88. 
É que, segundo o agravante, a empresa agravada armazenava lagosta em filetes, de 
forma a não se permitir a medição do tamanho da espécie, desobedecendo, assim, as 
normas que garantiam a preservação da fauna aquática. 
Ocorre, entretanto, que são relevantes os fundamentos que levaram o MM. Juiz de 
primeiro grau a conceder a liminar. 
Alega-se, em primeiro lugar, que a Portaria nº 76/92-IBAMA instituiu proibição não 
prevista em lei, ofendendo o art. 5º, II, da CF, que estabelece não estar ninguém obrigado 
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Por outro lado, a 
mercadoria apreendida, se mantida em armazenamento por longo período, poderia vir a 
perecer, causando prejuízo de difícil reparação para a empresa. 
Tenho, na verdade, que assiste razão ao douto Juiz a quo. 
É que, embora seja de fundamental importância a preservação da fauna aquática e 
bastante legítima a proibição de captura de indivíduos imaturos ou infantes, indispensável 
à perpetuação da espécie, é de se ver que, no caso presente, estão presentes os 
requisitos para a concessão da cautela. 
A forma como a empresa acondiciona a lagosta impede a sua medição, mas, por outro 
lado, não pode, em princípio, provar que estão desatendidos os critérios legais. Tal só 
poderá ser devidamente esclarecido no curso da ação principal. 
É de se ver, ainda, que a agravada prestou caução real, em valor equivalente ao da 
mercadoria apreendida. 
Com estas considerações, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.849-RN  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
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Agravado: NASCIMENTO CORDEIRO DE MACEDO 
Advogados: DRS. VITAL NOGUEIRA DE SOUZA E OUTROS (AGRTE.) E  

ENÉLIO LIMA PETROVICH (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Decisão homologatória de cálculos de 
atualização. Correção monetária. Sucessivas atualizações. Possibilidade. 
- A correção monetária não constitui acréscimo, mas sim a preservação do valor da 
moeda e, em conseqüência, do valor da própria condenação. Possibilidade de tantas 
atualizações quanto bastem para a realização da prestaçao jurisdicional em sua plenitude. 
- Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2.849 - RN, em 
que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 16 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
agrava de instrumento da decisão do MM. Juiz da 2ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, 
que homologou cálculos de atualização de liquidação efetuados pela Contadoria do foro. 
Alega haver efetuado o pagamento de valor já homologado e atualizado 
administrativamente, desejando o fim de sucessivos pedidos de atualização referentes ao 
mesmo débito. 
Formado o instrumento e processado regularmente o recurso, subiram os autos a esta 
Corte, após  haver o MM. Juiz a quo mantido a decisão agravada. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Tenho me posicionado no sentido de 
ser cabível a aplicação da correção monetária nas condenações judiciais, como única 
forma de se realizar a prestação jurisdicional em sua plenitude. 
Com efeito, a correção monetária não constitui acréscimo, mas sim a preservação do 
valor da moeda e, em conseqüência, do valor real da condenação. 
O fato do INSS pleitear o fim de sucessivos pedidos de atualização do mesmo débito 
afigura-se-me totalmente desprovido de substância, uma vez que não trouxe aos autos 
quaisquer elementos que sugerissem como indevida a atualização dos cálculos. 
Do instrumento constam duas cópias de atualização de cálculos realizados e o despacho 
agravado, no qual o MM. Juiz a quo os homologa, tendo em vista a defasagem da moeda. 
Portanto, inexiste nos autos qualquer peça que comprove a desnecessidade da 
atualização dos cálculos realizada, pelo que nego provimento ao agravo para manter a 
decisão recorrida. 
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É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.013-CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Agravante: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ - CRF 
Agravado: SUPER DROGARIA FONTENELE LTDA. 
Advogados: DRS. GESILIA PACHECO CAVALCANTI (AGRTE.) E  

JOSÉ OTACÍLIO AGUIAR (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Depósito judicial de coisas fungíveis. Imprestabilidade da garantia. 
Aplicação do art. 150, do CPC. Inexistência de parte dos bens penhorados. Prazo para o 
depositário efetuar sua reposição. 
- Tratando-se de depósito  irregular de coisas fungíveis, a imprestabilidade da garantia 
deve acarretar a responsabilização civil do depositário, o qual responderá pelos prejuízos 
que, por dolo ou culpa, causar à parte. 
- Quanto à parte dos bens penhorados não restituída por não mais existir, é de se 
determinar prazo a fim de que o depositário, que não honrou o compromisso assumido de 
guarda da mesma, a reponha, sob pena de prisão. 
- Agravo parcialmente provido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 3.013 - CE, em 
que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
parcial provimento ao agravo, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O Conselho Regional de Farmácia do Estado 
do Ceará - CRF-CE agrava da decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara, Seção 
Judiciária do Ceará, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Super Drogaria 
Fontenele Ltda. 
É que, havendo ocorrido leilão de um lote de medicamentos nomeados à penhora, sem 
licitantes (dezembro de 1991), foi requerida a adjudicação dos bens (março de 1992), 
sendo extraída a carta de adjudicação em outubro de 1992, quando, de posse desta, o 
agravante foi informado pela executada de que não mais existiam os bens penhorados. 
Entendendo o agravante tratar-se o caso de infidelidade do depositário, requereu as 
medidas cabíveis, as quais o MM. Juiz a quo indeferiu, à consideração de que é injusto 
atribuir exclusivamente ao depositário a responsabilidade total pela inexistência e 
imprestabilidade dos bens penhorados (produtos farmacêuticos perecíveis, cujos prazos 
de validade já haviam vencido no curso da demanda). 
Processado o recurso, subiram os autos a esta Corte, após haver o MM. Juiz a quo 
mantido a decisão agravada, 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): O caso em tela consubstancia-se na 
existência de um depósito irregular, visto ser seu objeto coisas fungíveis, pois os 
medicamentos nomeados à penhora, possuindo prazo de validade, traduzem-se em 
objetos passíveis de serem substituídos por outros de idênticas características. 
Ocorre que a pretensão do agravante de, em face da não restituição dos bens pelo 
depositário, requerer a expedição de mandado para a entrega, em 24 horas, dos 
medicamentos penhorados e não vencidos ou do equivalente em dinheiro, sob pena de 
prisão, revelou um tratamento da questão como se houvesse a configuração de um 
depósito que visasse à restituição da coisa depositada idem corpus. 
Na verdade, deve-se ter muita cautela na aplicação da prisão, que não deve ser 
determinada sempre que a garantia se tornar imprestável. Muito embora tenha havido 
culpa do depositário, ao haver deixado os medicamentos se deteriorarem, sem a devida 
reposição (vale aqui salientar, como bem frisou o ilustre magistrado a quo, que a 
alienação antecipada dos bens não é medida a ser tomada somente pelo devedor, mas 
também pelo exeqüente), não cabe aqui a privação de sua liberdade, que em nada 
resolveria. 
Mais adequada e eficiente é a aplicação do art. 150, do Diploma Processual vigente, 
segundo o qual o depositário responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à 
parte, ressalvando-se-lhe, contudo, o direito de haver o que legitimamente despendeu no 
exercício do encargo. 
Portanto, a solução mais apropriada é a responsabilização civil do depositário, sem as 
cominações do art. 904, parágrafo único, do CPC. 
No entanto, há de se obervar que, além da parte da mercadoria que se deteriorou, acerca 
da qual paira a responsabilidade conjunta do exeqüente e do depositário, há, ainda, uma 
parte das mercadorias que, simplesmente, segundo alegativa do depositário, quando da 
tentativa de adjudicação dos medicamentos, não mais existia. 
Quanto a esta parte das mercadorias, há que se aplicar um tratamento diverso, ante a 
transgressão pelo depositário do dever de guarda dos bens penhorados que lhe foram 
confiados. Além do depositário, bem como o exeqüente, não haverem providenciado a 
alienação antecipada, não houve qualquer medida do depositário no sentido de efetuar a 
reposição dos medicamentos, nem ao menos apresentá-los com o prazo de validade 
expirado. Não se tem nem como aferir se, de fato, o depositário os jogou fora, como 
afirmou, ou os vendeu, consumindo todo o produto da venda. O que de real se pode 
verificar é que não foi honrado o compromisso do depositário, pelo que entendo ser 
necessária a abertura de prazo a fim de que o mesmo os reponha, sob pena de prisão. 
Isto posto, dou parcial provimento ao agravo, nos termos acima expendidos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.193-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL  
Apelados: BENTO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS 
Advogados: DRS. ENIR PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS (APDOS.) 
 
EMENTA 
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Administrativo. Reclassificação dos membros do Magistério do Exército. Professor 
adjunto. Lei 5.70l/71, art. 51. Restrição. Decreto nº 70.219, par. 1º, do art. 75. 
Inadmissibilidade. 
- Ultrapassou o Decreto 70.219 os limites de regulamentação da Lei 5701/71. 
- O art. 51 da Lei 5701/71 traçou as regras de reclassificação dos membros do Magistério 
do Exército, considerando-os como das classes de titulares e adjuntos. 
- Apelação e remessa desprovidas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 06 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apela a União Federal de sentença a julgar 
procedente pedido formulado por Bento Ferreira de Carvalho e Moacir Rangel Rolim em 
ação ordinária, determinando a classificação dos autores como "professores categoria 
permanente adjuntos" do Colégio Militar do Recife. 
Os apelados ingressaram em juízo, e com eles José Jasmo Bezerra, inconformados pelo 
enquadramento na condição de "chefes de seção de ensino", após a edição do Decreto nº 
70.219/72, o regulamento da Lei nº 5.701/71. 
Segundo eles, o referido Decreto extrapolou a previsão legal. Isto porque o artigo 51 da 
Lei nº 5.701/71 dispôs: 
"Art. 51 - Aos atuais professores civis e militares, catedráticos e adjuntos de catedráticos 
em caráter efetivo, são assegurados os direitos e as prerrogativas estabelecidas na 
legislação em vigor até a data de publicação desta Lei. 
Parágrafo único. Para efeitos da presente Lei, no que lhes for aplicável, os professores de 
que trata este artigo são considerados como das classes de titulares e adjuntos." 
Assim, jamais poderia o Decreto nº 70.219/72 estatuir, no parágrafo 1º, do artigo 75, de 
modo a discriminar os docentes de nível médio: 
"Art. 75 - ... 
Parágrafo 1º - Os professores de que trata este artigo são considerados como das classes 
de titulares e adjuntos, se do Ensino Superior, ou Chefes de Seção de Ensino, se do 
Ensino de Grau Médio, e mantidos em seus cargos, conforme sua situação na data de 
publicação da Lei nº 5.701, de 09 de setembro de 1971." 
Ao contestar, a União Federal, em peça subscrita pelo então Procurador da República, Dr. 
Nereu Pereira dos Santos Filho, argüiu, preliminarmente, a prescrição da ação: "visto 
como foi ajuizada mais de cinco (5) anos depois da plublicação da Lei nº 5.701, de 09 de 
setembro de 1971, na qual se estribam os autores para requererem a sua classificação 
como professores adjuntos." 
Por sentença, o MM. Juiz Orlando Cavalcanti Neves acatou a preliminar da ré. Trouxe à 
colação arestos do antigo Tribunal Federal de Recursos. Julgou "extinto o processo com 
apoio no inciso IV, do artigo 269, do Código de Processo Civil." 
Apelando, apresentaram os autores precedentes do TFR, concluindo pela procedência de 
súplicas semelhantes à deduzida na exordial. Acrescentaram ensinamentos doutrinários e 
pretorianos adversos à admissão da prescrição. 
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Despachou, às fls. 94, o MM. Juiz sentenciante: 
"De acordo com o artigo 4º da Lei 6.830 (sic), o recurso cabível é de embargos 
infringentes, opostos em dez dias, desde que o valor da causa é inferior a 50 obrigações 
reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs). Deixo de receber o recurso. Recife, 
25/01/1983." 
Interposto agravo de instrumento, provido pela 3ª Turma do TFR. Recebeu-se a apelação 
- certidão de fls. 98. 
Ao contra-arrazoar, a União Federal pediu a integral manutenção da r. sentença 
monocrática de extinção do processo. 
O MPF, às fls. 107/110, opinou pelo improvimento do recurso. A uma, porque o "lapso 
temporal havido entre 1971 e 1980 sobeja o legalmente exigido para consumar-se a 
prescrição qüinqüenal, de modo que impõe-se a conclusão de ser natimorta a pretensão 
deduzida nestes autos" (fls. 109). A duas, por não se aplicar aos recorrentes "a norma 
insculpida no artigo 51 da Lei nº 5.701/71, porque destinada, exclusivamente, a preservar 
a situação dos professores catedráticos e adjuntos nomeados sob a égide do Decreto-Lei 
nº 103/37, antes da vigência da Lei nº 3.780/80." 
A colenda Terceira Turma do TFR acolheu as apelações de Moacir Rangel Rolim e Bento 
Ferreira de Carvalho, eis que requereram administrativamente a retificação de suas 
classificações. Aquele Pretório entendeu "que o pedido administrativo interrompe a 
prescrição, se oferecido tempestivamente." Desacatou a de José Jasmo Bezerra, à 
míngua de demonstração da utilização da via administrativa para idêntico fim. 
Voltaram os autos à 2ª Vara da Seção Judiciária desse Estado. 
A sentença do então titular daquela Vara, Dr. Petrucio Ferreira da Silva, deferiu a 
postulação de Bento Ferreira de Carvalho e Moacir Rangel Rolim. Entendeu inadimissível, 
"ofendendo direitos adquiridos dos autores, deixar de considerá-los, nos termos precisos 
do parágrafo único do art. 51 da Lei 5.701, como professores ajuntos do Magistério do 
Exército para, em face do Regulamento daquela lei, que, de modo contraditório, distinguiu 
onde a lei regulamentada não distinguiu, e o pior, distinguiu para menor, considerá-los 
como Chefes de Seção de Ensino." 
Do decisum interpôs a ré recurso voluntário. Nas razões, reiterou os "termos da 
contestação referentes ao mérito da questão com a documentação acostada às fls. 43 
usque 56." Pediu "a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os 
pedidos dos autores Bento Ferreira de Carvalho e Moacir Rangel Rolim." 
Contra-arrazoando, os apelados socorreram-se de voto do eminente Min. Moacir 
Catunda, do e. TFR, favorável à sua tese. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Comungo do pensamento expresso 
no decisório atacado. 
Na verdade, ultrapassou o Decreto 70.219 os limites de regulamentação da Lei 5.701/71. 
Esta - viu-se no Relatório - é de dicção clara em prol da tese dos apelados. Aquele, indo 
além do âmbito a ele reservado, inovou  em prejuízo do direito adquirido dos recorridos. 
Assim, entendo merecer repúdio toda lucubração no sentido de aplaudir a distinção 
trazida a lume pelo Decreto nº 70.209/72, no artigo 75, §1º. Se o artigo 51 da Lei nº 
5.701/71 traçou, da forma como o fez, as regras de reclassificação dos membros do 
Magistério do Exército, ilegítimo pretender-se, via decreto concebido com sobredita 
finalidade, introduzir nuança lesiva aos interesses dos ora apelados. 
A questão da observância, pelos regulamentos, dos seus devidos e inexcedíveis lindes, 
foi objeto de análise do saudoso Hely Lopes Meirelles. Em seu insuperável Direito 
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Administrativo Brasileiro, ensina: "Sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato 
inferior à lei, não a pode contrariar, nem restringir ou ampliar suas disposições. Só lhe 
cabe explicitar a lei, dentro dos limites por ela traçados" (obra citada, 17ª edição, pág. 
113). E, lastreado em julgado do Excelso Pretório, asseverou: "Como ato inferior à lei, o 
regulamento não pode contrariá-la ou ir além do que ela permite. No  que o regulamento 
infringir ou extravasar da lei, é írrito e nulo, por caracterizar situação de ilegalidade (STF, 
Pleno, ADIn 311-9, RT 61/207)".  
De fato, trata-se de compreensão aplicável à espécie. 
O acerto da decisão monocrática ratifica-o, ainda, fértil jurisprudência. Além dos 
precedentes coligidos pelos autores-recorridos na inicial e dos citados na sentença, de 
válida menção mostra-se aresto do Colendo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a 
ferir situação exatamente igual: 
"Administrativo. Magistério do Exército. Professor adjunto. Direitos reconhecidos. Lei nº 
5.701/71 e Decreto-Lei nº 1.855/81. 
1-Reconhecido,  por  duas  vezes,  em  sentenças  confirmadas  pelo ex-TFR, o direito ao 
título de professor adjunto, a partir da publicação da Lei nº 5.701/71, com todas as 
vantagens decorrentes do cargo, inclusive com pagamento das gratificações de auxílio ao 
aperfeiçoamento técnico e profissional e de comissão de chefia de seção de ensino, 
descabe qualquer alteração em desacordo com as decisões referenciadas. 
2-Ademais, a Lei nº 5.701/71 não foi totalmente revogada pelo Decreto-Lei nº 1.855/81, 
que revogou apenas e expressamente o artigo 5º do aludido Diploma Legal (DL nº 
1.855/81, art. 2º). 
3-Remessa improvida. 
4-Decisão mantida." 
(REO 24.573-MG, Relator Juiz Eustáquio da Silveira, Relator para acórdão Juiz Plauto 
Ribeiro.)  
Pelo exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.313-SE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: EDVALDO AMORIM ARAÚJO E OUTRO 
Advogado: DR. MARCEL DE CASTRO BRITTO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo e Constitucional. Auto-aplicabilidade dos incisos XVIII e XIX do art. 7º da 
CF/88 extensíveis aos servidores públicos civis. 
- A licença gestante e paternidade são direitos fundamentais, dotados de 
autoaplicabilidade, concedidos aos trabalhadores e estendidos aos servidores públicos 
civis, a teor do § 2º do art. 39.  
- A Constituição em vigor veda qualquer discriminação atinente aos filhos do casal, 
independentemente de serem eles legítimos ou ilegítimos, adotivos ou naturais. Daí não 
ser possível restringir o alcance dos dispositivos acima citados tão-somente para os casos 
de filiação biológica. 
- Assim sendo, têm direito os autores servidores públicos civis e pais adotivos do menor 
de 01 ano ao gozo dos benefícios em epígrafe na forma estatuída pela atual Carta 
Magna. 
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ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, negar 
provimento à apelação e à remessa, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 18 de novembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação de sentença declaratória do direito 
dos autores de gozarem a licença paternidade e licença gestante, nos termos da 
Constituição em vigor. 
Policiais federais, pais adotivos da menor Soraya Duarte Araújo, nascida em 16.04.1990, 
com adoção plena outorgada em 11.06.1990, viram denegados  na esfera administrativa 
os pleitos de licenças paternidade e gestante. 
Propuseram ação cautelar contra a União a fim de evitar descontos nos vencimentos 
pelos dias faltados ao serviço em decorrência dos primeiros cuidados com a párvula. A 
sentença cautelar foi-lhes favorável, confirmando-a, inclusive, a egrégia Primeira Turma 
deste Tribunal, Relator o Juiz Orlando Rebouças. 
Ajuizaram a presente ação declaratória, visando ao reconhecimento judicial da pretensão, 
de fato atendida (sentença às fls. 52/56). 
A União Federal, rebelando-se contra  o decisum, alega não se mostrarem auto-aplicáveis 
os dispositivos constitucionais em que se fundou o pedido. Ademais, seu alcance  
restringir-se-ia à maternidade e paternidade  biológicas, não abrangendo as decorrentes 
de adoção. 
Aduz, ainda, à míngua de respaldo legal para o deferimento da postulação, pois a adoção 
ocorrera em junho de 1990, antes da vigência da Lei 8.112, de 12 de dezembro daquele 
ano. Esta autorizou à servidora pública civil a concessão de licença remunerada de 90 
dias por adoção e ao servidor a licença paternidade por 5 dias, pela mesma causa. 
Contra-razões às fls. 64/65. 
Regularmente processados, subiram os autos para desembargo. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Os direitos sociais, quais os previstos 
nos incisos XVIII e XIX do art. 7º da Constituição vigente, são inequivocamente direitos 
fundamentais, pois o capítulo II, aos mesmos atinentes, insere-se no Título II da Lei 
Suprema, a cogitar "dos direitos e garantias individuais". E, por força do § 2º do art. 39,  
estendem-se aos servidores públicos civis, qualidade dos apelados. 
Em se tratando de direitos fundamentais, exibem-se de aplicação imediata, a teor do § 1º 
do art. 5º. 
Assim, não resta a menor dúvida quanto à auto-aplicabilidade dos dispositivos 
autorizadores dos benefícios referidos. A matéria apresenta-se de uma clareza singular. 
Até mesmo a licença paternidade, assegurada pelo inciso XIX do art. 7º, nos termos 
fixados  em lei, dispensa maiores elucidações, porquanto o § 1º do art. 10 do ADCT 
estabelece prazo certo para o seu gozo. 
A única questão a suscitar discussão mostra-se a de lex legum, referir-se tão-só à 
maternidade e paternidade naturais. 
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Parece-me objetivarem tais dispositivos  mais à tutela dos interesses da criança que os 
dos genitores. 
O legislador constituinte pretendeu proteger o menor, propiciando as condições mínimas à 
mãe para assistir ao filho nos primeiros meses de vida e tempo ao pai para, com mais 
tranqüilidade, tratar dos aspectos burocráticos relativos ao nascimento. 
Tanto é verdade que o texto constitucional vedou toda e qualquer discriminação acerca  
dos filhos. Basta ler-se o art. 227, § 6º: 
"Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos 
direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 
filiação". 
A maternidade e a paternidade nunca se definiram apenas pelo fator  biológico, mas, 
também, e sobretudo, pelo amor , carinho e afeto a gerarem os cuidados imprescindíveis 
à assistência integral da criança, condição sine qua ao desenvolvimento normal dela.  
Logo, é indiferente a situação de filho adotivo ou não, qualquer deles carecendo dos 
mesmos desvelos. 
A propósito, lei ordinária, a de nº 8.112, instituidora do regime jurídico único dos 
servidores públicos civis, reconhecendo a razoabilidade deste entendimento, consagrou-o 
nos arts. 208 e 210, embora delirando da Constituição ao reduzir para 90 dias o tempo da 
licença maternidade. 
Ei-los: 
"Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença 
paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos". 
Art. 210. À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) ano de 
idade, serão concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada". 
Nego, pois, provimento à apelação e à remessa. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.154-SE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: SERVIÇOS MÉDICOS DE ARACAJÚ S/C LTDA. 
Advogado: DR. ROBERTO DE PAULA LIMA (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Arbitramento do lucro. 
- É cabível o arbitramento do lucro se o contribuinte, legalmente obrigdo a manter 
escrituração contábil, não dispões desse elemento de determinação do lucro real. 
- Apelação e remessa providas. 
 
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 e à remessa, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de  agosto   de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de apelação da Fazenda Nacional contra 
sentença que anulou lançamento tributário feito mediante arbitramento de lucro. 
Sustenta a apelante que a apelada não atende aos requisitos legais para enquadrar-se 
como microempresa, está obrigada a manter e não mantinha escrituração fiscal, 
justificando-se, assim, o arbitramento. 
Com as contra-razões de fls., os autos subiram. 
Dispensei revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O fisco arbitrou em 30% (trinta por cento) 
da receita bruta auferida pela apelada no período-base correspondente o lucro sobre o 
qual está a exigir o imposto de renda. 
Entendeu o ilustre Juiz Federal que a autora, ora apelada, dispondo, como dispõe, de 
documentos que possibilitam a apuração de seu lucro real, não pode o fisco cobrar-lhe 
imposto de renda calculado sobre lucro arbitrado. 
A legislação específica não autoriza, porém, tal entendimento. Os precedentes 
jurisprudenciais invocados dizem respeito a situações nas quais o contribuinte dispõe de 
escrituração contábil, e o fisco a despreza em face de irregularidades, para arbitrar o 
lucro. 
No caso presente, a apelada não dispõe de escrituração contábil. Sua receita bruta 
situou-se acima do limite legal de dispensa desse instrumento de apuração de resultados. 
Tem-se, pois, situação de fato que realmente enseja o arbitramento. 
É até possível que, de fato, a apelada não tenha tido lucro. Induvidoso, porém, é que lhe 
competia demonstrar o resultado econômico de suas atividades no período, e tinha de 
fazê-lo mediante escrituração contábil regular. O fisco não tem o dever de apurar o 
resultado do contribuinte mediante exame de toda a documentação pertinente a receitas e 
despesas destes. 
Dou provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 19.222-PE 

Relator : O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: VALDECY DE CASTRO MARTINS 
Advogados: DRS. LÚCIA MARIA DE FREITAS CHAVES E OUTROS (APTE.) E  

SEVERINO DA COSTA GOMES NETO (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Execução. Embargos de terceiro. Penhora. Exclusão da meação do 
imóvel com base no art. 3º da Lei nº 4.215 (Estatuto da Mulher). Ausência de citação da 
meeira para a penhora, suprida pelo seu comparecimento a juízo atacando o ato de 
constrição judicial do bem. Responsabilidade pessoal do sócio-gerente da sociedade por 
quotas, que não pode atingir a meação de sua mulher. Inteligência da Súmula nº 112, do 
ex-TFR. Numerário relativo ao débito tributário objeto da execução que não reverteu em 
benefício do patrimônio que se visa excluir da penhora. Apelo improvido. 
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ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 08 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de embargos de terceiro movidos pela 
senhora Valdecy de Castro Martins, objetivando a exclusão da sua meação do imóvel que 
foi penhorado na execução fiscal movida pelo Instituto de Administração Financeira da 
Previdência Social (IAPAS), contra José Martins da Silva, esposo da embargante. 
Esclareceu a embargante, na inicial, que o imóvel penhorado era o único pertencente ao 
casal e que fora alienado à empresa Irmãos Feitosa & Cia. em data de 08.12.81, 
enquanto que a penhora se efetivara em 22.05.79. Por esta razão, foram julgados 
improcedentes os embargos de terceiro que foram opostos pela adquirente do imóvel e 
consideradas nulas as alienações efetuadas. 
O Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social impugnou os 
presentes embargos, alegando que havia ocorrido fraude à execução, tendo ocorrido, 
portanto, ato atentatório à dignidade da Justiça, daí porque não poderia a embargante 
reivindicar a meação sobre o imóvel penhorado. 
O douto Juiz Federal, Dr. Petrônio Maranhão Gomes de Sá, ao tempo Juiz Federal 
Substituto, na Seção Judiciária de Pernambuco, julgou procedentes os embargos para 
ressalvar a meação da embargante no imóvel penhorado, condenando, ainda, a 
embargada nas custas e honorários advocatícios. 
O Instituto Nacional do Seguro Social, inconformado com os termos da sentença, recorreu 
para este Egrégio Tribunal pedindo a reforma do julgado. 
Contra-razões de apelação pleiteando a reforma da sentença, apenas em parte, para 
serem reconhecidas as parcelas que entende já quitadas, para ser feita a devida 
compensação. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Está comprovado nos autos que a venda 
do imóvel penhorado efetuada pelo falecido José Martins de Araújo e sua mulher Valdecy 
de Castro Martins, ora embargante, à empresa Irmãos Feitosa & Cia., foi anulada quando 
do julgamento dos embargos de terceiro propostos pela compradora do bem, como 
esclareceu a própria Senhora Valdecy de Castro Martins, na inicial da presente ação. 
Desta forma, o bem alienado voltou à propriedade dos vendedores, continuando, assim, a 
penhora sobre o mesmo. 
A pretensão, agora, da embargante na presente ação, é excluir a meação sobre o imóvel 
penhorado, invocando em seu prol o artigo 3º da Lei 4.215 (Estatuto da Mulher). 
Na sentença recorrida, o seu ilustrado prolator julgou procedentes os embargos, 
ressalvando a meação da embargante do imóvel penhorado. 
Como bem acentuou o Juiz sentenciante, pouco importa, no caso, se a autora foi ou não 
intimada da penhora. O que ressalta considerar é se a embargante tem ou não direito de 
excluir da penhora a sua meação. 
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Tenho, como entendeu a sentença recorrida, que assiste direito à embargante à meação 
do imóvel objeto da penhora. É verdade que ela participou da sociedade executada, como 
sócia minoritária, não integrando, contudo, a sua direção. O esposo da autora, já falecido, 
é que exercia o cargo de gerente e como tal responsável pela direção da sociedade. 
Analisando a matéria afirmou o signatário da sentença recorrida: 
"Entre as primeiras merece destaque o sistema adotado no Direito Brasileiro de distinção 
de responsabilidade patrimonial entre a pessoa jurídica e as pessoas físicas que a 
integram. Nesse contexto, já se pacificou a jurisprudência no sentido de que apenas 
respondem pela dívida social os bens do sócio gerente, não dos demais sócios, estes só 
responsáveis pelo valor de suas quotas, desde que não integralizadas. O extinto TFR, 
inclusive, sumulou a matéria sob o nº 112, verbis: 'Em execução fiscal, a responsabilidade 
pessoal do sócio-gerente de sociedade por quotas, decorrente de violação da lei ou 
excesso de mandato, não atinge a meação de sua mulher.'  
Especificamente, é de reconhecer-se que, pelo aditivo contratual aqui analisado, a 
participação societária da embargante estava integralizada. Logo, só perde a mesma. Ou 
seja: o que não mais existe. 
Por fim, no tocante à ausência de citação para a penhora, esta se encontra suprida com o 
comparecimento da embargante a juízo contra essa mesma penhora. Aliás, nunca é 
demais lembrar que não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo." (fls. 167). 
Nas razões de apelação, alega o Instituto Nacional do Seguro Social que a apelada não 
tem direito à meação pleiteada, desde que para tanto haveria de comprovar que a 
retenção do numerário relativo ao débito tributário não foi revertida em favor do patrimônio 
do casal. 
Como acentuou a apelada, nas suas contra-razões, em face mesmo da situação precária 
dos sócios da sociedade executada, ao tempo da execução, está evidente que não houve 
qualquer benefício pela alegada retenção dos tributos. Por outro lado, o imóvel, objeto da 
penhora, fora adquirido desde o ano de 1961, o que demonstra que não houve qualquer 
acréscimo patrimonial. 
O pedido da apelada para que sejam consideradas as parcelas que alega terem sido 
quitadas não tem qualquer procedência, porquanto é matéria estranha à discussão dos 
presentes embargos. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação para manter a sentença recorrida. 
É, pois, como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 19.799-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Apelado: AGOSTINHO APRÍGIO DE BRITO 
Advogados: DRS. ROSILEIDE FONSECA G. MUSSA IBRAIM (APTE.) E  

ALFREDO MARIANO DE BRITO (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Desapropriação. Ausência de pagamento. Imissão na posse - Atentado. 
Não configuração. 
1. A simples ameaça verbal e velada, desacompanhada de qualquer ato, sequer turbativo 
de posse, não configura o atentado. 
2. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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: O INCRA - Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária propôs contra Agostinho Aprígio de Brito ação de atentado, objetivando o 
restabelecimento do estado anterior do imóvel desapropriado. 
Argúi que por força do Decreto 94.073/87 foi o imóvel rural "Sítio Jardim", de propriedade 
do réu, declarado de interesse social para fins de desapropriação, visando à execução do 
Plano Regional de Reforma Agrária e, ajuizada a ação e depositado o valor, teve deferido 
e foi imitido definitivamente na posse do imóvel, conforme Registro Imobiliário. No 
entanto, foi impedido de penetrar no mesmo e efetivar medidas para levantamento básico 
e demarcação das parcelas e assentamento das famílias, face a ameaças do ex-
proprietário, no sentido de que só seria permitida a entrada dos técnicos caso lhe fosse 
paga, em dinheiro, a indenização total devida. 
Deferido o pedido de efetivação da posse. 
Em sua contestação, o réu alega que não cometeu ato nenhum que possa incriminá-lo. 
Tão-só defendeu sua terra quando da chegada de pessoas estranhas, atitude que não 
mais manteve ao saber se tratarem de técnicos do INCRA. O pretenso atentado apontado 
pelo INCRA não existiu e, inclusive, diz que a área encontra-se abandonada por ambas 
as partes, de sorte que revelam-se inverídicas as afirmações de que tenha havido ato 
modificativo. Esclarece que vem tentando, na ação de desapropriação, obter uma 
indenização justa. 
Procedida instrução processual, com ouvida de testemunhas. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático julgou improcedente a ação. Fundamentou sua 
decisão na conclusão a que chegou, de um exame dos autos e dos depoimentos das 
testemunhas, de que a data do ato impugnado não restou provada em termos precisos. 
Não se perfez a figura do atentado, porquanto consubstanciada em simples ameaça 
verbal, desfalcada de qualquer ato material prejudicial ao exercício da posse. 
Sustenta a peça recursal do INCRA a reforma da sentença por falta de amparo legal, bem 
como por causar grave lesão ao direito do autor. Quanto ao argumento sentencial de que 
inexistiu, em termos precisos, o atentado ocorrido, no entanto, o mesmo restou provado 
pelos próprios depoimentos constantes dos autos. Pré-questiona a questão federal, com 
fins de interpor possível recurso extraordinário. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Sobre a questão sub judice, o MM. 
Juiz assim se houve: 
"Observo, primeiramente, a falta de indicação, na peça vestibular, da data em que teria 
ocorrido o atentado argüido. Por sua vez, nos testemunhos produzidos por iniciativa do 
requerente encontram-se referências divergentes a esse respeito, quando se constatam 
indicações ao 'final do ano de 87' (fls.38), 'há dois anos, na reintegração da posse'(fls. 40), 
'julho de 87' (fls.41), 'no final de 87'(fls.43), 'no dia 25 de agosto de 1987'(fls. 45). 
Evidentemente, não tem a divergência apontada o condão, propriamente, de afastar o 
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reconhecimento da efetiva ocorrência do fato da ameaça velada praticada pelo requerido. 
No entanto, para o caso específico de configuração do atentado, releva o momento de 
sua verificação, posto que, segundo consta às fls. 45 dos autos  da ação expropriatória 
(Processo nº 1246-7), a imissão inicial da posse teria sido efetivada aos 18 de junho de 
1987, sem que conste do auto de imissão ou de qualquer peça integrante do processo 
expropriatório, qualquer ato de ciência ao requerido em relação àquela imissão de posse, 
tendo sido ele citado para os termos da ação, quando somente lhe foi entregue cópia da 
petição inicial e contra-fé (conforme certidão de fls. 66v. da ação expropriatória), a 08 de 
setembro de 1987. Em todo caso, ainda que se tenha como estabelecido o fato da 
ameaça de uma possível reação por parte do requerido, tenho que, precisamente por se 
tratar de ameaça e não de ato concreto prejudicial ao estado da coisa litigiosa, não se há 
de ter por configurado o atentado, como pretendido pelo requerente. Talvez por estas 
circunstâncias, esforçou-se o requerente em acentuar na sua réplica à constestação, 
como foi dito acima, que 'o réu era conhecedor de todos os fatos que estavam 
acontecendo...' Atentado é fato (ato ilícito processual ou ato-fato ilícito) praticado contra 
statum litis, inovando, portanto, lide pendente (v. Pontes de Miranda, Comentários ao 
Código de Processo Civil, Tomo XII, Pág. 381 e segs, Forense). Sabe muito bem disso o 
requerente, como se vê no item 06 de sua réplica, quando argumenta: 'ora douto 
Julgador, foram esses atos lesivos que criaram a situação nova que originaram a ação de 
atentado, por ser o meio de exercitar a pretensão de restituição do status quo da ação 
principal, a fim de que a situação de fato possa aguardar a solução do processo de 
desapropriação tal como se achava ao ajuizar-se o feito. A ameaça, verbal e velada, que 
teria sido praticada pelo requerido, sequer configura, paralelamente, totalmente despida 
de qualquer ação material, a turbação, sabido que 'turbar não é só perturbar, ou 
conturbar, é praticar qualquer ato, ou deixar que ocorra qualquer fato, que retire à posse a 
extensão, ou interesse, ou a eficiência, ou a tranqüilidade'(Pontes de Miranda, obra 
citada, Tomo XIII, pág. 277). Destarte, embora a titude do requerido, de data não 
precisada pelo requerente, possa ter, inclusive, repercussão na esfera criminal, não 
perfez a figura do atentado, porquanto consubstanciada em simples ameaça verbal 
desfalcada de qualquer ato material prejudicial ao exercício da posse, sequer do estado 
da coisa. Isto posto, na exata interpretação do art. 879 do Estatuto Processual Civil, julgo 
improcedente a ação ora apreciada. Não se tendo atribuído valor à causa, lacuna que não 
foi suprida ao longo do processo, condeno o Instituto requerente ao pagamento da verba 
honorária que arbitro em Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros)." 
Por todos os fundamentos, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 20.331-AL 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: MARIA JOSÉ SARMENTO DE AZEVEDO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Advogados: DRS. ADRIANO FALCÃO NERI (APTE.) E  

ILDEU VIEIRA VELOSO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Processual Civil. Administrativo. Títulos da Dívida Agrária - TDA. 
Atualização. CF/88, art.184. Lei 7738/89, arts. 9º e 10, II. Portarias do Min. da Agricultura 
que não prevêem o reajuste referente ao mês de janeiro/89. Ilegalidade. Execução da 
sentença. Cálculos. Homologação. Correção monetária. IPC jan/89. Aplicabilidade. 
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Honorários. Recurso Adesivo. INCRA. Legitimidade ativa e passiva. LC 73/93, art. 17, I. 
TDA - Exigibilidade. 
1. A Lei nº 7.738, de 1989, artigos 9º e 10, II, não estabelece a deflação nominal dos 
TDAs, do IPC no mês de janeiro/89. O que essa lei estabelece, nos artigos, 9º e 10, II, é 
que os Títulos da Dívida Agrária passam a ser corrigidos pelo IPC, considerada a 
variação ocorrida a partir de fevereiro/89, não prescrevendo, entretanto, a deflação 
preconizada nas portarias ministeriais, fruto de interpretação equivocada da lei. 
2. Exegese da Lei nº 7.738/89, que a torna compatível com a Constituição, artigo 184. 
3. A aplicação do índice de 70,28% - IPC de janeiro/89 e 84,32% - IPC de março/90 - 
Precedentes do STJ (Recurso Especial 4963 - PR, DJU 124, de 01.07.91, fls. 9163). 
4. Honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizada. 
5. O INCRA é parte legítima para representação judicial e extrajudicial. LC 73/93, art. 17, 
I. 
6. O Título de Dívida Agrária - TDA - é líquido certo e exigível. 
7. Apelação provida e apelo adesivo 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, dar 
provimento à apelação do particular e negar provimento ao recurso adesivo do INCRA , 
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 de julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Maria José Sarmento de Azevedo propôs Ação 
de Execução contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, objetivando 
receber o pagamento do valor de três mil, novecentos e trinta e quatro Títulos da Dívida 
Agrária - TDA, cada um com valor unitário de 5 OTNs (cinco  Obrigações do Tesouro 
Nacional), acrescidos de juros de seis (6%) por cento ao ano, vencidos a partir de 
novembro/88, e a aplicação do IPC de 70,28%, referente à correção do mês de janeiro/89. 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático julgou procedente, em parte, o pedido, com 
exceção do valor referente ao IPC de 70,28%, referente à correção monetária de 
janeiro/89. Condenou o réu em verba honorária de 5%. 
A exeqüente apela da sentença quanto: 1) ao percentual de 70,28% referente à 
atualização monetária; 2) quanto ao valor dos honorários que entende devidos no 
percentual de 20%. 
Adesivamente apela o INCRA, argüindo em preliminar a nulidade da decisão, face a sua 
ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, apontando como parte legítima a 
União Federal, por seus procuradores. Quanto ao mérito, alega que o Título da Dívida 
Agrária não contém o requisito básico de título de crédito, suficiente para autorizar o 
processo de execução, qual seja, exigibilidade, vez que sujeito à condição de previsão 
orçamentária. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): A apelante insurge-se contra a 
sentença que excluiu da atualização da dívida o percentual referente a janeiro de 1989 
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(70,28%). 
É pacífico nesta Corte que o percentual de 70,28% (IPC) incide sobre a atualização da 
dívida: 
Cumpre observar, entretanto, que, quanto à variação do percentual inflacionário para o 
mês de janeiro de 1989, enquanto apurado o IPC no percentual de 70,28% pelo IBGE, a 
Lei 7.730/89, art. 15, determinou o congelamento do seu valor OTN em 6,17.  Já em 
referência ao mês de janeiro de 1990, apurado o IPC de 84,32% nos termos de lei, entre 
16 fevereiro e 15 do mês de março, a ter vigência a partir do mês de abril, foi reduzido 
aquele percentual para 17,24% em face da Lei 8.024/90, havendo mesmo aquela lei 
determinado, no parágrafo único do art. 22, "excepcionalmente, o valor nominal BTN no 
mês de abril de 1990 será igual ao valor do BTN fiscal do dia 1º de abril de 1990". - Que, 
in casu, é justamente o índice enunciado pelo IPC.  
A jurisprudência, em conhecendo da matéria, tem se posicionado no sentido de aplicar tal 
índice quando inexistente um outro fator de atualização da moeda.  
Assim se segue: 
"Recurso Especial nº 4.963 - Paraná - (Registro nº 9089417). Relator: O Exmo. Sr. 
Ministro Geraldo Sobral. Recorrentes: José Leônidas Ferrarini e cônjuge. Recorrido: 
Município de Curitiba. Advogados: Drs. Miguel Luiz Conte e Paulo Roberto Ferreira 
Pereira. EMENTA: Desapropriação. Correção monetária. Plano Cruzado. DL nº 2.290/86, 
art. 6º. Juros compensatórios. Incidência. I - Mesmo que formalmente congelado o valor 
da OTN, o fenômeno inflacionário persistiu, tanto que o parágrafo único do art. 6º do DL 
2.284/86 mandou considerar na atualização prevista para 01.03.87 as variações do IPC 
ocorridas até 30.11.86 e 01.03.87. II - Se o art. 6º do Decreto-Lei nº 2.290/86, 
expressamente determina que "os débitos resultantes de condenação judicial...Serão 
reajustados pelos índices de variação das OTNs na forma estabelecida no art. 6º do DL  
2.284/86, com a redação dada por este Decreto", não há porque não se considerar a 
inflação ocorrida entre 01.03.86 e a data do pagamento. III -"Os juros compensatórios e 
moratórios nas desapropriações incidem até o efetivo pagamento da indenização, 
inclusive no período compreendido entre a expedição dos precatórios e o seu 
pagamento". Precedentes. IV - Recurso provido. ACÓRDÃO:  Vistos e relatados estes 
autos, em que são partes as acima indicadas: decide a Primeira Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar provimento ao recurso, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. Custas como de lei. Brasília, 03 de junho de 1991. (Data do julgamento)." 
"AC 9212-PB. Relator: O Sr. Juiz Ridalvo Costa; Apelante: José Henrique de Holanda 
Cavalcanti; Advogados: José Câmara de Oliveira e outro; Apelado: INSS-Instituto 
Nacional do Seguro Social; Advogados: Maria das Dores Viana Montenegro e outros; 
Vara de origem: 3ª. EMENTA: Previdenciário e Processo Civil. Correção Monetária de 
benefícios previdenciários. Havendo previsão na sentença, aplica-se o critério 
estabelecido na Súmula 71 do TFR até o ajuizamento da ação e, daí em diante, o da Lei 
nº 6.899/81. Entendimento pacífico no sentido de que os dois sistemas não se excluem, 
mesmo após a publicação da lei de correção monetária. Sentença que determinou a 
aplicação da Súmula 71 "até a vigência da Lei nº 6.899/81", não até o ajuizamento da 
ação. Benefícios pleiteados relativos ao período posterior a 1981. Impossibilidade da 
aplicação da Súmula 71, à míngua de determinação expedida na sentença. Ausência de 
recurso da parte. Coisa Julgada. Correção monetária. Índice. Janeiro de 1989. IPC. 
Parcial procedência da impugnação. ACÓRDÃO; Vistos, etc. Decide a Primeira Turma do 
Tribunal Regional da 5ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao apelo, nos 
termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. Recife, 
20 de junho de 1991 (data do julgamento)." 
Mormente, por se tratar de dívida de Títulos da Dívida Agrária, em face do disposto no art. 
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184 da CF/88, in verbis: 
"Dispondo o art. 184 da CF/88 que os Títulos da Dívida Agrária devem conter cláusula de 
preservação do valor real, e estando comprovado nos autos que esses títulos não 
sofreram, no mês de janeiro de 1989, a exata correção monetária, impõe-se sejam 
corrigidos no percentual faltante 70,28% " (STJ - 1ª Seção, MS 418 - DF, rel. Min. José de 
Jesus Filho, j. 30.04.91, deferiram o mandado, v.u., DJU 24.6.91, p. 8.608, 1ª col., em.). 
Theotonio Negrão, 22ª edição. 
Quanto aos honorários advocatícios, arbitro estes em 10%, que deve incidir sobre o valor 
da condenação, considerando este devidamente atualizado, art. 20 do CPC: 
"Os honorários se fixam sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa (STF-
2ª Turma, RE 80.173-GB, j. 22.11.74, v.u., DJU 13.12.74, p. 9.357, 4ª col., em.; STF-26ª 
Turma, RE 81.715, j. 03.10.75, DJU 20.02.76, p. 1.086, 2ª col., em.; TAPR-RT 476/232); 
aliás, sobre o total da condenação (STF-1ª Turma, RE 80.350-GB, j. 02.09.75, v.u., DJU 
26.9.75, p. 6.897, 4ª col., em.). Calculam-se os honorários sobre o principal e os juros 
devidos (RT 609/106, 2ª col., RJTJESP 92/227, JTA 53/21), não, porém, sobre as custas 
e outras despesas processuais (JTA 89/407). Estão sujeitos a correção monetária (LCM 
1º, caput). V. tb. nota 1ª e LD 27, nota 7."  "- Não há essa distinção entre pedido e 
condenação: pedido é condenação pedida, condenação é condenação concedida. Se o 
legislador, para avaliar o pedido, de uma quantia incerta, fixa um critério, o juiz deve 
seguir o mesmo critério para a condenação concedida, de honorários, com relação à 
parcela incerta. (STF-Pleno: RTJ 84/582; do voto vencedor do Min. Rodrigues Alckmin, p. 
592)." 
Pelas razões expostas acima, dou provimento ao apelo. 
No tocante ao recurso adesivo: 
Recorre, adesivamente, o INCRA e argúi preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no 
pólo passivo da demanda e, quanto ao mérito, alega que é requisito para exigibilidade do 
Título da Dívida Agrária previsão orçamentária. 
Quanto à preliminar, a presente discussão é hoje inócua ante a publicação da L.C. 73/93, 
que dispôs em seu art. 17, I: 
"Aos órgãos jurídicos das autarquias e das fundações públicas compete: I - a sua 
representação judicial e extrajudicial." 
Rejeito, pois, a preliminar. 
Quanto ao voto mérito do recurso adesivo: 
No que diz respeito ao argumento do INCRA de que os títulos executivos carecem de 
exigibilidade, por ausência de previsão orçamentária, faço minhas as bem lançadas 
razões do MM. Juiz sentenciante abaixo transcritas: 
"Afasto a preliminar invocada de que os TDAs não seriam títulos hábeis a ensejar 
execução extrajudicial, vez que, inquestionavelmente, são documentos públicos, a teor do 
artigo 585, II, do CPC, ainda que não subscritos por duas testemunhas, e, como tais, são 
títulos executivos extrajudiciais, por firmados pelo devedor, como se vê do certificado de 
fls. 05 da execução, e nesse sentido bem anota Theotonio Negrão em nota 14 ao artigo 
585, II do seu CPC e Legislação Processual em Vigor, como transcrito pela embargada às 
fls. 31 destes embargos, trazendo, ainda, os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior 
e Pontes de Miranda (fls.19) e, bem assim, de Alcides de Mendonça Lima (fls. 31/32). 
Quanto ao mérito, indiscutível se apresenta o direito da embargada, vez que o documento 
público de fls. 05 da execução representa 3.934 TDAs com vencimento em 14.11.1990, 
representando 40% dos 9.829 TDAs pagos à embargada, resgatáveis no 2º ano de sua 
emissão, como se vê da Portaria nº 1.116, de 08.08.1988 (D.O.U. de 10.08.88), de fls. 07 
da execução, em seu item I, referente ao Decreto Presidencial de nº 93.373, de 
09.10.1986. Os referidos TDAs possuem, cada um, o valor unitário de referência de 05 
OTNs (fls. 05 da execução), ou seja, referem o pagamento de quantia certa e 
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determinada, sendo, pois, líquidos, certos e exigíveis. Embora despicienda a prova do 
requerimento administrativo do pagamento, tal se infere dos documentos de fls. 08/09 da 
execução, limitando-se o INCRA a alegar a necessidade da alocação de recursos 
financeiros pelo Tesouro Nacional, eis que o resgate não é automático, comprovando o 
não pagamento. Ademais, não tendo sido pagos administrativamente os 3.934 TDAs, seu 
pagamento em juízo far-se-á em forma de precatório, a teor dos artigos 730, I e II e 731 
do CPC, como requerido na inicial da execução, sendo justa e legítima a pretensão da 
exeqüente/embargada deduzida em juízo, ao pretender receber seu crédito, acrescido de 
juros de 6% ao ano, a partir de novembro de 1988, pagos anualmente sobre os valores 
trimestrais reajustados, como constante do certificado de fls. 05 da execução." 
Por tais razões, nego provimento à apelação adesiva. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 20.375-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: CODEVASF - CIA/ DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
Apelado: ALEXANDRE JOSÉ COELHO DE MACEDO 
Advogados: DRS. PASCOAL ALVES DA FONSECA (APTE.) E  

LUCIANO PINTO BARBOSA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Direito Administrativo. Contrato. "Pacta sunt servanda". 
1. É defeso a qualquer das partes alterar o contrato. 
2. Recurso improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação, nos termos do voto do 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: Alexandre José Coelho de Macedo propôs 
ação de consignação em pagamento contra a CODEVASF - Cia. de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco, que vem se recusando a receber as contas na forma pactuada no 
Contrato de Fornecimento de Água, firmado com o autor em 15/12/83. 
Alega que a cláusula 7ª do referido contrato estabelece que o pagamento, pelo 
fornecimento de água, seria o valor da tarifa de água correspondente, majorável de 
acordo com o Decreto nº 75.510/75 e, muito embora o referido decreto estabeleça quais 
as tarifas incidentes sobre o uso de água nos projetos de irrigação, ou seja, uma tarifa 
calculada para cada hectare de área irrigável e outra calculada para cada mil metros 
cúbicos de água fornecida,  a suplicada inseriu uma tarifa estranha - "TX Custo Fixo", 
além de estabelecer BTN/ha, PNC/ha e PNC/HPNC/ha, condicionando o recebimento das 
contas ao pagamento da referida taxa, motivo pelo qual se encontra em débito com a 
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suplicada, no período compreendido entre julho 90 a outubro/91. Oferece em pagamento 
a quantia de Cr$ 818.048,07, isto excluído o valor relativo à "TX Custo Fixo", devidamente 
corrigido. 
Na audiência de consignação em pagamento, a ré se recusou a receber a quantia 
ofertada. O consignante pede o depósito de mais três parcelas vencidas, desde a 
propositura da ação, e a exclusão de parcelas relativas ao período de 04/07/91 a 
07/10/91, por já terem sido pagas. 
Em sua contestação, a CODEVASF diz que a cobrança "TX Custo Fixo" não é inovação 
do contrato, tendo respaldo no art. 8º do Decreto nº 75.510/75, e que os índices do 
BTN/ha, PNC/ha, etc. são estabelecidos pelo Governo para atualização de valores. 
O MM. Juiz julgou procedente a demanda, sob o fundamento de que houve alteração 
unilateral gravosa do contrato. 
Apela a CODEVASF, pugnando pela reforma da sentença. Argúi que a "TX Custo Fixo" é 
cobrada, dividida proporcionalmente entre os usuários, para fazer face às despesas 
comuns com pessoal, manutenção de estradas de uso comum, estações de 
bombeamento, peças eletrônicas, viaturas, canais de irrigação, etc., isto com respaldo na 
cláusula contratual que determina que as alterações na tarifa serão feitas de acordo com 
o Decreto nº 75.510/75. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Discute-se, nestes autos, a cobrança 
da parcela denominada "TX Custo Fixo", contas referentes ao fornecimento de água, pela 
CODEVASF. O MM. Juiz decidiu: 
"O cerne da questão reside em se identificar violação ou não do contrato, por parte da 
consignada, quando passou a efetuar a cobrança da "TX Custo Fixo" na conta de 
fornecimento d'água  do autor. Compulsando os autos, verifico a presença, às fls. 02 e 
ss., do Contrato de Fornecimento de água celebrado entre requerente e requerido. Lá não 
consta, de forma específica, quais as rubricas que comporão o valor total da cobrança do 
fornecimento, pelo que, através de regra simplista de interpretação contratual, ficam 
prevalecendo, para fins de execução do contrato, as rubricas lançadas a partir da primeira 
conta. Qualquer novo exercício sem a anuência de ambas as partes contratantes violar de 
forma flagrante e frontal, a teoria, por nós aceita, do pacta sunt servanda. Ora, dada a sua 
natureza bilateral, sinalagmática, o contrato não pode de forma alguma ser desvirtuado, 
em sua essência, unilateralmente. 
No caso presente, verifico, à luz da documentação acostada às fls. 16/18, que a 
consignada vinha cobrando regularmente apenas os valores referentes a "amortização" e 
"fornecimento", passando, posteriormente, a efetuar a cobrança com o acréscimo da "tx. 
custo fixo", como se infere à observância dos docs. de fls. 14/24. Uma vez que esta 
mudança no critério de cálculo da CODEVASF não se fez acompanhar de aditivo 
contratual que lhe desse guarida, nem muito menos foi instaurada em obediência a 
preceito legal de ordem pública, deve ser expurgada da relação contratual, até porque 
atinge, de forma gravosa, uma atividade (irrigação) que deve merecer do Governo Federal 
e Estadual todo o incentivo possível. Com tais considerações, julgo procedente a 
consignatória proposta por Alexandre José Coelho de Macêdo, para declarar quitadas 
todas as contas depositadas em juízo sem o acréscimo da "TX Custo Fixo" lançada pela 
CODEVASF, determinando ainda à consignada que se abstenha, nas cobranças 
seguintes ao trânsito em jugado desta, de lançar, no cálculo da conta de fornecimento 
d'água do autor, esta referida taxa.Enquanto não transitada em julgado a presente, fica o 
consignante autorizado a depositar em juízo todas as contas vincendas, excluindo do 
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cálculo a parcela referente à "TX Custo Fixo". Ressalto que a lei deve ser cumprida por 
todos sem exceção, devendo a sociedade gozar de suas benesses, tanto quanto se 
submeter aos seus rigores, quando necessário. Daí porque não teria cabimento o 
consignante se abster de efetuar de forma regular, o pagamento (depósito) mensal das 
contas dágua, excluída a "TX Custo Fixo", única rubrica que se discute. Deve a 
consignada, portanto, na hipótese de inadimplência ou atraso, tomar as medidas judiciais 
cabíveis à defesa de seus interesses (inclusive cobrando os encargos moratórios e 
correção monetária), sob pena de prejudicar outros contratantes que, com muito esforço, 
quitam seus débitos em dia. Condeno a ré no pagamento de custas e honorários 
advocatícios à razão de 20% sobre o valor da causa." 
Pelos mesmos fundamentos, nego provimento ao apelo. 
É o meu voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 20.419-CE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: JOSÉ JÚLIO DA SILVA 
Advogados: DRS. MARLENE PONTES E OUTROS (APTE.) E  

HELIANE GERUZA DOS SANTOS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Trabalhador rural. Doença cardiológica. 
Impossibilidade de exercer atividade física. Estado econômico e escolar precários que 
impedem o exercício de atividade burocrática. 
01. O autor possui enfermidade cardiológica que o impossibilita de exercer atividade 
física. Em virtude de residir no interior e não possuir formação escolar, também está o 
autor impedido de exercer atividade burocrática. Ressalte-se, ainda, que o mesmo não 
tem condições econômicas para pagar os remédios de alto custo, o que implicará em 
agravamento da enfermidade. Todas essas condições o tornam incapaz e insusceptível 
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.  
02. Infere-se, assim, que o autor preenche os requisitos exigidos pelo art. 42, da Lei nº 
8.213/91, devendo ser deferida sua aposentadoria por invalidez. 
03. Apelação improvida. Sentença confirmada. 
 
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, 07 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O  INSS - Instituto Nacional do Seguro Social interpõe 
apelação contra sentença que julgou procedente pedido de aposentadoria por invalidez, 
em virtude de o autor ser portador de hipertensão arterial grave, doença que o 
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impossibilita de exercer o trabalho. 
Alega, em suma, a autarquia previdenciária, nas razões-recursais, que a doença do 
apelado implica em restrição ao esforço físico e braçal, não sendo suficiente para 
impossibilitá-lo de exercer atividade laboral. Infere que "o autor não preenche os 
requisitos legais para concessão do benefício de aposentadoria, art. 42, Lei nº 8.213/91". 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O laudo pericial (fls. 53) assim concluiu: 
"Paciente portador de uma cardiopatia hipertensiva, sem condições para exercer 
atividades profissionais que exijam esforço físico". 
Na audiência de instrução e julgamento, o perito afirmou que "o autor não tem condições 
de exercer trabalho braçal, podendo exercer atividades burocráticas, devendo ter uma 
vida regrada e utilizar, de modo contínuo, medicação para controle da pressão arterial, 
acreditando o Dr. Perito que, considerando as condições financeiras do autor e o custo do 
medicamento, dificilmente aquele teria condições de manter a medicação de modo a 
controlar a doença; que, salienta, o autor não tem  qualquer condição de exercer atividade 
braçal." 
O autor trabalhava em usina, na plantação de cana-de-açúcar. É de origem humilde, sem 
preparação escolar. Portanto, não tem condições de exercer profissão burocrática, que já 
está escassa para quem tem formação escolar,  sobretudo nas cidades pequenas do 
interior, onde o apelado reside. Ressalve-se também  o estado econômico precário do 
apelado, sendo-lhe impossível manter o tratamento médico baseado em remédios de 
preços inflacionários; em conseqüência, haverá um agravamento no seu estado de saúde. 
Conclui-se, assim, que o autor está incapacitado fisicamente e socialmente para exercer 
qualquer atividade laboral. A propósito, a Lei nº 8.213/91, art. 42, assim dispõe: 
"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência 
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição." 
Ora, o fato de o apelado estar com doença que o impede de realizar trabalho  braçal e de 
existirem outras circunstâncias que também o impossibilitam de exercer trabalho 
burocrático, força a conclusão de que deve ele ser considerado  "incapaz e insusceptível 
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência". 
Ante essas razões, nego provimento à apelação, mantendo irretocável a sentença 
recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 20.705-CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: CONSTRUTORA ANDES S/A 
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Advogado: DR. ELÍSIO ARIMATÉIA RIBEIRO (APTE.) 
 
EMENTA 

Ação Civil Pública. Dano ao meio ambiente - Preservação ambiental. Rio Cocó - CE. 
Ecossistema de alto valor ecológico. Recomposição ambiental. Indenização. 
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1. Em face de se caracterizar o Rio Cocó-CE como integrante do Ecossistema de alto 
valor ecológico, deve ser recomposta a área degradada e/ou assegurada a indenização - 
Lei 7.661/88, art. 3º, I -, em obediência ao preceito constitucional inserido no art. 225, III. 
2. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

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

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Ministério Público Federal propôs ação civil 
pública contra a Construtora Andes S/A, por dano causado ao meio ambiente. 
Alega que a referida construtora contratou com o DNER a construção de uma ponte sobre 
o Rio Cocó, na BR 020/222, na Estaca 805 do Anel Rodoviário de Fortaleza, área com 
ecossistema de alto valor ecológico, e, contando apenas com a licença prévia do 
SEMACE, órgão encarregado da defesa ambiental, iniciou sponte sua os trabalhos de 
construção, para "ganhar tempo", como declarou à Imprensa seu Diretor Comercial. A 
obra foi embargada administrativamente. Anexa à inicial inspeção técnica efetuada pelo 
SEMACE, que concluiu: pelo desmatamento indiscriminado do mangue; retirada de 
vegetação fixadora de paleoduna; remoção de material arenoso e aterro da área 
devastada de mangue com material removido da paleoduna. Liminarmente, pede que seja 
determinado o não prosseguimento da obra, sob pena de imposição de multa diária, 
consoante estabelece o art. 11 da Lei 7.347/85. Requer, no mérito, condenação na 
obrigação de recomposição da área degradada e, na parte que houver impossibilidade de 
restabelecimento, o depósito de seu valor em favor do Fundo para Reconstituição de 
Bens Lesados. 
Liminar deferida. 
Na contestação, a ré alega, preliminarmente, inépcia da inicial, por não ter sido citado o 
DNER, que é contratante da obra, como litisconsorte passivo necessário. Diz, ainda, que 
apenas foi ordenada a realização de estudos para localização da obra, o que foi 
embargado pelo Ministério Público, levado a erro por pessoas paranóicas. 
A requerimento do Ministério Público, o DNER foi citado. Contestou a ação, aduzindo, 
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por não ter autorizado o início da obra. No 
mérito, diz que a área em questão não pode ser definida como área de preservação já 
protegida por lei, em conformidade com o estabelecido na Constituição Federal, art. 252, 
parágrafo 1º, III. Alega a necessidade social e a utilidade pública do projeto que é 
amparada pelo parágrafo 1º do art. 3º da Lei 4.771/65. 
O Ministério Público Federal junta parecer da Câmara Técnica do Conselho Estadual do 
Meio Ambiente.  
Na sentença, o MM. Juiz, preliminarmente, reconheceu a ilegitimidade passiva do DNER, 
excluindo-o da lide. No mérito, julgou procedente a ação, nos termos pedidos na inicial, 
por entender que a promovida não refutou especificamente os fatos alegados na inicial, e 
se encontrar demonstrado pela autora os danos causados ao meio ambiente. 
Insurge-se a ré pedindo a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, cerceamento 
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de defesa, por não lhe ter sido dada a oportunidade processual de se pronunciar sobre a 
contestação do DNER e sobre o documento novo juntado aos autos pelo autor. No mérito, 
alega que não é a responsável pelos danos que decorrem, na realidade, de erosões 
naturais, e, outras vezes, provocados pela ação humana de imigrantes sertanejos, bem 
como não ser a área de preservação, na conformidade com o estabelecido pelo art. 225, 
parágrafo 1º, III da Carta Magna.  
Contra razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Sobre a questão, o MM. Juiz decidiu:  
"A ação pretende a paralisação de uma obra que teria sido iniciada pela promovida na BR 
020/222-CE, na altura da estaca 805 do Anel Rodoviário de Fortaleza, que resultaria na 
construção de uma ponte sobre o Rio Cocó; também a condenação do responsável na 
recomposição da área degradada. Na contestação de fls. 52/56, a promovida não 
impugnou especificamente os fatos alegados na inicial, ônus que lhe impõe o art. 302 do 
CPC. Assegura, contudo, que seus engenheiros e topógrafos ali estiveram apenas para 
realizar a fase de estudos de localização da obra. Apesar de intimadas, as partes 
silenciaram a respeito da produção de outras provas (v. fls. 82 e verso). Os documentos 
acostados à inicial, especialmente as fotografias de fls. 34/37, prova não impugnada pela 
parte contrária, demonstram a degradação ambiental. Aliás, essa prova se coaduna com 
a confissão do diretor da construtora, veiculada pela imprensa, de que teria começado as 
obras para "ganhar tempo". A direção da construtora parecia segura em relação à 
aprovação da construção pelos órgãos envolvidos na questão ambiental. O trunfo lhe saiu 
às avessas: no decorrer do processo, ao contrário, a obra foi desaconselhada pelo 
Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA (v. fls. 78/80).  CONCLUSÃO: a obra até 
hoje não foi licenciada . Iniciada serodiamente, por decisão pessoal da promovida, 
terminou por causar evidentes danos ao meio ambiente, consoante ficou demonstrado 
documentalmente nos autos. Pessoalmente, acompanho o pensamento daqueles que 
admitem ser possível a compatibilização do desenvolvimento econômico com a 
preservação do meio ambiente, bastando que isto se faça com critérios e sob a 
fiscalização dos órgãos competentes, o que não ocorreu no caso concreto. DECISÃO: 
Assim, julgo procedente a ação para, ratificando a liminar, condenar a construtora 
promovida na obrigação de recompor a área degradada, nos exatos termos do pedido 
formulado na inicial, de logo assegurada a indenização em dinheiro, em favor do Fundo 
para Reconstituição de Bens Lesados, caso fique demonstrado, na execução da 
sentença, a impossibilidade da recomposição ambiental. Assino ao réu o prazo de trinta 
(30) dias para cumprir o julgado. Em caso de inexecução, a recomposição far-se-á por 
terceiro, à custa do devedor (arts. 632 e 633 do CPC, c.c o art. 11 da Lei nº 7.347/85), 
convertendo-se em indenização em dinheiro apenas a área cuja recuperação se revele 
impossível." 
A Lei 7.661/88, art. 3º , I, dispõe, conforme exigido no art. 225, III, da Constituição 
Federal, que os manguezais são constituídos de vegetação, peculiar aos terrenos de 
marinha e inseridos na zona de preservação costeira. 
Pelos mesmos fundamentos, nego provimento ao apelo. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 21.329-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA  
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Apelante: CONSTRUTORA LOYO S/A 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. LUIZ GUILHERME GASPAR ANTUNES E OUTRO (APTE.)     
 
EMENTA 

Tributário. Embargos à Execução. Lei 6.830/80. Presunção de certeza e liquidez da 
certidão de dívida ativa não elidida. Honorários. Súmula 168 do ex-TFR. Não cabimento. 
1. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa somente é elidida 
através de prova contrária inequívoca. O excesso na execução restou afastado por laudo 
pericial. 
2. O encargo de 20% do Decreto-Lei 1.025/69 é sempre devido nas execuções fiscais da 
União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios. 
Súmula 168 do extinto TFR.  
3. Apelação provida em parte. 
 
ACÓRDÃO 

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

O SENHOR PETRUCIO FERREIRA: A Construtora Loyo S/A opôs Embargos à Execução 
Fiscal 445.214/86 que lhe move a Fazenda Nacional e que diz respeito à cobrança de 
Imposto de Renda, objetivando a nulidade da execução e seus excessos, face à 
inexigibilidade de título (Certidão de Dívida). 
Alega que a cobrança diz respeito a suposta dívida de CZ$160.492,62, acrescida de 
atualização monetária, juros e outros títulos, decorrente de parcelas do Imposto de Renda 
do período de 08/83 a 05/84. Entende indiscutível o excesso da execução, que a torna 
nula, isto porque conforme o documento 2 (fls.9) da lavra da própria embargada-
exeqüente, emitido em 03/11/87, o débito seria de CZ$12.377,94 e nunca o constante da 
Certidão de Dívida Ativa, no montante de CZ$160.492,62. Ademais, efetuou, mediante 
parcelamento, amortizações diversas que não foram deduzidas ou abatidas da dívida. Daí 
patente a nulidade da execução, como determina o art. 618, I, do CPC, vez que a dívida 
cobrada não é líquida, certa e exigível. 
Em sua impugnação, a Fazenda Nacional refuta as alegações, enfatizando a exigibilidade 
do título e que inexiste nulidade ou excesso de execução. Alega que a embargante, não 
fazendo prova de suas alegações, não logrou elidir a presunção de certeza e liquidez da 
dívida. Não pode negar o lançamento, haja vista que motu proprio declara que usufruiu 
parcelamento e, se excesso houvesse, não mais poderia ser alegado, vez que, 
confessada a dívida, improcede discussão de parcelas no montante confessado. Anexa 
documentos emitidos pelo SERPRO que registram o valor consolidado devido até 
29/06/86, bem como o valor originário inscrito até 21/09/90. Ademais, as supostas 
divergências apontadas resultam da transformação dos valores em cruzados, consoante 
dispôs o DL 2284/86. E, ao contrário do alegado na inicial, as parcelas pagas foram 
abatidas e a dívida exigida representa o saldo devedor, face à interrupção do 
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parcelamento a partir do 5º pagamento. 
Realizada perícia contábil (fls. 61/63). 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático julgou improcedente os embargos e subsistente a 
penhora, determinando o prosseguimento da execução. Tomou como fundamento de sua 
decisão o laudo pericial, não impugnado, que concluiu "que não houve excesso de 
execução", que foram abatidos os valores pagos a título de parcelamento administrativo e 
que as intimações naquela esfera foram enviadas para o endereço indicado pela então 
executada, ora embargante, e que, inclusive, a primeira correspondência fora 
recepcionada. 
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença, alegando cerceamento de defesa 
administrativa chegando, inclusive, a requerer o processo administrativo, ocasião em que 
comprovaria tal alegação e o excesso de execução. Refere-se à mudança de endereço e 
não recebimento de intimações. Aduz, ainda, a iliquidez do quantum consignado na CDA, 
face à quitação parcial do débito em decorrência do parcelamento. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): O MM. Juiz decidiu, in verbis: 
"O alegado excesso de execução restou afastado no bem elaborado laudo pericial de fls. 
60/63, do Sr. Perito do Juízo, Sr. Marconi Luiz Barros de Souza, também assinado pelo 
Sr. Assistente Técnico da embargada, Sr. Aluízio Ferreira de Oliveira, que asseguram, 
com clareza, respondendo ao segundo quesito da embargante, que não houve excesso 
de execução. Esclareceram, também, os Srs. Peritos que a ora embargada abateu, na 
apuração do débito exeqüendo, os valores já pagos no parcelamento administrativo, que 
deixou de ser pago a partir da quinta prestação. O apego da ora embargante em alegada 
falta de intimação na via administrativa, pelo que, no seu entender, inquinaria de nulidade 
todo o procedimento de lançamento e inscrição do débito em dívida ativa, constitui 
'argumento' característico de parte desesperada e que usa o Judiciário como meio de 
protelar o pagamento dos seus débitos, uma vez que os Srs. Peritos deixaram bem claro, 
nas respostas finais aos quesitos, que a ora embargada dirigiu intimações, por diversas 
vezes, ao endereço indicado pela ora embargante, sendo que a primeira correspondência 
fora devidamente recepcionada, 'comprovando a sua ciência da cobrança'(palavras dos 
Srs. Peritos). Isto posto, julgo improcedentes estes embargos, condeno a embargante nas 
custas, honorários periciais e honorários advocatícios, sendo que arbitro estes, 
considerando a dedicação, zelo e esforço da d. Procuradora da Fazenda Nacional, Drª 
Rosângela Maria Croccia Macedo, em 20% (vinte por cento) do valor exeqüendo, 
devidamente atualizado." 
Por todos os fundamentos, dou provimento, em parte, à apelação para excluir da 
condenação a verba honorária, por não se aplicar na espécie (Súmula 168 do Ex. TFR). 
É o meu voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 22.397-PE 

Relator: O SR.JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: GERALDO TEIXEIRA DOS SANTOS JÚNIOR 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. MARCONDES SÁVIO DOS SANTOS E OUTROS (APTE.) E  

MARLENE PONTES E OUTROS (APDO.) 
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EMENTA 

Previdenciário. Incapacidade laborativa devidamente comprovada em laudo pericial 
médico. 
- Lesão irreversível ocasionada em acidente de trânsito. 
- Notória dificuldade para adaptação ao exercício de outras atividades. 
- 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, 27 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator  
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O MM. Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária 
de Pernambuco, Francisco Queiroz Bezerra Cavalcanti, assim resumiu o caso: 
"O autor, na inicial de fls. 03/06, alegou ter sido funcionário da BRADESCOR S/A 
Corretora de Seguros, admitido em 23.12.85 e dispensado em 27.06.91, e que, em 
"30/05/87, foi vítima de acidente de trânsito, face à colisão de sua moto com outro veículo 
causando incapacidade definitiva de seu braço direito." 
Alega, ainda, "que, esgotados todos os meios de readquirir a sua capacidade, bem como 
não havendo possibilidade de continuar em condições anormais no trabalho, é que o 
suplicante, em data de 11/04/90, requereu o auxílio-doença, o qual foi concedido através 
do Benefício nº 85.191.470/5, perdurando até 18/06/90, ocasião em que foi suspenso o 
Benefício, regressando o suplicante indevidamente ao trabalho sem sequer ter obtido 
qualquer reabilitação de sua condição de capacidade para o trabalho, muito pelo 
contrário, a vida do suplicante tem sido um verdadeiro martírio, vez que, como 
consequência dos impulsos neurológicos, as dores são constantes. 
Acontece que, mais uma vez, volta o suplicante a requerer o auxílio-doença, desta feita 
em 04/03/91, o qual foi concedido através do Benefício de nº 42.322.527/8, onde, após 
submeter-se a perícia, teve mais uma vez o Benefício suspenso, conforme comunicação 
do resultado do exame médico, datado 13/05/91, à luz da perícia médica." E 
conclui..."Atualmente as condições do suplicante são bastante difíceis, haja vista estar 
sem emprego e incapacitado, passando por severas privações, onde tal situação deve-se 
principalmente ao suplicado que, durante o interstício de tempo que durou o auxílio-
doença, não submeteu o suplicante ao processo de reabilitação profissional para o 
exercício de outra atividade que, após habilitado, lhe garantisse a subsistência, nem o 
aposentou por invalidez." Invoca o parágrafo quarto do art. 26 e o art. 30 da CLPS, 
afirmando que "A conclusão da perícia médica do suplicado, à luz da documentação 
acostada, em especial o laudo médico, contraria totalmente os artigos supra 
mencionados, vez que o suplicante contribuiu com a Previdência por mais de 05 (cinco) 
anos, é portador de lesão definitiva, não estando habilitado para o desempenho de outra 
atividade que lhe garanta a subsistência, sendo portanto não recuperável, o que de plano 
comportaria ser aposentado por invalidez." 
Ao final requer a procedência da ação para reconhecer o direito do Suplicante para o fim 
de conceder aposentadoria por invalidez, a partir de 13/05/91, data da suspensão do 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

benefício do auxílio-doença, com correção monetária e juros de mora, condenando-se ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios." 
Às fls. 58/60, o MM. Juiz julgou improcedente a ação. 
Apelação do autor às fls. 62/64. 
Contra-razões as fls. 66/67. 
Os autos subiram e neste Tribunal me tocaram por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Leio nos fundamentos da sentença: 
"...Embora o acidente ocorrido com o autor seja grave, está o mesmo recuperado para o 
exercício de outras funções. Inúmeros são os indivíduos com redução dos movimentos 
em membros inferiores ou superiores que exercem atividade remuneradas em atividades 
terciárias, universidades, no serviço público, etc." 
Enunciam os arts. 42 e 26, da Lei nº 8.213, de 24.07.91, verbis: 
"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência 
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 
garanta subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição." 
"Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 
............omissis................................ 
II - auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer 
natureza." 
As conclusões do laudo pericial (fls. 50/52), foram no seguinte sentido: 
a) O autor é inválido desde o dia do acidente; 
b) O autor está incapacitado em definitivo para exercer a sua atividade laborativa; 
c) A lesão apresentada é definitiva, sem possibilidade de recuperação; 
E conclui o laudo pericial: 
"O paciente apresenta um quadro clínico de lesão total do plexo braquial direito, tendo 
como consequência impotência funcional difinitiva deste membro associado com dor 
intensa (casalgia)." 
As conclusões do laudo pericial médico autorizam a convicção de que atualmente 
encontra-se o autor inválido para sua atividade laborativa. 
Entender que, por ser possível o autor adaptar-se a outra atividade, e, por isso, negar-lhe 
a aposentação pretendida,  parece-me contrário às finalidades da seguridade social, que, 
entre outras, encontra-se a de assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 
manutenção, por motivo de incapacidade. 
Como todos os conceitos jurídicos, também o conceito de incapacidade é muito relativo. 
Conheço a história de um jovem que, em decorrência de acidente, restou tetraplégico. Só 
movia o pescoço. Mesmo assim, exercia atividade de escritor graças a um aparelho que 
seu pai, hábil engenheiro, construíra, através do qual acionava com os movimentos da 
cabeça um computador. 
Será que não seria inválido aquele jovem? 
Com essas considerações, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 22.535-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
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Apelante: ASSOCIAÇÃO  DOS  SERVIDORES  DO  MINISTÉRIO DA FAZENDA - 
ASSEFAZ 

Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: UNIÃO FEDERAL E FÁVILA RIBEIRO E OUTRO 
Advogados: DRS. MARTA SANTA RITA LEAL (APTE.) E  

CRISTÓVÃO CAPOTE DE PAULA FILHO E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Responsabilidade civil da União por decisão judicial. Inexistência de causa fática a 
determinar. 
1. - A responsabilidade civil do Estado pela prática de ato judicial só ocorre quando há 
demonstração inequívoca de que o dano produzido decorreu de decisão teratológica, e foi 
provocado por vontade dolosa do julgador ou decorrente de mau funcionamento do 
serviço ou omissão de praticar fato a que o Poder Público estava obrigado. 
2. - Concessão de liminar em ação possessória não gera, em tese, direito de ser a parte 
prejudicada indenizada dos danos sofridos, só por a decisão ter sido reformada. 
3. - A Justiça Federal é incompetente para processar e julgar demanda entre particulares, 
especialmente, decorrente de posse de terrenos de marinha. 
4. - Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indigitadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal, à unanimidade, negar provimento 
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, 22 de junho de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de apelação de sentença que relatou os 
fatos e o direito discutidos na lide do modo seguinte: 
"ASSEFAZ - Associação dos Servidores do Ministério da Fazenda propõe ação ordinária 
de reconhecimento de título de aforamento cumulada com ressarcimento de perdas e 
danos contra Fávila Ribeiro, Juarez Novaes Pontes e a União Federal, em razão da 
demolição de muro na área, obtida mediante concessão de aforamento, dano esse 
resultante de mandado liminar concedido pela MMa. Juíza de Direito da Comarca de 
Aquiraz, em ação possessória pelos dois primeiros réus movida contra a autora. A União 
Federal foi chamada como ré, porque responsável pela concessão do aforamento, 
devendo, por isso, suportar, alternativamente, tal indenização, se provado ficar ter 
induzido a promovente a construir ilegalmente em terreno alheio. 
Acostados à inicial vieram os documentos de fls. 08/32. 
Citados, suscitaram os réus várias preliminares, todas já decididas e rejeitadas no 
saneador (fls. 176/178) irrecorrido. No mérito, batem-se pela improcedência da ação. 
Juntaram os documentos de fls. 56/167. 
Foi deferida a realização de perícia com o objetivo de precisar tecnicamente a localização 
física do terreno sobre o qual incide a demanda. Repousa o laudo às fls. 224/238 e sobre 
ele disseram as partes (247/249 e 251/252)." 
O eminente Juiz monocrático, ao julgar a demanda, assim concluiu: 
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"Postas todas essas razões, decido: a) julgar improcedente o pedido formulado pela 
autora em face da União Federal; b) declarar a incompetência deste Juízo para conhecer 
e julgar a lide entre a autora e os demais réus, no que concerne à reparação por dano 
causado em decorrência da ação possessória, por estes aforada contra aquela na 
Comarca de Aquiraz, determinando que a interessada, se lhe convier, proponha a ação 
adequada perante o juízo competente. 
Considerando que os réus Juarez Novaes Pontes e Fávila Ribeiro se viram compelidos a 
contratarem advogado para os defender nesta causa, condeno a pagar a todos os réus, 
inclusive à União Federal, honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da causa, sendo 10% (dez por cento) para os demais, rateados, metade 
para cada um. 
Custas, na forma da lei." 
A autoridade vencida, ao apelar, argumentou, em síntese, que: 
a) - o juiz, ao julgar o feito, reconheceu a regularidade do aforamento, admitindo situar-se 
o muro rigorosamente em terreno de marinha; 
b) - mesmo assim julgando, ao invés de condenar os infratores ao pagamento da 
indenização, optou por declarar a incompetência da Justiça Federal; 
c) - a decisão, nos termos em que foi colocada, obriga a recorrente, que agiu em função 
de deliberação da própria Justiça Federal, a percorrer uma via crucis, em flagrante afronta 
ao princípio da economia processual e às normas de competência; 
d) - a incompetência da Justiça Federal só seria admitida se a União não fosse compelida 
a integrar a lide; 
e) - na espécie, há interesse da União no litígio, pois o bem lhe pertence. 
Contra-razões do Ministério Público Federal pela manutenção da decisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A apelante, ao apresentar o seu pedido 
inicial, fez registrar a sua pretensão de ver reconhecido como legítimo o título de 
aforamento de terreno que lhe foi concedido pela União Federal e de ser ressarcida por 
Fávila Ribeiro, Juarez Novaes Pontes e a União Federal, por perdas e danos decorrentes 
da demolição de muro na área aforada, a que foi obrigada a fazer, em conseqüência de 
mandado liminar concedido pela Justiça Estadual em ação possessória. 
Postos os limites da pretensão e analisados os fatos provados nos autos, tenho que 
decidiu com acerto o eminente Juiz monocrático. Colho do decisório impugnado os 
fundamentos que passo a registrar, por entender que se conformam com a situação 
examinada nos autos. Ei-los: 
"Revelam-me os autos que a promovente, aos 17 de maio de 1984, em contrato de 
cessão devidamente formalizado na DSPU, obteve, da União Federal, em aforamento, o 
terreno a que se refere a inicial, na localidade Prainha, do Município de Aquiraz, com uma 
área de 42.000,00 metros quadrados e limites descritos às fls. 25, nos precisos termos da 
cláusula quarta: "que, tendo em vista a autorização contida na Portaria nº 128, de 14 de 
abril de 1983, do Senhor Secretário-Geral do Ministério da Fazenda, publicada no D.O.U. 
de 20/05/83, abaixo transcrita, é, com fundamento no art. 1º do Decreto-Lei nº 178, de 16 
de fevereiro de 1967, feita a cessão sob o regime de aforamento, do terreno antes 
descrito e caracterizado, que se destina à construção da sede social da cessionária, no 
prazo de 2 (dois) anos, a contar da data da assinatura do presente contrato" (fls. 25v). 
Examinados os termos do instrumento contratual, que repousa às fls. 25/26v, não lhe 
detecto nenhum vício capaz de impingir-lhe qualquer pecha de nulidade ou invalidade. 
Procede inteiramente, nesse aspecto da questão, a exposição feita pelo ilustre Dr. 
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Procurador da República, Lino Edmar de Menezes, in verbis: 
"No mérito, a União Federal tem a dizer que o título de aforamento foi concedido à 
ASSEFAZ atendendo rigorosamente às normas reguladoras da matéria, sendo oportuno 
destacar que a cessão do imóvel já estava autorizada desde 1983, através da Portaria nº 
128, assinada pelo Senhor Secretário-Geral do Ministério da Fazenda, e discutida a 
validade do aforamento no bojo de uma ação popular proposta pelo réu Juarez Novaes 
Pontes e outros, na qual pretendiam anular referida cessão, bem como de uma área mais 
extensa cedida também à Prefeitura de Aquiraz, e onde se alegava que inexistia suporte 
legal para aquelas cessões de terrenos do domínio da União, o que estaria resultando em 
depredação do patrimônio público. A ação popular, ao final julgada, resultou na sua 
improcedência, sendo autorizado ao SPU prosseguir nos atos administrativos tendentes à 
consolidação do aforamento à ASSEFAZ, o que foi feito através de vistoria no local, 
ocasião em que se apurou que, no imóvel aforado, a par de inexistir qualquer contestação 
sobre a demarcação da linha de preamar, também não havia ocupantes a reclamar um 
possível direito de preferência ao aforamento (vide certidão às fls. 24)" - fls. 171. 
O instrumento de fls. 25/26v., como é fácil de se ver, fala por si, e nem carecia, dada a 
sua perfeita conformação aos ditames legais, de vir a autora a juízo buscar a declaração 
de sua validade. 
Nesse contexto, vale ressaltar o resultado a que chegaram os Srs. Perito Judicial e 
Assistente Técnico dos réus Juarez Novaes Pontes e Fávila Ribeiro, ao constatarem a 
quase perfeita concordância entre as reais e atuais características do imóvel, dado à 
ASSEFAZ em aforamento, com aquelas constantes do instrumento contratual de fls. 
25/26v, como se pode verificar da resposta ao primeiro quesito (fls. 225/226), sendo de se 
destacar, ainda, por sua pertinência, a resposta ao segundo quesito (fls. 227): 
"Como se verifica na planta que juntamos ao presente laudo (anexo 02) fornecida pela 
Delegacia do Serviço do Patrimônio da União - DSPU, na qual se acham traçadas e 
demarcadas oficialmente a Linha da Preamar Médio de 1831 e Linha Limite do Terreno de 
Marinha, no trecho da orla marítima na localidade "Prainha", podemos plotar na referida 
planta o terreno da lide e constatar que o mesmo encontra-se quase totalmente inserido 
em terras da União Federal, ou seja, na faixa compreendida nos chamados terrenos de 
marinha e acrescidos de marinha (no traçado, delimitado por linha de cor amarelo-limão). 
"Já na planta datada de 10.04.75, elaborada pelo SPU, pode-se constatar que a área 
litigiosa tem em relação às terras da União a mesma situação da tracejada em amarelo-
limão (anexo 02), consoante tracejamento que se faz em azul nesta planta". 
Comprovando a perfeita conformidade entre a área dada em aforamento à autora, pela 
União, e a real situação fática, afirmaram, ainda, os Srs. Expertos, em resposta ao quarto 
quesito, que: 
"O título de aforamento devidamente registrado em cartório (Cartório Florêncio, 2º Ofício, 
Aquiraz/CE), que ora juntamos, está de acordo com as observações feitas na resposta ao 
quesito nº 01" (fls. 227). 
Ademais, forçoso é reconhecer-se que o muro construído pela ASSEFAZ e derrubado por 
ordem emanada do respeitável Juízo da Comarca de Aquiraz, situa-se, induvidosamente, 
em terreno de marinha, como evidenciam as fotografias e a planta de fls. 231/234, as 
quais demonstram ter sido o dito muro edificado junto à estrada Prainha-Porto de Dunas, 
próximo ao mar: 
"Todas essas constatações se adunam para formar-me a convicção de que, de modo 
algum, restou provada a hipótese levantada pela autora, segundo a qual a União a teria 
induzido a construir, por erro, em terreno alheio. O contrário, sim, é que ficou provado, isto 
é, que a União jamais induziu, na concessão do citado aforamento, a autora a edificar, por 
engano, em terreno de outrem. Assim tendo efetivamente ocorrido, de maneira alguma 
poderia ser a União condenada a ressarcir à autora os danos apontados na inicial. Não 
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procedem, portanto, os pedidos por esta formulados em face daquela. 
Examino agora o outro lado da questão. Aquele que diz respeito a possível 
responsabilidade dos demais réus na causação dos danos pela autora suportados. 
Demonstram-me os autos que a ASSEFAZ, com base no contrato de aforamento 
celebrado com a DSPU, e autorizada pelo despacho proferido pelo eminente Juiz Hugo 
Machado, hoje ilustre membro do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos 
autos do Processo nº 543/82 (ação popular movida por Maurício Cabral Rola e outros 
contra Helano Façanha de Sá e outros), iniciou a edificação de um muro no terreno objeto 
de aforamento (vejam-se as fotografias de fls. 229/231). Referido muro, no entanto, veio a 
ser demolido por ordem da MMa. Juíza de Aquiraz, Dra. Marlúcia de Araújo Bezerra (ver 
despacho de fls. 22, em fotocópia autenticada). Agiu a ilustre Magistrada atendendo a 
pedido de manutenção liminar em ação possessória, naquele juízo aforada por Juarez 
Novaes Pontes e Fávila Ribeiro contra a ASSEFAZ e a Construtora Metro Ltda. (cfr. fls. 
14/23v). 
Está comprovado, portanto, que os danos suportados pela autora se concretizaram em 
virtude de um processo que lhes moveram os réus Juarez Novaes Pontes e Fávila 
Ribeiro. A constatação nos leva ao terreno da responsabilidade civil por danos 
processuais e só poderá ser resolvido à luz dos comandos expressos nos arts. 16 e 17 do 
CPC, estabelecendo aquele que: "Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 
má-fé como autor, réu ou interveniente". Este, enumerando os casos em que se evidencia 
a litigância de má-fé. 
O caso não poderá também deixar de ser examinado à luz do art. 159, Código Covil, que 
define o abuso de direito: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem fica obrigado a reparar o dano." 
Sobre a caracterização do abuso de direito é interessante termos em apreço as lições de 
Arnaldo Marmitt (in "Perdas e Danos", 1ª Edição, Rio de Janeiro, Aide Editora, 1987, 
págs. 31 e 32): 
"Caracteriza-se, de conseguinte, o abuso de direito através do exercício anormal do 
direito, sem motivação legítima, e sem justa causa, para fins de prejudicar. Mas o 
exercício de ação só implicará em abuso de direito com dever de indenizar, se o agente 
tiver obrado com má-fé, com erro crasso, ou injustificável teimosia. 
A norma do art. 160 do mesmo diploma traça os contornos da figura jurídica, ao explicar 
não constituírem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou em exercício regular de 
direito reconhecido. Condiz o abuso com o exercício do direito com extrapolações ou 
excessos, quer intencionais, quer involuntários, quer dolosos ou culposos, desde que 
nocivos a terceiros." 
Constatada, porém, a existência de um dano processual, pertinente a indagação: onde e 
como postular-lhe a reparação? O mesmo Arnaldo Marmitt nô-lo responde: 
"Enquanto uns sustentam que o pedido e o pagamento devem ser feitos no mesmo 
processo em que o dano ocorreu, outros argumentam pode ser pleiteado em demanda 
autônoma, se não requerido nos autos em que se corporificou o fato gerador. Na verdade, 
a ação para indenizar o dano processual advém do processo em que referido dano se 
definiu. Toda a vez que uma ação se origina de outra, entre ambas se cria um nexo de 
acessoriedade. E como tal faz-se incidir o artigo 108 da Lei Processual: "A ação acessória 
será proposta perante o juiz competente para a ação principal. Em consequência, 
prevalece a competência em razão da acessoriedade com o processo em que se definiu a 
má-fé, em princípio, frente aos termos expressos da lei" (RTJSP - 97/426). "A ação para 
indenizar o dano processual é oriunda do processo em que ele foi produzido. Quando 
uma ação é oriunda de outra, estabelece-se entre ambas o nexo de acessoriedade e, em 
consequência, a incidência do art. 108 do CPC" (RT - 603/53). 
Claro resulta, dessa lição, a que me perfilho, ser este Juízo absolutamente incompetente 
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para conhecer e julgar da lide entre a autora e os réus Juarez Novaes Pontes e Fávila 
Ribeiro, ainda mais porque todo o juízo para dirimi-la com justeza jamais poderá 
prescindir dos elementos que repousam nos autos da ação possessória em curso na 
Comarca de Aquiraz, principalmente do julgamento desta e da verificação de seu trânsito 
em julgado." 
Não há que se falar em responsabilidade civil da União Federal por decisão judicial. A 
doutrina e a jurisprudência da atualidade não aceitam a afirmação dessa responsabilidade 
por atuação de um dos seus Poderes, salvo se a parte demonstrar que a atuação foi 
dolosa ou decorrente de mau funcionamento do serviço ou omissão de agir quando tinha 
obrigação de atuar. 
A responsabilidade do Poder Público em decorrência de decisão judicial só se caracteriza 
quando se prova a sua natureza teratológica e que o magistrado agiu dolosa ou 
culposamente. Não é a hipótese dos autos. 
Por tais considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 24.001-CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: HUGO CARVALHO MOREIRA E OUTROS  
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. ADRIANO JOSINO DA COSTA (APTES.) E  

FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Legitimidade passiva do INSS. Requerimento de chamamento da União 
Federal para integrar a lide não apreciado pelo Juiz sentenciante. 
- A Lei nº 8.099/90 determinou a incorporação das antigas DRTs, onde eram lotados os 
autores, ao INSS, o que comprova a existência do vínculo material entre os autores e a 
referida autarquia. 
- A reincorporação das DRTs ao recém-criado Ministério do Trabalho e da Administração, 
pela MP nº 302/92, não ocasionou a extinção do direito pleiteado pelos autores, já que 
este se originou da Lei 7855/89. 
- Requerimento do INSS para que a União integrasse a lide, na condição de litisconsorte 
passiva necessária, não foi analisado nem emitido qualquer juízo de conclusão a respeito 
pelo MM. Juiz monocrático. 
- Apelo provido para anular a sentença, a fim de que a União Federal seja citada para 
integrar a lide. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação para anular a sentença, 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, 30 de novembro de 1993 (data do julgamento) 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Hugo Carvalho Moreira e outros, todos servidores 
públicos civis da União, regidos pela Lei nº 8.112/91, lotados no INSS, promoveram ação 
ordinária de reposição salarial contra a aludida autarquia com o objetivo de verem 
incorporados aos seus salários a gratificação de estímulo à fiscalização e à arrecadação 
denominada de GEFA. 
Alegam os promoventes que com a unificação do Ministério do Trabalho com o Ministério 
da Previdência Social, por força da Lei nº 8029/90, originou-se o Ministério do Trabalho e 
da Previdência Social e, que, as antigas Delegacias do Trabalho, nas quais eram lotados, 
foram incorporadas ao INSS, através da Lei nº 8.099/90, pelo que passaram a ser lotados 
na referida autarquia. 
Aduzem que a GEFA criada pela Lei nº 2357/87 contemplava inicialmente somente os 
Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, sendo estendida, através do Decreto-Lei nº 
3.371/87, aos Fiscais de Contribuições Previdenciárias, oriundos do extinto IAPAS, e, 
posteriormente, foi estendida aos Fiscais e Inspetores do Trabalho. 
Afirmam, ainda, não ser possível, face ao que determina o art. 5º, da Constituição 
Federal, que assegura a igualdade de todos perante a lei, que os fiscais de Contribuições 
Previdenciárias percebam a referida gratificação em valor superior ao percebido pelos 
agentes da Inspeção do Trabalho. 
Por fim, requerem o pagamento da GEFA nas mesmas condições em que é paga aos 
Fiscais de Contribuições Previdenciárias, a partir de 16.03.90. 
Citado, o INSS apresentou contestação alegando, preliminarmente, a carência de ação 
por falta de interesse processual. No mérito, afirmou que os requerentes não foram 
incorporados ao quadro de pessoal do INSS e, que a GEFA, sendo uma vantagem de 
natureza individual, não está sujeita a tratamento isonômico e, ainda que assim fosse, as 
atribuições do Fiscal de Contribuições Previdenciárias são diferentes das do Inspetor do 
Trabalho. 
Ao final, o INSS requereu a sua exclusão da relação processual, visto que com a edição 
da Medida Provisória nº 302, de 10.04.92, os autores passaram a integrar a estrutura e o 
quadro de pessoal do Ministério do Trabalho e da Administração. Requereu, também, o 
chamamento da União Federal para integrar a lide. 
Na réplica, os autores sustentaram as alegações da inicial. 
Ao decidir, o MM. Juiz monocrático extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com 
base nos artigos 329 c/c o art. 267, VI, do CPC, por julgar os autores carecedores de 
ação contra o INSS, uma vez que não vislumbrou vínculo material entre os autores e a 
referida autarquia. 
Inconformados, os autores interpuseram apelação, renovando os argumentos expendidos 
na inicial. 
Contra-razões não apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Versa o caso presente a respeito da 
equiparação da Gratificação de Estímulo à Fiscalização e à Arrecadação - GEFA, 
percebida pelos Fiscais de Contribuições Previdenciárias, oriundos do extinto IAPAS, 
pelos fiscais e inspetores do trabalho, oriundos das antigas DRTs, todos incorporados ao 
INSS. 
Para o deslinde da questão é essencial que analisemos o vínculo existente entre os 
autores, ora apelantes, fiscais e inspetores do trabalho, e o INSS. 
Ao analisar a questão, o MM. Juiz monocrático assim decidiu: 
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" O caso é de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 329, c/c 
o art. 267, inciso VI, do CPC. 
Os promoventes, com o advento das Leis nºs 8.029/90 e 8.099/90, foram lotados no 
INSS. No entanto, não se tornaram servidores do referido Instituto. Continuaram, sim, 
sendo servidores da União Federal e desempenhando suas atribuições específicas de 
inspetor do trabalho ou fiscal do trabalho. 
Ora, não sendo servidores do INSS, não pode o promovente exigir do aludido Instituto 
que lhe pague a GEFA. É que, entre o INSS e os promoventes, não existe relação jurídica 
de direito material que obrigue aquele a efetuar tal pagamento. Em resumo, os autores 
carecem de ação contra o INSS." 
Com todo respeito à posição do insigne magistrado a quo, discordo de tal entendimento. 
A Lei nº 8.029/90 foi a responsável pela unificação do Ministério do Trabalho com o da 
Previdência Social e, conseqüentemente, pela criação do Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social e, por força da Lei nº 8.099/90, as antigas DRTs, onde eram lotados os 
apelantes, foram incorporadas ao INSS. Não resta dúvida, portanto, da existência do 
vínculo material entre a autarquia e os apelantes. 
Para melhor esclarecer, este posicionamento, transcrevo o art. 2º, da Lei nº 8.099/90, a 
qual determinou a incorporação das DRTs ao INSS: 
" Art. 2º - As DRTs do extinto Ministério do Trabalho-MTB, mantida a atual estrutura, são 
incorporadas ao INSS, até que seja aprovada a estrutura regimental da autarquia." 
" Parágrafo único - Em decorrência do disposto neste artigo, são transferidos ao INSS, o 
acervo patrimonial, as dotações orçamentárias aprovadas para este exercício, os recursos 
financeiros, os recursos humanos, os cargos e empregos efetivos, bem como os cargos e 
funções de confiança das DRTs." 
Conclui-se que, da mesma forma que os fiscais de contribuições previdenciárias, oriundos 
do extinto IAPAS, passaram a fazer parte do INSS e a perceber a gratificação em análise 
sobre um determinado valor, têm os fiscais e inspetores do trabalho, oriundos das antigas 
DRTs, incorporados também ao INSS, por força do art. 2º, da Lei nº 8.099/90, direito a 
perceber a GEFA - Gratificação de Estímulo à Fiscalização e à Arrecadação, nas mesmas 
condições percebidas pelos fiscais de contribuições previdenciárias.  
O INSS, ao apresentar sua defesa, afirmou que, com o advento da MP nº 302, de 
10.04.92, surgiram duas novas e distintas entidades da Administração Direta, a saber: o 
Ministério do Trabalho e da Administração e o Ministério da Previdência Social; que, por 
conseqüência, os encargos e funções exercidos pelos autores, na condição de fiscais do 
trabalho, ficaram na órbita do recém-criado Ministério do Trabalho e da Administração, 
ficando, assim, solucionada, de uma vez por todas, a questão da equiparação ou 
assemelhação de funções entre os fiscais do trabalho e fiscais da previdência social, que 
pudesse justificar um tratamento isonômico entre os servidores investidos nestes cargos. 
Aduziu, ainda, que, a partir da edição da mencionada medida provisória, não há mais 
dúvida de que os autores, ocupantes do cargo público de fiscais do trabalho, ativos ou 
inativos, passaram a integrar a estrutura e o quadro de pessoal do Ministério do Trabalho 
e da Administração e, sendo assim, nada mais justo do que sua exclusão da relação 
processual e o chamamento da União Federal para integrar a lide na condição de 
litisconsorte passivo necessário. 
Com relação ao primeiro argumento de que com a nova estrutura Ministerial, proveniente 
da Medida Provisória nº 302/92, os autores não fariam jus ao direito pleiteado, não tenho 
como curvar-me a tal entendimento, visto que na época em que a ação foi proposta os 
autores ainda estavam incorporados ao INSS e só a partir da mencionada disposição 
legal é que passaram a integrar o quadro de pessoal do Ministério do Trabalho e da 
Administração. 
Por outro lado, é importante ressaltar que o direito objeto destes autos teve origem na Lei 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

7.855/89, que estendeu a GEFA aos fiscais e inspetores do trabalho, não mantendo 
nenhuma relação temporal com modificações acaso sofridas nos Ministérios, o que 
significa que a discussão do direito em análise persistiria com quem quer que fosse parte 
legítima, apesar dos desmembramentos dos Ministérios. 
A respeito do requerimento da autarquia, no sentido de chamar a União Federal para 
integrar a lide, faço minhas as palavras do MM. Juiz José Delgado, ao proferir seu voto na 
AC-23.932-CE: 
" Verifico que o § 3º, do art. 267, do Código de Processo Civil, remete-nos ao inciso VI, do 
mesmo dispositivo, para afirmar que o 'Juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e 
grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante 
nos incisos IV, V e VI; todavia, o réu que a não alegou, na primeira oportunidade em que 
lhe cabia falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento. 
Tal não se deu nos presentes autos. Embora a ré tenha suscitado a preliminar em sua 
contestação e requerido expressamente o chamamento da União para integrar a lide, o 
que sanaria a questão, o juízo a quo não conheceu ou sequer se pronunciou acerca da 
petição. 
A legitimação passiva, conforme ensinamento de Celso Barbi, in 'Comentários ao Código 
de Processo Civil, significa que o autor só terá ação se a dirigir contra o outro sujeito da 
relação jurídica, que é objeto da questão. 
Guilherme Estellita, in 'Litisconsórcio no Direito Brasileiro', assim dispõe: 'a demanda 
iniciada entre autor e réu, pode vir a apresentar litisconsórcio quando as partes originárias 
sejam substituídas por outras. O autor por autores, o réu por diversos réus'. 
Ainda na mesma obra, 'o aparecimento do litisconsórcio pode provir de várias causas. Na 
maior parte ocorre voluntariamente. Há, porém, casos em que sua intervenção é forçada, 
vem o termo ao processo, da mesma forma por que o réu, ou seja, chamado por ordem 
de juiz, ordem dada a requerimento de alguém. Poderá, todavia, o juiz tomá-la por 
iniciativa própria, ex officio'. 
E mais, 'somente pode o judiciário concluir pela n necessidade ou desnecessidade 
daquela presença descendo à análise da natureza da relação jurídica, examinando-a em 
sua contextura íntima, verificando em face desta. 
O Juízo monocrático não procedeu desta forma. Sequer apreciou o requerimento do réu, 
tampouco emitiu qualquer juízo de conclusão a respeito. 
Ao juiz cabe o poder de mandar vir à causa, como autor ou réu, um terceiro cuja presença 
no feito lhe pareça necessária, e que, apesar dessa qualidade, não esteja figurando na 
demanda." 
Portanto, concordo integralmente com os fundamentos expostos pelo MM. Juiz José 
Delgado, no que se refere ao pronunciamento do insigne magistrado a quo, a respeito do 
pedido formulado pela autarquia. 
Por tais considerações, dou provimento à apelação para anular a sentença, a fim de que o 
Juiz sentenciante se manifeste acerca do que por ele não foi apreciado. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 24.366-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC  
Apelados: BETÂNIA MARIA DOS SANTOS E OUTROS 
Advogados: DRS. MARIA AUXILIADORA BRAGA CASTELO BRANCO E OUTROS (APTE.) 

E  
DEISE DE OLIVEIRA LASCHERAS E OUTROS (APDOS.) 
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EMENTA 

Processual Civil. Conflito de Competência Negativo. Reclamação trabalhista. Art. 105, I, d, 
da CF. 
- O saldo dos reclamantes  cinge-se de natureza estritamente  trabalhista, ao buscar 
reposição sobre os salários de março de 1990, quando ainda regidos pela legislação 
obreira. 
- O egrégio Superior Tribunal de Justiça, mesmo na hipótese de servidor público, 
compreende competente a Justiça Laboral para processar e julgar súplica fundada na 
legislação trabalhista. 
- Conflito negativo suscitado. Remessa dos autos ao colendo STJ. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas: 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, suscitar 
conflito de competência, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de junho  de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Betânia Maria dos Santos e outros propuseram 
reclamação trabalhista contra a Universidade Federal do Ceará. Requereram o 
pagamento do percentual de 84,32% relativo ao IPC de março de 1990, a partir do mês 
de abril, consoante previa o art. 2º da Lei 7.788/89. 
A ação tramitou desde 22 de outubro de 1991, na MM. 7ª Junta  de Conciliação e 
Julgamento de Fortaleza. Esta assim dirimiu a contenda: 
"Resolve..., por maioria, julgar procedente a presente reclamatória para o fim de, 
declarando que a reclamada não está, com relação aos reclamantes, desobrigada de 
cumprir a Lei nº 7.788/89, condena a Universidade Federal do Ceará a pagar aos 
reclamantes, com juros e correção monetária, de acordo com a faixa  salarial de cada um 
e a partir de abril de abril de 1990,  o reajuste devido em face do IPC de março de 1990. 
Na liquidação por artigos, deverão ser deduzidos quaisquer reajustes concedidos pela 
reclamada, com relação à inflação do período compreendido entre 16 de fevereiro e 15 de 
março de 1990. Condena, ainda, nos honorários de 15% e nas custas de CR$ 21.254,00, 
calculadas sobre CR$ 800.000,00, valor  arbitrado. 
A Universidade recorreu ordinariamente, subindo os autos ao colendo Tribunal Regional 
do Trabalho da 7ª Região. 
O Ministério Público do Trabalho, no parecer de fls. 106, opinou pela incompetência da 
justiça laboral. Eis a ementa: 
"Justiça do Trabalho. Incompetência em razão da matéria. Deve ser declarada de ofício a 
incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar as alineas d e e do art. 240 da Lei nº 
8.112, de 11.12.1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da 
União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, em face do julgamento do 
STF, publicado no Diário da Justiça de 16.11.92, que declarou a inconstitucionalidade das 
r. alíneas." 
O eminente Juiz Relator, Dr. Antonio Ferreira Lopes, acatou aquela manifestação  
ministerial e determinou a remessa  dos autos à Justiça Federal (fls. 108). 
O Magistrado da 7ª Vara Federal, contemplado pela distribuição do feito, manteve válidos 
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todos os atos processuais praticados pela Justiça Trabalhista e remeteu os autos a este 
egrégio Pretório. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O pedido dos reclamantes cinge-se 
de natureza estritamente trabalhista, ao buscar a reposição de 84,32% sobre os salários 
de março de 1990, quando ainda se regiam pela legislação obreira. A prova é que 
juntaram, às fls. 08/38, cópias de anotações das Carteiras de Trabalho e Previdência 
Social, executadas pela Universidade, demonstrando-lhes a qualidade de celetista. 
Nessa parte jamais se cuda de servidores públicos a pleitear direitos estatutários, 
decorrentes do regime jurídico único. Se não os disciplinava, ainda, o regime jurídico 
único, elegeram corretamente a Justiça do Trabalho para conhecer da reclamação. 
O egrégio Superior Tribunal de Justiça, mesmo na hipótese de servidor público, 
compreende competente aquele ramo do Judiciário para processar e julgar súplica 
fundada na legislação trabalhista. 
Serve de exemplo o aresto do CC nº 2.770-PE, Relator o ilustre Min. Athos Gusmão 
Carneiro, de ementa: 
"Reclamação Trabalhista. 
Se o pedido é de prestação fundada na legislação do trabalho, a assertiva de ser o 
reclamante funcionário público propriamente dito não afasta a competência da Justiça 
Laboral, a quem caberá decidir sobre a pretensão tal como apresentada em juízo. 
A justiça comum é incompetente para julgar pretensões estritamente decorrentes de 
suposta relação do trabalho. 
Conflito de competência procedente, declarada competente a Junta de Conciliação e 
Julgamento." 
Falece, conseqüentemente, competência à Justiça Federal de 2º grau para rever decisão 
de Junta de Conciliação e Julgamento. Competente, sim, mostra-se o Pretório Regional 
do Trabalho em Fortaleza. 
Suscito conflito negativo, determinando a remessa dos autos ao colendo STJ, a quem 
cabe dirimi-lo, nos termos do art. 105, I, d, da Constituição Federal. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 27.319-PB 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: LUIZ LINDBERGH FARIAS 
Apelado: SIMICOL - SIMETRIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. 
Lit. Passiva: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. JOSÉ MÁRIO PORTO JÚNIOR E OUTROS (APTE.),  

ANDRÉ GUSTAVO DE CAMPOS WANDERLEY E OUTROS (APDA.) E  
SINEIDE ANDRADE CORREIA LIMA E OUTROS (LIT. PASS.) 

 
EMENTA 

Processual Civil. Adjudicação compulsória. Promessa de compra e venda por instrumento 
particular não registrado. Obrigação de fazer. Liberdade de forma. Quitação do preço 
avençado. Direito à adjudicação. 
- O contrato particular de promessa de compra e venda origina essencialmente uma 
obrigação de fazer - a de contrair o contrato definitivo -, aplicando-se à sua formação a 
regra geral de liberdade de forma prevista no art. 129 do Código Civil. 
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- Tratando-se de contrato preliminar sem cláusula de arrependimento, cujo preço já tenha 
sido devidamente quitado, ainda que não registrado, tem o promitente comprador o direito 
à adjudicação compulsória, nos termos do artigo 16, do Decreto-Lei nº 58/37, c/c os 
artigos 640 e 641, do Código de Processo Civil. O registro imobiliário apenas lhe atribui 
direito real oponível a terceiros. 
- Apelo provido. 
- Sentença reformada. 
 
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, 28 de outubro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Luiz Lindenberg Farias propôs ação de adjudicação 
compulsória contra a Simetria Incorporadora e Construtora Ltda - SIMICOL, com 
fundamento no art. 16 do DL nº 58, de 10.12.37, com a redação que lhe foi dada pelo art. 
1º da Lei nº 6014, de 27.12.73. 
Embasando sua pretensão, relatou que adquirira da ré um apartamento, através de 
contrato particular de promessa de compra e venda, e, embora tendo liquidado todas as 
prestações, a promitente vendedora se recusava a autorgar-lhe a escritura definitiva do 
imóvel, alegando que havia uma diferença a ser complementada. Tal diferença seria 
resultante de uma Resolução do BACEN que alterara o saldo devedor da construtora, 
mas que fora editada, segundo o autor, após a quitação do imóvel. 
Contestando a ação, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, a CEF afirma que 
se tornou credora hipotecária da SIMICOL, sob as normas do SFH, para construção do 
Edifício CANOPUS. A compra da maioria dos apartamentos fora efetuada através de 
financiamento, restando 05 imóveis que foram comercializados diretamente pela 
construtora. A partir de 24.12.86, a SIMICOL deixara de cumprir as obrigações 
contratuais, dando causa a uma ação de execução que a contestante movera contra ela, 
em tramitação na 2ª Vara Estadual. Dessa forma, a dificuldade de registrar o contrato de 
compra e venda estaria sendo uma conseqüência do inadimplemento da construtora com 
a credora hipotecária, permanecendo o gravame hipotecário a garantir a dívida. 
Por sua vez, a ré, em sua peça contestatória, defende a tese de carência da ação de 
adjudicação compulsória pela falta de registro do contrato de promessa de compra e 
venda. No mérito, refere que ao autor caberia o pagamento do resíduo instituído pela 
CEF, quando alterou o valor dos imóveis. 
O MM. Juiz julgou improcedente a ação, por entender que a inscrição do pré-contrato no 
Registro de Imóveis é requisito primordial para a aquisição do direito real, de tal forma 
que, inexistindo registro, a adjudicação compulsória não é admitida. Observe que, no 
caso, caberia ação de ressarcimento de perdas e danos  
ao promitente comprador que não dispõe do direito à adjudicação compulsória. 
Inconformado, apela o autor, pedindo a reforma da sentença monocrática, trazendo 
precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o direito à adjudicação 
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compulsória é de caráter pessoal, restrito aos contraentes, não se condicionando a 
obligalio faciendi à inscrição no registro de imóveis. Ressalta também que a própria CEF 
reconhecera o direito do apelante. 
Contra-razões apresentadas pela CEF (fls. 151/153), pela manutenção da sentença, 
observando que o apelante não podia fazer o registro por absoluta impossibilidade legal, 
face à inscrição hipotecária do imóvel em favor dela, decorrente do inadimplemento da 
construtora-ré. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A sentença recorrida, ao julgar 
improcedente a ação, observou: 
"...O requisito primordial para a aquisição do direito real, in casu, é a inscrição do pré-
contrato no Registro de Imóveis. Inexistindo registro, a adjudicação compulsória não é 
possível. É entendimento dos doutores que, até a data do registro, o contrato de 
promessa de compra e venda existe, porém gerador de direitos obrigacionais. Somente 
com a inscrição constitui-se o direito real. O registro do compromisso de compra e venda 
opera uma garantia para a adjudicação compulsória que, no caso, não existe. com efeito, 
se a adjudicação compulsória representa a transferência forçada do domínio, do 
promitente vendedor para o promitente comprador, e se o Registro Imobiliário é que 
controla a aquisição e transferência da propriedade imobiliária e, também, se a lei exige a 
inscrição do compromisso (Lei 58, art. 22), o Magistrado somente pode deferir a 
adjudicação de imóvel a quem disponha de contrato inscrito naquele Registro Público." 
Não concordo, data venia, com a posição adotada pelo ilustre Magistrado de 1º grau. 
Analisando a matéria, Orlando Gomes comenta que em nosso Direito é predominante a 
opinião de que o contrato preliminar ou pré-contrato origina essencialmente uma 
obrigação de fazer - a de contrair o contrato definitivo: 
"Quem promete vender não pratica um contrato translativo de domínio, consistindo a 
obrigação fundamental do promitente um faciendi, não um dandi, aplicando-se à sua 
formação, por conseguinte, a regra geral da liberdade de forma consagrada no art. 129 do 
CC.  
Ora, se a promessa de venda não é contrato translativo de domínio, não há porque exigir, 
para a sua perfeição, a escritura pública." 
O decisum impugnado adotou como fundamento o preceito legal contido no art. 22 do 
Decreto-Lei nº 58, de 10.12.37, com a redação dada pela Lei 6014, de 27.12.73, cujo teor 
é o que se segue: 
"Os contratos, sem cláusula de arrependimento, de compromisso de compra e venda e 
cessão de direitos de imóveis não loteados, cujo preço tenha sido pago no ato de sua 
constituição ou deva sê-lo em uma ou mais prestações, desde que inscritos a qualquer 
tempo, atribuem aos compromissários direito real oponível a terceiros e lhes conferem o 
direito de adjudicação compulsória nos termos dos arts. 16 desta Lei, 640 e 641 do 
Código de Processo Civil." 
Comentando o teor do dispositivo supratranscrito, Darci Bessone de Oliveira Andrade, na 
obra intitulada "Da Compra e Venda Promessa e Reserva de Domínio", Editora Saraiva, 
SP, 1988, assim se expressa: 
"A leitura do texto dá a impressão de que a cláusula "desde que inscritos a qualquer 
tempo" comanda as duas posições finais, a saber, a referente ao direito real e a relativa 
ao direito de adjudicação compulsória. 
Mas a análise revela que a lei em exame distinguiu, nitidamente, dois direitos: a) direito 
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real oponível a terceiros e, portanto, absoluto: b) direito de adjudicação compulsória, de 
natureza pessoal e relativa, porque oponível apenas ao promitente vendedor, nos termos 
do art. 16 do Decreto-Lei nº 58 e art. 346 do CPC de 1939. 
Só ao primeiro qualificou de real. Quanto ao segundo, fez expressa remissão a 
disposições que lhe conferem o caráter pessoal ou obrigacional. O art. 22 pretendeu, 
assim, condicionar à inscrição apenas o direito real." 
Significa dizer que os contratos de promessa de compra e venda, sem cláusula de 
arrependimento, cujo preço já tenha sido devidamente quitado, conferem ao promissário 
comprador o direito à adjudicação compulsória, nos termos dos artigos 16 do Dec-Lei 58 e 
640 e 641 do CPC. Quando registrados, lhe atribuem direito real oponível a terceiros. 
Essa a correta exegese do pré-falado art. 22 do DL 58/37. 
Acolhendo tal posicionamento, entendo que o direito à adjudicação compulsória 
independe do registro do contrato, uma vez que tal direito é decorrente da obrigação de 
celebrar o contrato definitivo, assumida pelo promitente vendedor (cláusula oitava do 
contrato de promessa de compra e venda de fls. 08/20). O registro destina-se apenas à 
produção de efeitos perante terceiros. 
Inúmeros são os julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, 
conforme se vê adiante: 
"Compromisso de Compra e Venda por Instrumento Particular, não registrado no oficio 
imobiliário. Possibilidade de adjudicação compulsória, em demanda contra o promitente 
da obrigação de fazer a promessa de venda gera pretensões de direito pessoal, não 
dependendo, para sua eficácia e validade, de ser formalizada em instrumento público. A 
obligatio faciendi assumida pelo promitente vendedor pode dar ensejo à adjudicação 
compulsória. O registro imobiliário somente é necessário para a produção de efeitos 
relativamente a terceiros. 
(RESP. 9945 SP, 4ª Turma, Rel. Ministro Athos Carneiro, DJ de 30.09.91, pág. 13491)" 
"Adjudicação Compulsória. Compromisso de Compra e Venda. Instrumento particular não 
registrado. Validade. Orientação do Tribunal. Precedentes. Recurso desacolhido. 
- Segundo jurisprudência da Corte, a promessa de compra e venda somente reclama 
inscrição do instrumento para sua validade e eficácia perante terceiros, mostrando-se 
hábil a obtenção da adjudicação compulsória em relação ao promitente vendedor 
independentemente desse registro.  
(RESP 13639 SP, 4ª Turma, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo, DJ de 16.11.92, pág. 
21144)." 
"Compromisso de Compra e Venda de Imóvel. Registro Imobiliário. Adjudicação 
Compulsória.  
A inscrição do compromisso de compra e venda no Registro Imobiliário não é essencial à 
adjudicação compulsória. 
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
(RESP 288 SP, Rel. Ministro Fontes de Alencar, DJ de 31.05.93, pág. 10668)" 
No caso em apreciação, não há dúvida de que o promissário comprador quitou o preço 
avençado no contrato, uma vez que a ré apenas contestou um resíduo estabelecido 
através de Resoluções do BACEN, que alteraram o saldo devedor referente ao contrato 
firmado com  
a CEF, a partir de 21.12.86, e que, conforme a própria CEF observou (fls. 22 e fls. 
98/100), era de responsabilidade exclusiva da construtora. O recibo de fls. 07 nos dá 
notícia de que o autor, ora apelante, quitara o imóvel em 03.12.86, ou seja, antes das 
alterações promovidas pelo Banco Central. 
Induvidoso, portanto, o direito do apelante à adjudicação compulsória pleiteada. 
Por tais considerações, dou provimento à apelação para, reformando a sentença, julgar 
procedente o pedido de adjudicação compulsória, reconhecendo ao autor o direito à 
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outorga da escritura definitiva do imóvel objeto do contrato particular de promessa de 
compra e venda de fls. 08/20, cuja responsabilidade cabe à SIMICOL - Simetria 
Incorporadora e Construtora Ltda. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 28.027-PE  

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: ANNA MARIA SALAZAR VENÂNCIO 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. FREDERICO CARLOS DUARTE E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA 

Embargos de terceiro. Fraude. Bem alienado. Separação judicial consensual. Execução 
fiscal. 
1 - A alegação da ocorrência de fraude à execução deve ser apurada em processo 
incidental a ser instaurado com observância do princípio do "due process of law", de modo 
especial, com a garantia da mais ampla defesa. 
2 - O bem atacado foi objeto de doação pela embargante e seu ex-esposo, sócio da 
executada, aos filhos, com usufruto vitalício em favor da embargante, não se podendo 
presumir fraudulenta tal transação, realizada por ocasião da separação consensual do 
casal. 
3 - A exeqüente não demonstrou a insuficiência do patrimônio da executada para 
satisfação do débito fiscal, a motivar a vulneração de bem de sócio, cuja responsabilidade 
é sempre subsidiária. 
4 - Não conseguiu, outrossim, comprovar, à saciedade, a configuração da suposta má-fé 
atribuída à operação de doação, consubstanciada em virtude da separação consensual. 
5 - De qualquer forma, como único bem da família, o imóvel em tela merece a proteção da 
Lei nº 8009/90, atacável, tão-somente, quando excutido em execução hipotecária,  
fundamentada na garantia de financiamento do Sistema Financeiro de Habitação - SFH. 
6 - 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, à unanimidade, dar 
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, 24 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de apelação interposta por Anna Maria 
Salazar Venâncio, separada judicialmente, contra sentença do eminente Juiz, Dr. Roberto 
Wanderley Nogueira, da 1ª Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal, em Pernambuco, 
que julgou improcedente pedido em embargos de terceiro que visa a excluir da penhora 
bem imóvel que, após o processo de separação judicial, foi destinado, em razão da 
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partilha, à apelante. 
A douta sentença apelada acatou os fundamentos apresentados pela Fazenda Nacional 
de que, por a separação judicial ter ocorrido após o ingresso da execução fiscal em Juízo, 
não obstante a penhora se ter realizado em data posterior, o ato é fraudulento, por visar, 
unicamente, a livrar o bem do casal dos efeitos da ação fiscal executiva. 
A apelante se vale de precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso e 
repele a insinuação da ocorrência de fraude feita pela Fazendal Nacional. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A sentença apelada foi proferida de modo 
antecipado. Não obstante ter a embargante arrolado testemunhas, o eminente Juiz 
desprezou, de modo implícito, essa prova e acatou, de modo vertical, a afirmação da 
Fazenda Nacional de que a separação judicial do casal foi fraudulenta, isto é, com intuito, 
somente, de excluir dos efeitos da execução o imóvel que foi penhorado. 
O decisório se apresenta fundamentado no art. 185, do CTN, que, em recebendo 
comentário de Aliomar Baleeiro, in  "Direito Tributário Brasileiro", pág. 604, Ed. Forense, 
Rio, 1986, assim assevera: 
"O CTN, no art. 185, estabelece uma presunção geral, juris et de jure, isto é, sem 
possibilidade de prova em contrário, de que é fraudulenta, contra o Fisco, a alienação ou 
oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo, desde que o crédito 
tributário contra ele esteja regularmente inscrito (CTN, arts. 201 a 204) e em fase de 
execução" 
Examino a controvérsia. 
Contra a firma DELIMP - Dedetização e Limpeza Ltda., sociedade sob a responsabilidade 
maior de José Marcos Venâncio, ex-esposo da embargante, foi promovida, em data de 
02.07.84, execução fiscal para o recebimento de crédito tributário apurado regularmente e 
inscrito em 09.05.84. 
Em 20 de outubro de 1987, três anos e meses após iniciado o processo de execução 
fiscal contra a firma acima assinalada, a embargante e, na época, seu esposo, ingressam 
em juízo com pedido de separação judicial consensual, que, em data de 16.11.87, foi 
homologado pelo eminente Juiz Estadual (fl. 37). 
No dia 20.10.87, quando foi assinada a petição da separação judicial, a autora e seu ex-
marido apresentam, no Juízo Estadual, pedido de partilha amigável do único bem do 
casal, o apartamento cuja apreensão judicial se questiona agora, onde firmaram o pacto 
de doarem o referido imóvel aos filhos menores do casal, reservando-se o usufruto 
vitalício em favor do cônjuge varoa. O referido imóvel foi financiado pelo BANDEPE - 
Crédito Imobiliário e garante, em regime de hipoteca, a  dívida assumida. 
O acordo firmado entre partes e registrado na sentença judicial respectiva foi averbado, 
ao lado da matrícula do imóvel já identificado, em 15.02.91, conforme anotações de fls. 53 
v.. 
A penhora sobre dito imóvel foi requerida em 02.07.91 e se concretizou em 15.10.91. 
Com base na análise da seqüência dos fatos demonstrados, firmo, em síntese, o 
entendimento de que: 
a) a exeqüente, ao formular o pedido de penhora sobre o imóvel já transferido, com 
averbação de sentença judicial no Registro de Imóveis, não demonstrou a inexistência de 
bens pertencentes ao patrimônio da executada, a fim de que se tornasse legítimo fazer 
incidir o ato constritivo pretendido sobre bens integrantes do patrimônio do sócio principal; 
b) não instaurou, como a situação requer, qualquer procedimento com capacidade 
potencial para apurar, com respeito ao devido processo legal, a existência de fraude à 
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execução, chamando ao processo todas as partes envolvidas; 
c) a saída do imóvel do patrimônio do casal, único bem possuído, ocorreu sem qualquer 
indício de que tenha sido efetuada por meio fraudulento, haja vista que se desenvolveu 
em processo judicial a separação judicial consensual que, mesmo assim se tratando, 
consumou-se lentamente, pois se iniciou em 20.10.87 e a averbação do ato de alienação 
do imóvel só ocorreu em 15.02.91, após três anos e meses. 
A fraude presumida pelo art. 185, do CTN, há de ser considerada em um complexo de 
fatos que, por se ligarem de modo contundente, evidenciem o propósito nuclear de afastar 
os bens do devedor dos efeitos da execução fiscal. 
Ao Fisco cabe demonstrá-la quantum satis, isto é, de modo concreto e sem a presença de 
qualquer elemento que ponha dúvida no convencimento a ser firmado pela autoridade 
judiciária que irá apreciá-la. Outrossim, ela deve ser apurada em processo regular, onde a 
garantia do devido processo legal seja homenageada, com vinculação específica ao 
contraditório e à ampla defesa. 
Sendo detectada no curso de qualquer execução fiscal, há de ser instaurado, nos próprios 
autos, o incidente denominado de fraude à execução, onde não se dispensa a ouvida das 
partes supostamente envolvidas, sob pena de ser impossível o seu acatamento. 
Na espécie examinada, não encontro, primeiramente, qualquer prova de que o referido 
incidente tenha sido instaurado no curso da execução fiscal. Se inexiste esse 
procedimento, não se pode considerar existente a fraude, pelo que a integridade jurídica 
do ato de alienação do imóvel não fica abalada. 
A alegação da existência de fraude à execução em embargos de terceiro, por ocasião da 
resposta da parte embargada, deve ser recebida com reservas. Embora não se abandone 
de todo o seu exame, e sua análise, contudo, deve ser feita de modo aprofundado e 
chamando para integrar a lide todas as partes envolvidas. Tenha-se em consideração 
que, em se tratando de imóvel alienado por força de decisão judicial, partilha amigável em 
processo de separação judicial consensual, não se pode desconstituir os efeitos da 
sentença homologatória sem se fundar em fatos graves e com apoio em imposição legal. 
Por outro lado, conforme se depreende dos autos, o bem penhorado, por ser o único que 
pertencia ao casal e que, hoje, serve de moradia para a embargante e seus filhos, tem 
todas as características  de bem de família. Está, portanto, protegido pela 
impenhorabilidade, salvo se for excutido em decorrência de hipoteca que pesa sobre ele e 
para garantir o seu financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação. É o que 
determina a legislação moderna que instituiu o bem de família, a Lei nº 8.009, de 29 de 
março de 1990. 
Por tais fundamentos, dou provimento à apelação, tendo, assim, como procedente o 
pedido de embargos de terceiro formulado pela apelada, pelo que desconstituiu a penhora 
que recai sobre o imóvel identificado nos presentes autos. Inverto o ônus da 
sucumbência. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CíVEL Nº 28.091-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: CREDICARD S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 
Advogados: DRS. ZABETTA MACARINI CARMIGNANI E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Tributário e Administrativo. Administradora de cartões de crédito. Direito à recusa de 
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informações sobre movimento financeiro de clientes. Garantias constitucionais da 
intimidade e do sigilo da fonte (Constituição Federal, art. 5º, X, XII e XIV). Apelo e 
remessa improvidos. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 15 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
julgou procedente ação declaratória da inexistência de obrigação de a autora fornecer à 
Receita Federal informações que considera sigilosas. Alega, em resumo, que a apelada 
tem obrigação, nos termos do art. 113 e 142, CTN, de prestar informaçôes e 
esclarecimentos ao Fisco, e que, nos termos do art. 195, do mesmo diploma, são 
irrelevantes dispositivos legais excludentes ou limitativos do direito de examinar livros, 
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes. Invoca, 
ainda, a regra do art. 197, III, CTN. 
A parte recorrida apresentou contra-razões pela confirmação da sentença. Vieram os 
autos. Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): É induvidoso que o exercício 
profissional que implique na formação de banco de dados ou em arquivos de 
correspondência de terceiros se encontra sob a proteção das regras do art. 5º, XII e XIII, 
da Constituição Federal. Em relação ao advogado e ao contabilista, são inúmeros os 
precedentes que excluem a obrigação de fornecer documentos sigilosos relativos a 
clientes. 
No Agravo Regimental na Suspensão de Segurança 670/92-AL, decidiu o Plenário deste 
Tribunal, em acórdão da lavra do então Presidente, eminente Juiz José Delgado: 
"Processual Civil. Liminar em mandado de segurança. Alegação de afronta à ordem 
pública. Pedido de suspensão. Inocorrência das circuntâncias legais autorizativas da 
providência. Proteção consagrada constitucionalmente das garantias fundamentais. 1 - A 
conduta das autoridades impetradas, em tese, importou em violação ao direito 
fundamental à intimidade, imanente ao sigilo profissional, apresentando vestígios de 
abusividade a ser repelida judicialmente. 2 - O fato de estar caracterizada a atividade 
administrativa pela auto-executoriedade não justifica a extrapolação das atribuições 
legalmente permitidas, em desrespeito aos mais siginificativos direitos fundamentais 
consagrados na Constituição Federal." 
A administradora de cartões de crédito também exerce atividade profissional que requer a 
obtenção de dados sobre atividade financeira dos estabelecimentos conveniados e dos 
titulares dos cartões a cujo acesso se aplica a excusa do sigilo da fonte (art. 5º, XIV, 
Constituição Federal), a inviolabilidade da comunicação de dados, o sigilo da 
correspondência (art. 5º, XX, CF) e, do mesmo modo, a garantia da intimidade (art. 5º, X, 
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CF). 
Não tem aplicação à hipótese a norma do art. 197, CTN, em função da ressalva do 
parágrafo único desse dispositivo. 
Se o Fisco quer evitar a sonegação por parte dos titulares de estabelecimentos 
comerciais, que o faça com o emprego dos meios regulares, e não mediante invasão da 
privacidade dos arquivos das administradoras de cartões de crédito, com a ruptura das 
relações de confiança indispensáveis à consecução dos objetivos sociais de tais 
empresas. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo e à remessa oficial. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 29.139-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: AMADEU BARBOSA LTDA.  
Apelado: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 
Advogados: DRS. VICENTE SOTTO-MAYOR E OUTRO (APTE.) E  

LUCIANO ÉDSON MAGALHÃES SIMÕES E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual. Interpretação do art. 257, do CPC. 
1 - A obediência ao devido processo legal não agasalha decisão judicial que cancela 
distribuição de feito, sob o fundamento de não terem sido pagas as custas iniciais, sem 
que a parte tenha sido pessoalmente intimada para cumprimento de tal diligência.  
2 - O referido dispositivo, por se constituir em uma regra restritiva do direito fundamental 
do cidadão ingressar na Justiça para reivindicar direitos que entende possuir, há de ser 
interpretado de modo sistêmico, a fim de que não se torne uma regra processual de 
cunho ditatorial.  
3 - Inaplicável o art. 257, do CPC, quando se trata de processo oriundo da Justiça 
Comum, cujas custas já foram inicialmente pagas, e que, por motivo de alegação de 
incompetência absoluta, é distribuído na Justiça Federal. Precedente: TRF-3_ Reg., 3_ 
Turma, AC 90.03.24098-1-SP, Rel. Juiz Silveira Bueno, j. 05.03.91, v. u., DJESP 
25.03.91, pág. 60, cit. por Theotonio Negrão, nota ao art. 257 do CPC, pág. 192, 22a. ed., 
do "Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", Ed. Malheiros. 
4 - Não se pode, também, declarar-se extinto o processo, com base no art. 267, inciso III, 
do CPC, sem que se aplique a regra contida no § 1_ do mesmo artigo, isto é, sem se 
intimar, pessoalmente, a parte para, em quarenta e oito (48) horas, suprir a falta.  
5 - 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 5_ Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do relator e notas taquigráficas 
anexas, que passam a fazer parte integrante do presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 14 de setembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
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RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: O eminente Juiz Federal Dr. Roberto Wanderley 
Nogueira, ao apreciar processo de execução diversa promovido pela firma apelante 
contra a entidade autárquica apelada, assim se manifestou: 
" Dispõe o art. 1º, da Lei nº 7.400, de 05 de novembro de 1985, que alterou o disposto no 
art. 10, inciso I, da Lei nº 6.032/74, que a parte interessada na causa deverá pagar as 
custas e contribuições tabeladas, até 30 (trinta) dias contados da distribuição do feito, ou, 
não havendo distribuição, da prolação do despacho inicial.  
In casu, a parte devidamente intimada não efetuou o pagamento respectivo das custas 
iniciais, caracterizando, assim, a sua inércia em promover o andamento regular do 
processo. 
Assim sendo, declaro extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, e o faço nos 
termos dos arts. 257 e 267, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1º, da Lei nº 7.400, 
de 05.11.85, que alterou o disposto no art. 10,I, da Lei n_ 6.032/74 (Lei de Custas na 
Justiça Federal)." 
A parte apelante, em suas razões, afirma que não houve intimação para o pagamento das 
custas iniciais. Explica que a ação foi redistribuída para a Justiça Federal em face de 
incompetência alegada por Juiz Estadual.  
Contra-razões da apelada, com louvores à sentença.  
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O exame dos autos revela que: 
a) a firma apelante promoveu execução de título dito extrajudicial contra o INCRA-
Unidade Agro Industrial de Caxangá, perante o Juízo Estadual; 
b) na oportunidade em que deu entrada no feito, efetuou o devido preparo, de acordo com 
o Regimento de Custas da Justiça Estadual (fls. 28/31); 
c) por ter sido acolhida pelo eminente Juiz Estadual exceção de incompetência absoluta 
suscitada pelo INCRA, os autos foram enviados à Justiça Federal e distribuídos 
regularmente; 
d) o eminente Juiz Federal competente despachou no feito, determinando que, após 
serem pagas as custas iniciais, os autos lhe fossem conclusos (fls. 60); 
e) a conta de custas foi elaborada (fls.60) e do seu valor e da sua feitura não se intimou a 
parte autora e apelante, conforme se deduz das anotações feitas nos autos (fls. 60, parte 
final, e 60 v.); 
f) a seguir, o eminente Juiz Federal proferiu a decisão atacada, julgando extinto o 
processo.  
Merece prosperar a apelação. Não há, nos autos, qualquer prova de que a autora e 
apelante tenha sido intimada para efetuar, no prazo de (30) trinta dias, o pagamento das 
custas de preparo. Outrossim, em se tratando de processo ajuizado, originariamente, 
perante a Justiça Estadual e depois redistribuído à Justiça Federal, há de se interpretar 
com grano salis os arts. 257, do CPC, e o art. 10, da Lei nº 6.032.  
A respeito, tenha-se em consideração o que determina o art. 257, do CPC: 
"Será cancelada a distribuição do feito que, em trinta dias, não for preparado no cartório 
em que deu entrada." 
Em igual sentido é o que registra o art. 10, da Lei nº 6.032, de 30.4.74, com a redação 
que lhe deu o art. 1º, da Lei nº 7.400, de 5.11.85: 
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"O pagamento das custas e contribuições devidas nos feitos e nos recursos que se 
processam nos próprios autos efetua-se da forma seguinte: 
I - o autor ou requerente pagará metade das custas e contribuições tabeladas, até 30 
(trinta dias contados da distribuição do feito, ou, não havendo distribuição, da prolação do 
despacho inicial; 
II - ....................................." 
Não se pode adotar uma interpretação restrita aos dispositivos acima assinalados, tendo 
em vista que as exigências dos seus conteúdos figuram como uma tentativa de restringir 
o direito fundamental que tem o cidadão de ingressar na Justiça.  
O Exmo. Sr. Juiz Silveira Bueno, do Tribunal Regional Federal da 3_ Região, inspirado no 
princípio acima destacado, teve acolhimento, por unanimidade, da tese que defendeu ao 
votar, como Relator, na AC 90.03.24098-1-SP, j. 5.3.91, DJE de 25.3.91, p. 60, 3_ col., 
quando assentou: 
"Tratando-se de processo ajuizado perante a Justiça Estadual e depois redistribuído a 
esta Justiça e estando a lide instaurada, é inaplicável a regra do art. 257, do CPC, que só 
diz respeito às demandas recém-distribuídas sem o respectivo preparo". 
Na hipótese, o autor não foi intimado da nova conta de custas  e cujos valores estão 
postos no demonstrativo de fls. 60. Atente-se, ainda, para o fato de que o eminente Juiz , 
em despacho (fls. 60), determinou que as custas iniciais fossem pagas. Os cálculos foram 
elaborados e a respeito nenhuma notícia se transmitiu à firma autora. Impossível, em 
conseqüência, começar-se a contagem do prazo de (30) trinta dias, que está previsto no 
art. 257, do CPC.  
Há, na respeitável sentença, a afirmação de que a parte foi devidamente intimada para o 
pagamento das custas iniciais. Não existe, contudo, registro nos autos da efetivação 
dessa intimação. Suficiente , para tanto se afirmar, a conferência dos atos praticados às 
fls. 60 e 60 v., onde se verifica a ausência de qualquer registro de que a firma autora 
tenha sido intimada para a providência exigida pelo art. 257, do CPC.  
Considere-se, ainda, que o eminente Juiz de primeiro grau se apoiou, também, no art. 
267, III, do CPC, para considerar extinto o processo. Não aplicou, contudo, o determinado 
no § 1º do referido artigo, que determina: 
"§ 1º - O juiz ordenará, nos casos dos nºs II e III, o arquivamento dos autos, declarando a 
extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente,não suprir a falta em quarenta e 
oito (48) horas." 
Observe-se que a intimação há de ser pessoal à parte interessada. Não prevalece, na 
espécie, nem a intimação feita ao advogado da parte. A referida exigência legal não foi 
cumprida. Houve, conseqüentemente, fuga aos princípios do devido processo legal.  
Por tais fundamentos, dou provimento à apelação para que se restabeleça a distribuição 
do feito e se prossiga com a ação, como bem entender o eminente Juiz monocrático. 
Esclareço que o apelante, ao efetuar o preparo do recurso, pagou integralmente as custas 
previstas no artigo 10, inciso I, da Lei 6.032/74, conforme cálculos e guias  de fls. 74/75. 
Não há, conseqüentemente, novas custas a serem liquidadas até o momento. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 30.280-CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelado: HÉLIO DE MOURA DUARTE 
Advogados: DRS. SAMIA SOARES BULCÃO DOMINGUES E OUTROS (APTE.) E  

NIRENE DE DEUS RIBEIRO E OUTRO (APDO.) 
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EMENTA 

Previdenciário. FGTS. Contribuição social. Prescrição trintenária. Opção retroativa. Juros 
progressivos. Inteligência do enunciado nº 95, do TST. 
- Os juros progressivos incidentes sobre os depósitos do FGTS, não depositados 
oportunamente nas contas dos empregados que fizeram opção retroativa por força da Lei 
5958, de 10.12.73, somente prescrevem, segundo a jurisprudência pacífica do STF e do 
STJ,  em 30 anos. 
- Este prazo passa a autorizar a ação de revisão das diferenças do FGTS quanto aos 
juros progressivos em referência aos bancos depositários. 
- 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, 
rejeitar as preliminares e 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, 28 de setembro 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 Caixa 
Econômica Federal contra sentença que julgou procedente pedido formulado por Hélio de 
Moura Duarte para que os juros incidentes sobre o seu FGTS fossem calculados 
progressivamente, na forma estabelecida pela Lei nº 5107/66. 
Alega a apelante, em preliminar, sua ilegitimidade para figurar no pÓlo passivo da lide e a 
prescrição do direito do autor. No mérito, aduz a falta de amparo legal para o pedido do 
autor, sob o fundamento de que a Lei 5.705/71 teria alterado o art. 4º da Lei 5.107/66, 
estabelecendo a taxa única de 3% ao ano para capitalização de juros nas contas 
vinculadas do FGTS. E que somente aqueles que fizeram opção antes da vigência do 
novo texto legal é que se encontrariam protegidos pelo direito adquirido, não sendo esta a 
hipótese dos presentes autos. 
Contra-razões apresentadas (fls. 54/58). 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Passo ao exame das preliminares de 
ilegitimidade passiva ad causam da CEF e da prescrição do direito do autor, argüidas na 
apelação. 
Sustenta a CEF que, sendo mero agente operador do FGTS, sem nenhum poder 
deliberativo ou normativo, apenas cumpre determinações do Conselho Curador e do 
Ministério da Ação Social, que é o órgão gestor do Fundo. Entende que a União é que 
deveria estar compondo o pólo passivo da presente lide. 
Não merece acolhida tal argumento. 
À CEF cabe, dentre outras atribuições, a centralização dos recursos do Fundo, 
controlando e mantendo as contas vinculadas, na forma prevista no art. 7º, I, do referido 
diploma legal. 
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" Art. 7º - À Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, cabe: 
I - Centralizar os recursos do FGTS, manter e controlar as contas vinculadas, e emitir 
regularmente os extratos individuais correspondentes às contas vinculadas e participar da 
rede arrecadadora dos recursos do FGTS ". 
Dessa forma, toda a movimentação nas contas vinculadas, desde o depósito até os 
saques, é feita através da Caixa, sem qualquer participação do Ministério da Ação Social. 
A administração das contas, portanto, é de sua competência, o que inclui a aplicação dos 
juros. 
Quanto à alegada prescrição do direito do autor, entendo que igualmente não procede. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem consagrado o entendimento de que no 
caso das contribuições para o FGTS, em razão de sua natureza jurídica, não se opera a 
prescrição qüinqüenal, como ficou patente no acórdão da lavra do Min. Sydney Sanches, 
in verbis: 
" Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Ação de cobrança (execução). 
Prescrição da pretensão. Contribuição estritamente social, sem caráter tributário. 
Inaplicabilidade à espécie do art. 174 do CTN, que fixa em cinco anos o prazo para 
cobrança do crédito tributário. Recurso Extraordinário conhecido e provido, para se 
afastar a declaração de prescrição (STF, RE. 114.424-1-SP, Sydney Sanches). 
O STJ também já se posicionou, nas vozes do em. Ministro Pedro Acioli e do em. Ministro 
Demócrito Reinaldo, que assim entenderam: 
"FGTS. Contribuição social. Prescrição trintenária. Art. 144, da Lei 3.807/60. 
I - As contribuições referentes aos depósitos devidos ao FGTS não têm natureza tributária 
e, por tal motivo, não se lhes aplica a prescrição qüinqüenal - art. 174 do CTN -, mas sim 
o prazo prescricional de trinta anos - art. 144 da LOPS -, por tratar-se de contribuição 
social. 
II - Recurso conhecido e provido. (Min. Pedro Acioli, R. Esp. 11084-SP, data 18.11.91)". 
" FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Natureza não tributária. Prescrição 
trintenária. Inaplicabilidade do CTN (Arts. 173 e 174). 
As contribuições para o FGTS não são de índole tributária nem a tributo equiparáveis, 
derivando da relação laboral, como sucedâneo da estabilidade no emprego. A atividade 
fiscalizadora do Estado não o torna titular da contribuição, que não é receita pública. Em 
conseqüência, não se lhe aplica o prazo do art. 174 do Código Tributário Nacional para 
prescrição, mas o de trinta anos (Lei nº 3807, de 26 de agosto de 1960, artigo 144, e Lei 
de Execuções Fiscais, artigo 2º, §  9º). 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 100.244.2.SP. 
Sessão do Pleno de 02 de dezembro de 1987 - Min. Demócrito Reinaldo, data do 
julgamento 02.10.91)." 
Com estes fundamentos, rejeito as preliminares argüidas. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Verifica-se que os apelados optaram pelo 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço posteriormente à Lei 5.705/71, autorizados pelo 
artigo 1º da Lei 5.958/73, que possibilita a opção com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 
1967, ou à data de admissão do empregado, se posterior àquela, verbis: 
"..., é assegurado o direito de fazê-lo com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 1967, ou à 
data de admissão do empregado..."(art. 1º) 
Não prospera a argumentação da CEF de que a Lei 5.958/73 teria tão-somente 
deliberado a passagem dos depósitos em nome da empresa para os empregados 
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optantes, posto que a Lei nº 5.107/66 determinou a abertura de contas vinculadas do 
FGTS, tanto para os empregados optantes como para os não optantes. Assim, conclui-se 
que a norma legal não restringe os seus efeitos quanto à retroatividade da opção, não 
competindo ao intérprete fazê-lo. 
A interpretação que se extrai é a mais equânime possível. A opção retroativa operou para 
todos e atingiu por efeito reflexo e acessório os percentuais progressivos, senão qual 
seria a vantagem em optar por um regime que não auferisse uma maior rentabilidade? 
É verdade que a Lei 5705/71, ao fixar a taxa de 3% (três) por cento de juros, assegurou o 
direito dos empregados que já possuíam contas vinculadas até a data de 21.09.71, de 
manterem os seus depósitos corrigidos pela taxa progressiva. 
E o que fez a Lei 5.958/73? Resguardou o direito de opção com efeitos retroativos a 1º de 
janeiro de 1967 ou à data de admissão do empregado, se posterior àquela, com todos os 
direitos, inclusive quanto à taxa progressiva, posto que a lei é clara, não defere ao optante 
retroativo este ou aquele direito e sim "com efeitos retroativos", ou seja, todos. Caso não 
fosse assim, teria excepcionado quais seriam os direitos. 
Trago alguns acórdãos que comungam do mesmo posicionamento: 
"FGTS. Juros. Capitalização da Lei 5.958/73. Opção com efeito retroativo. 
                                                
- A Lei 5.958/73 possibilitou aos empregados, que ainda não tinham feito opção pelo 
regime do FGTS, que o fizessem, com efeito retroativo. 
- Apelação improvida. 
(AC 7098 PE - Rel. Exmo. Sr. Juiz Geraldo Apoliano, DJ - 1306 91)" 
"Previdenciário. Apelação e remessa. FGTS. Decadência. Prescrição. Inaplicabilidade dos 
arts. 173 e 174, do CTN. Cobrança em trinta anos. Precedentes. Apelação provida, 
remessa conhecida e tida por prejudicada. 
I- O FGTS, por não ser tributo ou exação a ele equiparada (CF /69, art. 165, XIII, L. 
5.107/66) não se rege pelas regras temporais do CTN (art. 173 e 174). Sua cobrança se 
faz dentro do prazo de 30 anos. Precedentes do STF (RE 100.249 - SP) e dos TRFs (AC 
89.01.153.173 - MG, rel. Juiz Tourinho Neto, AC 0330103- SP, rel. Juíza Ana Scartezzini) 
II- Apelação provida. Remessa conhecida e tida por prejudicada. 
(AC 90.01.07001-9 MG, rel. Juiz Adhemar Maciel, DJ. 11.03.91)". 
"FGTS. Progressividade das taxas de juros. Lei nº 5.705/71, revogada pela Lei 5.958/71. 
1- A progressividade das taxas de juros correspondentes ao FGTS, determinada pela Lei 
5.107/66, foi revogada pela Lei 5705/71 (art. 1º). 
2- Com a edição da Lei 5958/73 (art. 1º, § 1º), e Lei 5107/66 (art. 4º e incisos), foi 
represtinada, o que revigorou a progressividade dos juros nela preconizada. 
3- Apelação desprovida." 
Isto posto, nego provimento à apelação e mantenho a sentença em seu inteiro teor. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 31.519-RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: JUVENAL ERMIRO DA SILVA 
Advogados: DRS. VILMA GRACIETE COSTA E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ MARIA GAMA DA CÂMARA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Art. 201, parágrafos 5º e 6º, da Constituição Federal. Auto-aplicabilidade. 
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- As norma contidas nos parágrafos 5º e 6º do art. 201 da Constituição Federal são auto-
aplicáveis. 
- O constituinte as quis de logo eficazes, dispensando qualquer aclaração do legislador 
ordinário. De modo expresso interditou que nenhum benefício previdenciário, substituindo 
o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado, exibisse valor mensal 
inferior ao do salário mínimo. E determinou o pagamento de gratificação natalina aos 
aposentados e pensionistas, com base nos proventos do mês de dezembro de cada ano, 
sem qualquer discriminação entre segurados da cidade ou do campo. 
- O princípio da precedência do custeio, incrustado no art. 195, parágrafo 5º, nunca 
poderia representar obstáculo à pronta aplicação das duas regras constitucionais em 
causa, porque ele se traduz em proibição dirigida apenas ao legislador ordinário. 
- Apelação parcialmente provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 16 de setembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
apela de sentença a qual reconhecedora da auto-aplicabilidade do art. 201, §§ 5º e 6º, da 
Constituição Federal, ao julgar  procedente pedido de pagamento de diferenças 
decorrentes de benefício solvido em valor inferior ao do salário mínimo e de gratificação 
natalina não auferida. 
Ao sentir do apelante, aquelas regras constitucionais estariam a depender de 
imprescindível regulamentação de lei ordinária. Inexistiria, ademais, para possibilitar os 
pagamentos requeridos, a correspondente fonte de custeio exigida pela própria lei 
suprema (art. 195, § 5º). 
Rebelam-se, outrossim, contra a fixação da verba honorária  no percentual máximo. 
Contra-razões às fls. 43/53. 
Regularmente processados, subiram os autos para desembargo e a mim couberam por 
distribuição. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A Constituição, no meu entender, não 
colocou qualquer empecilho à imediata aplicação dos  §§ 5º e 6º do seu art. 201, o 
primeiro determinando que nenhum benefício previdenciário teria quantum mensal inferior 
ao do salário mínimo. O segundo aludindo à gratificação natalina dos aposentados e 
pensionistas no igual valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. 
A dicção dos mesmos não apresenta, de fato, qualquer cláusula condicionante, como 
existe, por exemplo, no caput do art. 201 ou nos seus parágrafos 2º e 4º. 
Isto indica que o constituinte os quis de logo eficazes, dispensando qualquer aclaração do 
legislador ordinário, justamente porque desejou de modo expresso que aposentado 
nenhum ou pensionista percebesse da previdência renda mensal inferior ao salário 
mínimo, este em relação aos trabalhadores urbanos e rurais; 
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"... capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência 
social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo ..." (art. 7º, IV) 
Sobre a gratificação natalina, também a almejou aplicável incontinenti aos operários da 
cidade e do campo, inclusive aos inativos. Eis o art. 7º, inciso VIII, da Carta: 
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria" 
O princípio da precedência do custeio, incrustado no art. 195, § 5º, nunca poderia 
representar obstáculo à pronta aplicação das duas regras constitucionais em causa, 
porque ele se traduz em proibição dirigida apenas ao legislador ordinário. 
Esta egrégia Corte, através de suas duas Turmas, vem entendendo como auto-aplicável o 
aludido dispositivo, conforme arestos de ementas transcritas: 
"Previdenciário e Constitucional. Correção dos 36 últimos salários de contribuição. Art. 
201, § 3º e 202 da CF. Auto-aplicabilidade. Lei 8.213, art. 144, caput. Reconhecimento. 
- As normas contidas nos arts. 201, § 3º, e 202, da Constituição Federal, são auto-
aplicáveis. 
- A partir de 05.10.88, os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência 
Social deverão ter sua R.M.I. recalculada e reajustada, corrigindo-se, mês a mês, os trinta 
e seis últimos salários de contribuição. 
- Diferença devida. 
- Apelação desprovida. 
(Rel. Juiz Ridalvo Costa, AC 13.460 - PE, DJU de 19.03.93, pág. 8.958) 
Constitucional. Aposentadoria. Art. 201, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal. Auto-
aplicabilidade. 
A norma expressa no art. 201, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal de 1988, é de eficácia 
plena, sendo desnecessário auxilio de lei infraconstitucional. 
Apelo improvido. Decisão por maioria. 
(Rel. Juiz Francisco Falcão, AC 8.782 - PE, DJU de 24.05.91, pág. 117.010 
Previdenciário. Benefício previdenciário rural. Auto-aplicabilidade das disposições 
contidas nos parágrafos 5º e 6º do art. 201 da Constituição Federal. Apelo improvido. 
(Rel. Juiz Lázaro Guimarães,    AC 13.382 -   CE, DJU de 28.08.92, pág. 
262.750". 
Também neste sentido o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência, abraçando 
definitivamente aquela linha de raciocínio: 
"A decisão proferida pelo Tribunal a quo está na linha do entendimento firmado pela 
Segunda Turma do STF, segundo o qual os aludidos dispositivos constitucionais têm 
aplicação imediata, sem vulnerar, de outra parte, o art. 2º, da Constituição, que consagra 
o princípio da independência e harmonia dos Poderes ( Agravos de Instrumento (AgRg) 
nºs 147.959 - 1/RS, 147.962 - 1/SC, 148.258 - 4/RS, 148.318 -/SC, 148356 - 4/SC, 
148.417 - 0/RS, 148.641 - 5/SP, dentre outros). Como já se decidiu, também, o disposto § 
5º do art. 195, da Constituição, não constitui óbice à incidência das regras dos §§ 5º e 6º 
do art. 201 mencionado, "já que dirigido ao legislador ordinário, no que vincula a criação, 
majoração ou extensão de correspondente fonte de custeio" (Agravos de Instrumento 
(AgRg) nºs 148.258 - 4/RS, 148.329 - 7/RS, 148.309 - 2/SC, 148.005 - 1/SC, 148.401 - 
3/RS, dentre outros, todos julgados em sessão de 09.03.1993, Segunda Turma)". 
(Rel. Min. Néri da Silveira, AI nº 152.235-6/040, DJU de 04.08.93, pág. 14.577). 
Por tais razões, dou parcial provimento à apelação, tão-somente para reduzir a verba 
honorária a 5% do valor da condenação, nunca inferior a dois salários mínimos. 
Assim voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 33.585-CE 

Relator : O SR. JUIZ RIDALVO COSTA  
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: FRANCISCO DE ASSIS E OUTROS 
Advogados: DRS. MARIA DE LOURDES FERNANDES SILVA E OUTROS (APTE.) E  

CLEIDE HELENA MARQUES LOUSADA (APDOS.) 
 
EMENTA 

Processo de Execução. Título judicial não transitado em julgado. Execução provisória. 
Comprovado nos embargos que o título judicial esteja pendente de recurso, a execução 
deverá prosseguir pelo rito da execução provisória. 
A execução provisória haverá de harmonizar-se ao rito simplificado do art. 128 da Lei nº 
8.213/91, com a exigência de garantia, característica da provisoriedade (art. 588 do CPC). 
Provimento da apelação. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar 
o presente julgamento. 
Recife, 16 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O INSS embargara, sem qualquer documento, 
execução de sentença proferida em causa de natureza previdenciária promovida por 
Francisco de Araújo Crisóstomo, na 5ª Vara Federal no Ceará. 
A execução estaria sendo promovida, sem que o título fosse, ainda, exigível, por não 
haver transitado em julgado. 
Pedem os embargos a suspensão da execução ou que a ela seja dado o rito da execução 
provisória. 
Oferecida impugnação, foram julgados improcedentes. 
A longa e bem estruturada sentença fundamenta-se: 
1º) Na admissibilidade dos embargos, embora não tenha havido citação, mas intimação 
para a execução da obrigação de fazer; 
2º) Possibilidade da execução provisória da sentença pendente de recurso com efeito 
devolutivo; 
3º) Não ter, ainda, sido procedida a liquidação, mas, certamente, o montante da dívida 
não ultrapassará o teto estabelecido no art. 128 da Lei 8.213/91. 
A apelação insiste em que seja observado, na execução, o rito estabelecido no art. 588 do 
CPC, em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal da ADIN nº 675-4-DF. 
Subiram os autos, vindo-me conclusos por prevenção. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Da leitura dos autos, conclui-se que a 
sentença condenatória comportaria duas execuções: uma pelo rito da obrigação de fazer; 
outra por quantia certa, mas ainda pendente de liquidação. 
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Iniciada a primeira, via intimação da Previdência para cumprir a obrigação de fazer, 
quanto à implantação do benefício, foram opostos os presentes embargos, ora 
submetidos a julgamento em grau de apelação. 
Tenho entendido que a decisão do egrégio STF não tem a extensão que pretende atribuir-
lhe o INSS. 
O art. 130 da Lei nº 8.213/91 dispõe: 
"Art. 130. - Os recursos interpostos pela Previdência Social, em processo que envolvam 
prestações desta Lei, serão recebidos exclusivamente no efeito devolutivo, cumprindo-se, 
desde logo, a decisão ou sentença, através de processo suplementar ou carta de 
sentença. 
Parágrafo Único - Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e 
exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos por força da liquidação 
condicionada." 
Pela decisão foram suspensas as expressões : 
"Cumprindo-se, desde logo, a decisão ou sentença, através do processo suplementar ou 
carta de sentença" e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos por força 
de liquidação condicionada". 
Assim, permanece íntegra a determinação contida no início do caput do dispositivo sob 
enfoque, que determina sejam os recursos interpostos pela Previdência recebidos apenas 
no efeito devolutivo. 
A liminar do colendo STF pretendeu, com certeza, evitar que os beneficiários da sentença 
em matéria previdenciária obtivessem ordem de cumprimento de logo, de imediato, do 
julgado, sem a observância do devido processo legal, que é princípio constitucional. 
É que o texto da lei autorizaria a exigibilidade automática da condenação, suprimindo-se o 
procedimento apropriado previsto para as execuções contra a Fazenda Pública. 
As pessoas jurídicas de direito público não podem cumprir "de logo" as sentenças.  
Mas não há qualquer inconstitucionalidade no recebimento dos recursos somente no 
efeito devolutivo, tanto que a referência àquele efeito não foi suspensa. 
O título judicial pendente de recurso não suspensivo continua a ser exigível. 
Por outro lado, as demandas previdenciárias de até o valor indicado no art. 128 da Lei 
8.213/91 (corrigido) não seguem, totalmente, o rito especial da execução contra a 
Fazenda Pública. São executadas sem as delongas decorrentes da expedição de 
precatório. 
"As demandas judiciais que tiverem por objeto as questões reguladas nesta Lei, de valor 
não superior a Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) por autor, serão isentas de 
pagamento de custas e liquidadas imediatamente, não se lhes aplicando o disposto nos 
arts. 730 e 731 do Código de Processo Civil." 
(redação dada pela Lei nº 8.620/93) 
Se se trata, no entanto, de execução provisória, haverá de harmonizar-se ao rito 
simplificado do art. 128 da Lei 8.213/91, com a exigência de garantia, característica da 
provisoriedade, no meu modesto entendimento. 
Diz a sentença que se trata de execução provisória e de valor inferior à alçada 
estabelecida no art. 128 da Lei 8.213/91. 
Logo, entendo pertinente as cautelas da exigência de garantia, na forma do art. 588 do 
CPC. 
A não ser assim, desapareceriam as diferenças entre a execução definitiva e a execução 
provisória. 
Dou provimento à apelação. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 34.311-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA -INCRA 
Apelados: DANIEL DE BARROS E OUTROS 
Advogados: DRS. AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA FERRAZ E OUTROS (APTE.) E  

FERNANDA CALDAS MENEZES E OUTROS (APDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação Cautelar. Reintegração ao serviço público de funcionários regidos 
pela CLT. Suspensão das respectivas recisões contratuais. Lei nº 8.112/90. Presença dos 
pressupostos necessários à concessão da medida. 
I - Não restando provado, através dos respectivos contratos de trabalho, que os autores 
exerciam funções eventuais, ou temporárias, afigura-se que tenham regime implantado 
com a edição da Lei nº 8.112/90. Presença, portanto, do "fumus boni iuris". 
II - Pela presunção de danos de difícil reparação para os autores, envolvendo o seu 
próprio direito de subsistência, caso permaneçam aguardando a decisão de mérito a ser 
proferida na ação principal, também encontra-se presente o "periculum in mora". 
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, 07 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de apelação interposta contra sentença 
proferida nos autos de ação cautelar, que, julgando procedente o pedido formulado na 
inicial, determinou a reintegração cautelar dos autores ao serviço, prestado na UNAICA - 
Unidade Agro-Industrial de Caxangá, órgão do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA, suspendendo, a partir das respectivas reintegrações, os efeitos 
das rescisões contratuais perpetradas pelo Gerente-Geral daquela Unidade, até o 
julgamento da ação principal. 
Alega a autarquia-apelante, em suas razões de recurso, preliminarmente, a 
incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito, pelo 
fato de serem os autores empregados temporários, contratados e regidos pela 
Consolidação das Leis Trabalhistas. 
Ainda em preliminar, insurge-se o recorrente contra o fato de haver o Juiz sentenciante 
considerado a UNAICA, entidade que contratou o trabalho dos autores, sem 
personalidade jurídica, sendo, no seu entender, um mero órgão da autarquia-apelante, 
estando os autores, desta forma, a esta vinculados. 
Aduz o INCRA que, de acordo com portarias expedidas por seu Presidente, foram 
delegadas ao Gerente Geral da UNAICA várias atividades, tais como a gestão financeira 
e as relativas a pessoal. 
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Desta maneira, ao rescindir os contratos de trabalho dos autores, aquele funcionário agiu 
como preposto do Presidente da autarquia-ré, ora apelante. 
Quanto ao mérito, alega o recorrente, em resumo, que os autores não eram empregados 
estáveis, mas meros prestadores de serviços, com contrato de trabalho firmado por tempo 
limitado, sendo-lhes aplicado o comando do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. 
Desta maneira, não estariam os autores amparados pela Lei nº 8.112/90. 
Os apelados, antes de apresentarem suas contra-razões de recurso, através de petição 
autônoma, pugna pela execução imediata da sentença recorrida, uma vez que a apelação 
em processo cautelar não possui efeito suspensivo, mas, apenas, efeito devolutivo, como 
estabelece o art. 520, IV, do CPC. 
Contra-razões apresentadas às fls. 144/146. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A sentença proferida nos presentes autos, 
atendendo aos pressupostos da ação cautelar, o fumus boni iuris e o periculum in mora, 
reconheceu a procedência do pedido formulado pelos autores, determinando as suas 
reintegrações no serviço público. 
O julgador a quo assim fundamentou o seu decisum: 
" ... 
Não rezam os contratos constantes das carteiras de trabalho e previdência social que 
exerciam os autores funções eventuais, ou temporárias, de modo que se enquadrassem 
na previsão do inciso IX, do art. 37 da C.F. e, perquirindo-se aqui - tout court - o fumus 
boni iuris, a questão deverá ser melhor esquadrinhada na ação principal. 
Empregados permanentes, afigura-se-me tenham se beneficiado do regime implantado 
com a edição da Lei nº8.112/90, pelo qual não seria lícito as demissões unilaterais e 
imotivadas perpetradas pela ré através de seus prepostos. 
Posto isto, evidencia-se a competência desta Justiça Federal e o fumus boni iuris, 
pressuposto da cautela requerida. 
O periculum in mora insinua-se na própria natureza da causa principal anunciada, pois 
reconhecida a delonga das demandas judiciais, impõe-se a presunção de danos de difícil 
reparação ao próprio direito de subsistência dos autores, se, de logo, não reintegrados. 
..." (fls. 128/129) 
Com efeito, embora tenha alegado o apelante que os autores, ora apelados, eram seus 
contratados, por tempo determinado, e, assim, não poderiam ser beneficiados pelo que 
dispõe a Lei nº 8.112/90, nos presentes autos, não existe prova alguma que garanta a 
veracidade de tal alegação, uma vez que nenhuma anotação foi feita neste sentido, nas 
respectivas carteiras profissionais. 
Por outro lado, como bem salientou o julgador a quo, evidencia-se a presença do fumus 
boni iuris e do periculum in mora, pressupostos para a concessão da cautelar pleiteada. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida 
em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 36.590-CE  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Apelados: FRANCISCO HILDO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS E HORTÊNCIO 

BEZERRA PINHO E OUTROS  
Advogados: DRS. JOSÉ SOBRAL FILHO E OUTROS (APTE.) E  
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CLARKE MOREIRA LEITÃO E HORTÊNCIO BEZERRA PINHO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Desapropriação. Valor das benfeitorias fixado pelo assistente técnico do 
expropriante superior ao do laudo oficial. Valor da terra nua a maior em decorrência do 
levantamento aerofotogramétrico, de precisão duvidosa, efetuado pelo expropriante. 
Redução deste ao valor encontrado pelo perito oficial, a partir da aferição da área, através 
de levantamento topográfico. 
O "quantum" ofertado pelo expropriante, ao se revelar superior ao do laudo oficial, não 
deve ser reduzido ao valor deste último, vez que inexiste obrigatoriedade do magistrado 
de se ater ao laudo oficial, além da entidade expropriante, ao ofertar o preço da 
indenização, ela própria o haver considerado, implicitamente, justo. 
Dada a imprecisão do levantamento de área efetuado pelo expropriante, afirmando  o 
próprio Juiz "a quo" ser o levantamento topográfico  realizado pelo Vistor Oficial mais 
confiável, deve-se acatar o valor da área encontrado no laudo oficial, reduzindo-se, por 
conseguinte, o valor relativo à terra nua, na proporção do abatimento do valor da área 
constatada no levantamento do expropriante. 
Apelo parcialmente provido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ApelaçÃo Cível nº 36.590 - CE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
parcial provimento à Apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA ajuizou ação de desapropriação para fins de reforma agrária contra o 
Espólio de Leônidas Bezerra de Melo, na pessoa de Raimundo Bezerra, com base no 
Decreto nº 97.750/89, que declarou de interesse social, para fins de desapropriação, o 
imóvel rural denominado "Fazenda Apuí", situado no Município de Crateús, Estado do 
Ceará, para implantação de reforma agrária. 
Convertido o depósito em pagamento do preço do imóvel, objeto de desapropriação, foi o 
expropriante imitido na posse do mesmo, por ordem do douto Juiz a quo. 
Após resposta dos expropriados e demais proprietários que se habilitaram no processo 
como tal, foi ofertado laudo oficial às fls. 399/459. Laudo divergente, apresentado pelo 
INCRA, às fls. 476. 
Sentenciando, ao final, o MM. Juiz a quo fixou como justa a indenização no valor de Cr$ 
1.449.725.074,96 (hum bilhão, quatrocentos e quarenta e nove milhões, setecentos e 
vinte e cinco mil e setenta e quatro cruzeiros e noventa e seis centavos), a preço de 
16.06.92, sendo Cr$ 398.186.562,52 (trezentos e noventa e oito milhões, cento e oitenta e 
seis mil, quinhentos e sessenta e dois cruzeiros e cinqüenta e dois centavos) 
correspondentes à terra nua; Cr$92.302.928,78 (noventa e dois milhões, trezentos e dois 
mil, novecentos e vinte e oito cruzeiros e setenta e oito centavos) correspondentes à 
cobertura vegetal; Cr$3.456.000,00 (três milhões, quatrocentos e cinqüenta e seis mil 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

cruzeiros) relativos à mata fina e Cr$ 955.779.583,66 (novecentos e cinqüenta e cinco 
milhões, setecentos e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta e três cruzeiros e sessenta 
e seis centavos) 
relativos às benfeitorias, tudo acrescido de juros compensatórios de 12% ao ano, 
correção monetária, a partir do laudo, e juros moratórios de 6% ao ano. 
Irresignado, o INCRA oferece recurso apelatório às fls. 536/542. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por 
distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O INCRA, ao apelar, revela 
insatisfação quanto a dois pontos: o valor das benfeitorias não reprodutivas e o valor da 
terra nua. 
Quanto ao valor das benfeitorias não reprodutivas, o qual afirma ter o MM. Juiz a quo 
majorado sem nenhuma razão plausível, este excedeu-se ao valor encontrado pelo perito 
oficial (fls. 448), em razão da própria autarquia apelante, quando da apresentação de 
laudo divergente, ter ofertado valor maior (fls. 476). 
Com muita propriedade, o ilustre Juiz de primeiro grau afirmou não se poder considerar 
como justa a indenização inferior ao valor estimado pelo expropriante. De fato, o quantum 
ofertado pelo INCRA, autarquia expropriante, ao se revelar superior ao do laudo oficial, 
não deve ser reduzido ao valor deste último; a uma, porque  inexiste obrigatoriedade do 
magistrado se ater ao laudo oficial; a duas, porque a entidade expropriante, ao ofertar o 
preço da indenização, ela própria o considerou, implicitamente, justo, sendo incoerente, a 
esta altura, somente porque o perito oficial informou no laudo um preço inferior, pleitear 
ela a redução do valor. O laudo do perito deve servir como parâmetro, equidistante das 
duas partes litigantes, dotado de segurança quanto ao seu conteúdo, eis que 
confeccionado por pessoa habilitada, acima de suspeita por ambas as partes, não 
devendo servir como instrumento de conveniência do expropriante para pagar 
indenização inferior à ofertada. 
Quanto à argumentação expendida em relação ao valor da terra nua, assiste razão, em 
parte, à apelante. 
Embora o ilustre magistrado a quo tenha defendido tese idêntica  para fixar o valor 
ofertado pela apelante em relação à terra nua, em detrimento do valor encontrado no 
laudo oficial, entendo se tratar de situação distinta. 
A expropriante, ao ofertar valor superior ao do laudo à terra nua, o fez decorrente de 
levantamento aerofotogramétrico, de precisão duvidosa, que resultou na constatação de 
área maior a ser desapropriada, acarretando, por conseguinte, uma avaliação superior 
pela autarquia expropriante. 
A nossa Constituição prevê em seu art. 5º, XXIV, a obrigatoriedade de uma indenização 
justa nos casos de desapropriação, não se podendo enquadrar no conceito de justa 
indenização aquela  que abrange área inexistente, englobada em decorrência de erro no 
levantamento. 
O próprio Juiz a quo reconhece a imprecisão do levantamento da área efetuado pelo 
INCRA, afirmando ser o levantamento topográfico, realizado pelo Vistor Oficial, mais 
confiável e, portanto, mais seguro. 
Partindo destes dados, afigura-se-me como mais justo o levantamento efetuado pelo 
perito oficial, devendo-se desprezar o realizado pelo expropriante, por não se apresentar  
seguro, a ensejar enriquecimento ilícito por parte do expropriado, inadmissível dentro do 
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conceito de justiça. 
Faço apenas uma ressalva quanto ao valor julgado correto pela apelante, o qual não 
guarda proporção com a redução da área, a fim de que seja refeito o cálculo do valor 
relativo à terra nua, na proporção do abatimento do valor da área constatada no 
levantamento do expropriante. 
Isto posto, dou parcial provimento ao apelo do INCRA, para reformar a sentença recorrida 
na parte em que estimou o valor da terra nua, a fim de que este seja reduzido na 
proporção da diferença da área encontrada pelo expropriante e pelo Vistor Oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CíVEL Nº 44.007-AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INAMPS 
Apelada: VERA LÚCIA FERREIRA 
Advogados: DRS. ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ CARLOS BRASILEIRO JÚNIOR E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Civil. Atropelamento. Responsabilidade do INAMPS, proprietário da ambulância, ante a 
falta do seguro obrigatório. Irrelevância de cláusula de transmissão de responsabilidade 
contida em cessão de uso de bens da autarquia. 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 relatório e notas taquigráficas, que integram 
o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
julgou procedente ação de indenização em decorrência do atropelamento e morte do pai 
dos autores, menores, por ambulância de propriedade daquela autarquia. Alega, em 
resumo, que a obrigação de indenizar é do Estado de Alagoas, ao qual estava cedido o 
veículo e que era responsável pelo pagamento de prêmios de seguros.   
A parte recorrida apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os 
autos. 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 Estado de Alagoas, denunciado da 
lide, foi condenado e não recorreu. O apelo cinge-se à questão da legitimidade para a 
causa do INAMPS, proprietário do veículo, e da sua responsabilidade de indenizar os 
menores pela perda do pai, em consequência do atropelamento. 
Pacífica a orientação jurisprudencial quanto à responsabilidade do proprietário pela 
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indenização da vítima de acidente de veículo, quando não há seguro obrigatório. 
Irrelevante a cláusula da cessão de uso que transmitia tal obrigação ao cessionário, salvo 
para solução da denunciação da lide. 
Correta a sentença ao acolher o pedido de condenação da autarquia ré e deferir a 
denunciação da lide. Assim, o INAMPS paga a indenização e tem, de imediato, título para 
cobrar o respectivo valor do Estado de Alagoas. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 44.232-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: SERVIÇO NACIONAL DA INDÚSTRIA - SESI 
Advogados: DRS. EUCLIDES ALVES DE ALBUQUERQUE SILVA E OUTROS (APTE.) E  

JOÃO LUIZ CAVALCANTI E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Tributário. Nomeação de bens à penhora. Na falta de impugnação da 
exeqüente, tem-se como eficaz a constrição, mediante termo, e não auto de penhora. II - 
Serviço Social da Indústria, isenção prevista  nos arts. 12 e 13  da Lei 2.613/55. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
rejeitar as preliminares e negar provimento à apelação e à remessa oficial tida como 
interposta, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que 
integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 08 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES; Insurge-se a apelante contra sentença que 
julgou procedentes embargos à execução fiscal promovida pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social para cobrança de contribuições para o salário-educação e para o Funrural 
/Prorural. Argúi nulidade por falta de penhora e por não haver o MM. Juiz sentenciante 
submetido a decisão a duplo grau de jurisdição. No mérito, sustenta a inexistência de 
isenção da apelada às contribuições questionadas.  
A parte recorrida apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os 
autos. Dispensei revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A apelada-embargante oferecera bens 
à penhora, na execução fiscal promovida ante o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda 
Pública de Olinda-PE, que abriu vista à exequente para manifestação. Durante dois anos 
os autos ficaram paralisados. Interpostos os embargos, o defeito não foi arguido.  
Ora, havendo oferta de bens à penhora, esta não se realiza em auto, mas mediante termo 
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lançado nos autos (art. 637, CPC). Entendo que o Juízo está garantido, até porque eficaz 
a nomeação, nos termos do art. 636, CPC.  
Quanto à omissão de remessa da sentença a reexame, está inteiramente superada. 
Rejeito as preliminares.  
No mérito, é expressa a isenção ampla de que gozam o Serviço Social Rural e o Serviço 
Social da Indústria, conforme disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55.  
Mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0513-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: JOSÉ EDUARDO DA SILVA 
Advogada: DRA. HYDIA VIRGINIA C. DE LANDIM FARIAS (APDO.) 
 
EMENTA 

Penal. Saque de cotas do PIS. Art. 171, do CP. Uso de certidão de casamento falsificada. 
Inexistência de dolo. Conduta que se deveu a terceiros. Absolvição que se impõe. 
Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 14 de dezembro 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 no 
Estado de Pernambuco denunciou o Sr. José Eduardo da Silva como incurso nas penas 
do artigo 171 do Código Penal Brasileiro. 
Consta da peça acusatória que o denunciado, utilizando-se de certidão de casamento 
falsificada, sacou as quotas do PIS junto à Caixa Econômica Federal, obtendo, assim, 
vantagem ilícita em detrimento do Programa de Integração Social, da Caixa Econômica 
Federal e do BNDE. 
Não houve produção de prova testemunhal desde que a acusação não pugnou por sua 
realização e a defesa dela desistiu. 
Após as alegações finais, em que o Ministério Público Federal pediu a condenação do 
acusado e a defesa a sua absolvição, o MM. Juiz Federal proferiu sentença absolvendo o 
acusado da imputação que lhe foi atribuída em face da insuficiência de prova, 
fundamentando o decisum no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. 
O representante do Ministério Público apelou da sentença insistindo na condenação do 
acusado. 
A defesa, nas contra-razões, pediu o improvimento do apelo. 
A ilustrada Procuradora da República, Dra. Gilda Pereira de Carvalho Berger, opinou, em 
segundo grau, pelo improvimento do recurso. 
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É o relatório. À revisão. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Da análise dos presentes autos, não há 
dúvida de que o pedido de saque de quotas do PIS, feito pelo apelado à Caixa Econômica 
Federal, restou devidamente comprovado através da perícia que foi realizada pelo Serviço 
de Criminalística do Departamento da Polícia Federal (fls. 107 a 111) e onde se constatou 
ser do denunciado a assinatura constante do mencionado pedido de saque. 
Observo, ainda, que o pedido constante às fls. 22 coincide perfeitamente com o 
recebimento dos valores do PIS, em razão de casamento, expresso pelo Documento de 
Saque de Quotas - DSQ, constante dos autos às fls. 105. 
Sem razão, portanto, o MM. Juiz sentenciante quando entendeu ter havido dúvida no 
recebimento das quotas do PIS em relação a um outro pedido de saque, desta feita com 
fundamento na aposentadoria do denunciado. 
Desta forma, quanto à prova realizada, não tenho qualquer dúvida de que o pedido foi 
efetivamente requerido pelo acusado, tendo este recebido as quotas do PIS. 
Observo, entretanto, que é bem possível ter sido o denunciado ilaqueado na sua boa-fé. É 
que ele um trabalhador rústico, cuja primariedade se deduz de sua própria assinatura, 
constante dos documentos que foram anexados aos autos. Não vislumbro presente o dolo 
na conduta do apelado pelo que agiu bem o douto Julgador ao proferir a sentença 
absolutória. 
De fato, não há certeza se o denunciado sabia ser falsificado o documento que 
apresentou para sacar as quotas do PIS. 
Tal entendimento é também adotado pela eminente Procuradora da República, que, no 
parecer ofertado perante esta egrégia Turma, assim afirmou: 
"Procede o esclarecimento do apelante que o pedido de saque de fls. 22, objeto deste 
processo, ao contrário do entendimento do Juiz sentenciante (fls. 154), efetivou-se pelo 
motivo casamento e o crime foi consumado. 
Pelos elementos dos autos, vislumbra-se, entretanto, que a conduta ilícita do acusado , 
pessoa de poucos conhecimentos, deveu-se a terceiros (pessoas especializadas  na 
retirada indevida do PIS)." (fls. 173) 
Com estas considerações, mantenho a absolvição e, assim, nego provimento à apelação 
para confirmar a respeitável sentença a quo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0546-SE  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: ADERALDO RODRIGUES DOS SANTOS 
Advogada: DRA. SIMONE MARIA PAIVA BERTONHA (APDO.) 
 
EMENTA 

Penal. Simulação de acidente de trabalho. Inocorrência da obtenção de vantagem. 
Insuficiência da prova em relação à autoria da falsificação da Comunicação de Acidente 
de Trabalho. Absolvição. Art. 15, do CP. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
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Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, 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 dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O Procurador da República no Estado de Sergipe 
denunciou Aderaldo Rodrigues dos Santos como incurso no artigo 171, parágrafo 3º, do 
Código Penal, ex vi do artigo 155, inciso IV, letra a, da Lei nº 3.807\60,pelo fato de haver o 
denunciado simulado ter sofrido um acidente de trabalho, como se empregado fosse da 
empresa Construtora Engin Ltda., localizada na cidade de Aracaju, Capital do Estado de 
Sergipe. 
Narra a denúncia que o acusado deu entrada na comunicação de acidente, sendo esta 
processada pelo DATAPREV, não chegando, todavia, a receber as vantagens 
pecuniárias, apenas tendo sido atendido e recebido a medicação. 
A denúncia oferecida foi recebida pelo MM. Juiz Federal em data de 29.11.90 (fls. 231), 
sendo o réu citado por edital, e, posteriormente, decretada a sua revelia. 
O defensor nomeado reservou-se para manifestar-se quanto à matéria de fato por ocasião 
das alegações finais. 
Durante a produção de provas, foram ouvidas duas testemunhas indicadas pela 
acusação. 
Nas alegações finais, o representante do Ministério Público aduziu que o denunciado, 
apesar de não haver consumado o seu intento criminoso, ou seja, a percepção do 
benefício previdenciário, obteve o primeiro atendimento médico simulando a condição de 
acidentado. Desta forma, segundo a acusação, praticou o denunciado o crime de 
obtenção fraudulenta de assistência médica e a tentativa de percepção de benefícios 
previdenciários, razão porque insistiu na sua condenação. 
A defesa, nas alegações finais, pediu a absolvição do denunciado por falta da prova do 
fato. 
O douto Juiz Federal julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado da imputação 
que lhe foi feita, com base no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal. 
Não se conformando com a conclusão da sentença apelou o Ministério Público, pedindo a 
condenação do denunciado, insistindo na tese anteriormente exposta. 
Contra-razões pela manutenção da sentença. 
A eminente Procuradora da República, Dra. Gilda de Carvalho Berger, com assento nesta 
Turma, opinou pelo improvimento do apelo. 
É o relatório. À revisão. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Observa-se da prova colhida na presente 
ação que o denunciado, embora haja se utilizado da Comunicação de Acidente do 
Trabalho falsificada visando à obtenção de vantagem ilícita, não chegou a obter o 
benefício, desistindo do seu intento inicial. 
Esta circunstância está mencionada na sentença pelo MM. Julgador e não é desmentida 
pelo representante do Ministério Público. 
Destaco da sentença, objeto do presente recurso, a seguinte passagem: 
"Consta nos autos que o denunciado não levou adiante a tramitação dos expedientes para 
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perceber os benefícios pecuniários. Esta realidade é admitida pelo Ministério Público. 
Da prova constante, incontroversa no processo, constatamos que o denunciado, ao 
perceber que não era correta a postura a que fora induzido por Antônio Lima dos Santos, 
não continuou nos desdobramentos para obter a vantagem pecuniária que lhe fora 
prometida. Isto corrobora que o denunciado militava em necessidade dos fatores eivados 
de ilicitude. A ilação só pode ser a de ausência de dolo em sua conduta, e não um 
simples arrendimento eficaz ou desistência voluntária. 
As descrições penais que não contemplam a modalidade culposa deixam implícito que a 
presença do dolo é elemento essencial para a configuração do tipo penal. O réu 
desconhecia as implicações advindas e, ao suspeitá-las, estancou o iter criminis. Dolo é 
atividade finalista da ação ou omissão, para alguns doutrinadores, para outros, é uma 
relação subjetiva entre o ato e o autor, ou entre a vontade e o fato. De qualquer maneira, 
doutrinadores como Hungria, Frederico Marques e outros, só admitem o dolo como fruto 
da consciência do autor, da injuridicidade do ato." (fls. 272). 
O representante do Ministério Público alegou nas suas razões de apelação, como já havia 
feito nas alegações finais, que o denunciado havia obtido, indevidamente, benefício de 
caráter assistencial do INSS, causando prejuízo à autarquia previdenciária que arcara 
com o pagamento dos honorários médicos. Refere-se o representante do Parquet àquela 
primeira assistência médica que recebera o denunciado por ocasião da comunicação do 
acidente. Na verdade, este atendimento médico não teve qualquer significação, posto 
que, atualmente, mesmo aquele que não seja contribuinte da Previdência tem direito a 
esta prestação de serviço. A pretensão do denunciado era, em princípio, obter a 
vantagem da percepção do benefício por acidente de trabalho, mas desistiu do seu 
intento, como bem acentuou o ilustrado prolator da sentença recorrida. 
Estabelece o artigo 15 do Código Penal, verbis: 
"O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o 
resultado se produza, só responde pelos atos já praticados." 
No caso sob exame, o denunciado já havia desistido de prosseguir na execução, tanto 
que não veio a receber o benefício em razão do simulado acidente. O ato que praticou o 
denunciado, antes da desistência, foi apenas o recebimento da primeira assistência 
médica que, na hipótese, seria obrigação da Previdência Social. Por outro lado, quanto à 
falsificação da Comunicação de Acidente do Trabalho, não há comprovação que tenha 
esta sido efetuada pelo próprio denunciado. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação para manter a sentença que 
absolveu o denunciado da imputação que lhe foi feita. 
É, pois, como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0594-PE  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: ARTUR PESSOA DE ALBUQUERQUE NETO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. CÉLIO JOSÉ FERREIRA (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Servidor. Apropriação de valores. Nulidade do processo inocorrente. Autoria e 
materialidade comprovados. Confissão do fato narrado na denúncia. Impossibilidade de 
aplicação de atenuantes quando a condenação foi imposta no mínimo legal e não se 
demonstrou a ocorrência do crime de peculato por erro de outrem. Incabimento da 
suspensão condicional da pena se esta é superior a dois anos preliminares rejeitadas. 
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Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 14 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O Procurador da República no Estado de 
Pernambuco denunciou Artur Pessoa de Albuquerque Neto por haver este se apropriado 
de valores pertencentes à Companhia Brasileira de Alimentos - COBAL, quando exercia o 
cargo de gerente da Central de Serviços Rurais do Município de Salgueiro, no Estado de 
Pernambuco. 
Segundo a denúncia, praticou, o denunciado, o crime previsto no artigo 312, combinado 
com o artigo 327, parágrafo único, e, ainda, a infração penal descrita no artigo 171, tudo 
do Código Penal. 
O acusado foi interrogado, inquirida uma testemunha arrolada pela acusação e 
apresentadas as razões finais. 
O MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, Dr. Antônio Bruno de 
Azevedo Moreira, prolatou sentença condenando o denunciado à pena de 2 (dois) anos e 
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática dos delitos previstos no artigo 
312 e 171, VI, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes. 
Irresignado, o acusado apelou da sentença argüindo, em preliminar, a preclusão da 
denúncia por apresentada intempestivamente, a falta de cumprimento de diligência 
requerida e, ainda, a desclassificação do crime do artigo 312 para o artigo 313 do Código 
Penal. 
No que se refere ao mérito, pediu a minoração da pena aplicada em face da confissão do 
recorrente e também em razão do arrependimento pelo pagamento de parte do débito. 
O representante do Ministério Público em primeiro grau ofereceu contra-razões. 
A ilustrada Procuradora da República, Dra. Gilda Carvalho Berger, opinou pelo 
improvimento da apelação. 
É o relatório. À revisão. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): As preliminares argüidas pelo recorrente, 
nas suas razões de apelação, não merecem ser providas à míngua de qualquer amparo 
jurídico. 
Concordo, inteiramente, com os fundamentos argüidos pela representantes do Parquet 
Federal, Dra. Nilce Cunha Rodrigues, nas suas contra-razões de apelação, assim 
alinhados: 
"Não assiste razão ao recorrente ao pugnar pela nulidade do processo, haja vista que não 
se aplica aos membros do Ministério Público o instituto da preclusão, porquanto a estes 
poderá ser infligido o disposto no art. 801 do CPP, a exemplo dos magistrados, mas não 
as punições processuais comumentes aplicadas às partes. 
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O Ministério Público só perde o direito de promover a competente ação penal quando se 
verificar a prescrição, jamais sendo-lhe aplicado o instituto da preclusão, mesmo porque 
caracteriza-se este como uma figura essencialmente processual, vale dizer, só pode 
surgir no decorrer da ação e, sendo a denúncia a peça inicial do processo, antes dela não 
se há de cogitar de processo ou de ação, dessarte, impossível haver, no caso sub judice, 
a pretendida nulidade." (fls. 204). 
Sem razão também as demais preliminares invocadas, valendo acentuar que o MM. Juiz 
prolator da sentença reduziu a pena aplicada em quantidade inferior ao mínimo legal, sem 
recurso do Ministério Público Federal. 
No mérito, impõe-se também a confirmação da sentença recorrida, desde que o próprio 
acusado confessou a apropriação dos valores pertencentes à COBAL, bem assim a 
emissão de cheques sem provisão de fundos para coonestar o fato praticado. 
Realmente, afirmou o acusado, ora apelante, por ocasião do seu interrogatório, verbis: 
"Que é verdadeira a imputação que lhe é feita; Que, na verdade, o acusado chegou a se 
apropriar da renda da COBAL e aplicar em proveito próprio; Que, antes da época do fato 
descrito na inicial, o acusado já vinha com tais praticas há pelo menos 03 (três) meses, 
mas sempre conseguia cobrir os desvios, geralmente no prazo de 03 (três) dias; Que o 
valor dos desvios, ao tempo da descoberta, era de cerca de Cr$1.400.000,00 (hum milhão 
e quatrocentos mil cruzeiros); Que tudo aconteceu porque o depoente não conseguiu 
cobrir os desvios como o fazia sempre, em face de momentâneo atraso na venda do seu 
gado; Que o depoente ainda tentou, como o fez, emitir cheques, mas tais cheques 
voltaram sem provisão de fundos porque o tempo ainda foi insuficiente para o depoente 
conseguir cobri-los;" (fls. 116) 
Por outro lado, a testemunha Luiz Antônio Soares de Melo, arrolada pela acusação, em 
depoimento prestado perante o juiz sumariante, confirmou os fatos constantes da 
denúncia (fls. 155). 
No que se refere ao pedido de reconhecimento de atenuantes, razão assiste à ilustrada 
Procuradora da República, Dra. Gilda de Carvalho Berger, ao demonstrar a 
impossibilidade de aplicação de atenuantes quando a condenação foi, no mínimo, legal, 
além da falta de fundamentação quanto ao reconhecimento do crime de peculato por erro 
de outrem. Finalmente, descabe o reconhecimento da suspensão condicional da pena em 
face da pena aplicada ser superior a dois anos. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0738-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelada: JOSENALDA BORGES DE ALMEIDA SILVA 
Advogada: DRA. HILMA CRISTINO DE FARIAS 
 
EMENTA 

Penal. Descaminho. Princípio da Insignificância. 
- O fato de trazer, em viagem de turismo, mercadoria de origem estrangeira, em pequena 
quantidade - apenas U$ 391,26 -, não configura o delito de descaminho, em face do 
princípio da insignificância. 
- Afirmando o laudo a existência de algumas mercadorias, entre as apereendidas, 
relativamente às quais não se pode afirmar a procedência estrangeira, e não havendo 
indicação do valor de cada mercadoria, mas apenas o valor global, tem-se como 
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incomprovada a ultrapassagem da quota de importação permitida. 
- 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, 25 de novembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Denunciada pela prática de descaminho, Josenalda 
Borges de Almeida Silva foi a final absolvida. Considerou o julgador singular que a 
quantidade de bens apreendidos em poder da acusada não revelam destinação 
comercial, e que não restou comprovada a ultrapassagem do teto legalmente permitido. 
Apela o Ministério Público, argumentando estar configurado o crime, comprovada a 
autoria e sustentando que a quantidade de mercadorias supera a quota permitida. 
Com as contra-razões de fls. 77/80, os autos subiram. 
Em segundo grau, opinou o Ministério Público pela reforma da sentença e condenação da 
apelada. 
É o relatório. 
À douta revisão. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Diz a ilustre representante do Ministério 
Público, em seu parecer (fls. 85): 
"Conforme declarações prestadas na Polícia Federal (fls. 11), partindo da própria apelada, 
de que só desembolsara o equivalente a Cr$ 110.000,00 nas compras feitas em Foz do 
Iguaçu, quando o dólar era Cr$ 281,14, gastou a recorrida cerca de U$ 391,26, isto 
significa ter despendido mais de 250 dólares, teto da isenção legal. 
Por outro lado, informou o laudo de exame merceológico (fls. 16) que o valor global das 
mercadorias era de Cr$ 221.000,00, correspondendo, pois, a 731,88 dólares, cujo valor 
unitário era de 301,96 dólares. Assim, condiderados os valores encontrados, tanto com 
base no depoimento da ré como no laudo, tem-se que foi ultrapassado o valor da cota 
antes referida. 
Em que pese a ausência de indicação da procedência de quatro itens de mercadorias, 
bem como a ausência dos respectivos valores individuais no citado laudo pericial, a 
dedução retirada é a de que, ainda assim ocorre o sobrepujamento do teto isencional. 
Portanto, não condiz com a realidade factual o entendimento do juízo a quo, quando 
afirma não estar comprovada a ultrapassagem da mencionada cota de isenção." 
O valor atribuído pelos peritos da Polícia Federal é correspondente ao preço de mercado 
das mercadorias nesta capital, por isto adoto como verdadeiro o valor informado pela 
acusada, referido em primeiro lugar pelo Ministério Público, na manifestação acima 
transcrita. 
O fato de trazer, em viagem de turismo, mercadoria de origem estrangeira, em pequena 
quantidade - apenas U$ 391,26 -, não configura o delito de descaminho, em face do 
princípio da insignificância, sustentado inclusive pelo próprio Ministério Público Federal, 
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em casos semelhantes, como é exemplo:  
Ementa: Penal. Descaminho. Camelô. Princípio da Insignificância. Absolvição. 
- A pequena quantidade de mercadorias somada ao seu pequeno valor respalda a não 
aplicação da pena pelo princípio da insignificância. 
- Insuficiente a prova quanto ao elemento doloso do crime de descaminho, descabe uma 
condenação. 
- Improvimento do apelo.(ACR nº 760-SE - 1ª Turma, Rel. Ridalvo Costa, jugaldo em 
11.11.93). 
Por outro lado, é relevante observar, no presente caso, que não há nos autos elementos 
para aferir-se o valor das mercadorias estrangeiras apreendidas em poder da acusada. 
Afirma o laudo a existência de algumas mercadorias, entre as apereendidas, 
relativamente às quais não se pode afirmar a procedência estrangeira, e não havendo 
indicação do valor de cada mercadoria, mas apenas o valor global, tem-se como 
incomprovado a ultrapassagem da quota de importação permitida. 
Nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0764-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: GENECI JOSÉ DA SILVA E MARCOS AURÉLIO COELHO DA SILVA  
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. HILMA CHRISTINO DE FARIAS E OUTRO E HYDIA V. C. DE LANDIM 

FARIAS (APTES.) 
 
EMENTA 

Penal. Tráfico de drogas e descaminho. Apelação. Necessidade de recolhimento à prisão. 
O réu condenado por tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins não poderá apelar sem 
recolher-se à prisão - Lei nº 6.368/76, art. 35, c/c o art. 2º da Lei 8.072/90. 
O princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) não revogou o 
disposto no art. 35 da Lei 6.368/76. 
Expedição de mandado de prisão sem qualquer notícia de seu cumprimento. Não 
conhecimento da apelação. 
Declaração da extinção da punibilidade do crime de descaminho, pela prescrição 
retroativa. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação de Marcos Aurélio Coelho da Silva, não conhecer da apelação 
interposta por Geneci José da Silva e declarar a extinção da punibilidade em relação ao 
delito de descaminho praticado por Geneci José da Silva e por Soraia Pereira de Marins, 
nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O MPF denunciou de Marcos Aurélio Coelho da 
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Silva, Geneci José da Silva e Soraia Pereira de Marins como incursos nas penas do art. 
12, da Lei 6.368/76, do art. 334, § 1º, alíneas c e d, c/c o art. 25 do CPB, por haver sido 
apreendidos em poder dos denunciados 1.910 gramas de maconha e mercadorias de 
procedência estrangeira sem documentação legal. 
Os fatos foram assim narrados na inicial penal - fls. 04/05: 
"No dia 21 de setembro p.p., na esquina da Praça Maciel Pinheiro com a Rua do 
Hospício, nesta cidade do Recife, o Agente de Polícia Federal Edilson Rosa da Silva 
efetuou a prisão em flagrante dos dois primeiros denunciados, encontrando em poder dos 
mesmos cerca de dois quilogramas de maconha, vinte e dois relógios de marcas Casio 
digital, Seiko e Orient e três cartelas de pilhas para relógios. 
Declarou a primeira denunciada, Soraia, que reside em Belém do Pará, onde vive 
maritalmente com Geneci, e os dois vieram a Pernambuco em visita aos seus familiares. 
O casal tinha como destino a cidade de Belo Jardim (PE), onde mora a família de Geneci. 
Na cidade de Teresina (PI), o casal manteve contato com uma pessoa conhecida por 
'Zezinho`, residente em Fortaleza, o qual sugeriu a Soraia e a Geneci uma parada na 
cidade de Trindade (PE), onde poderiam fazer negócios em uma feira de 'troca-troca` 
existente em Trindade (PE); àquela altura, Soraia e Geneci traziam de Belém do Pará 
relógios e cartelas de pilhas para relógio, mercadoria  com as quais já estavam 
acostumados a trabalhar. Soraia e Geneci efetivamente foram a Trindade, local onde 
'Zezinho` havia adquirido 10 (dez) quilogramas de maconha, oferecendo parte da 
mercadoria aos denunciados, ou seja, dois quilogramas, que foram pagos com a 
importância de Cr$ 100.000 (cem mil cruzeiros) ou Cr$ 200.000 (duzentos mil cruzeiros) e 
mais um relógio Orient. 
O segundo denunciado, Marcos Aurélio, conhece Soraia e Geneci, a quem chama de 
'Neo`, desde o tempo em que eles tinham uma lanchonete na Boa Vista, e, na condição 
de viciado em maconha que é, Marcos aceitou servir de intermediário na venda de um e 
meio quilograma de maconha, que seria oferecido à traficante conhecida por 'Zeza`, pelo 
preço de Cr$ 300.000 (trezentos mil cruzeiros), recebendo o 'agente de vendas` certa 
importância que seria empregada na aquisição de roupas e de presente para a mãe dele, 
Marcos Aurélio. 
Dando conta da missão que aceitou, Marcos Aurélio procurou contato com 'Zeza`, mas 
esta não se interessou pelo negócio. 
Por volta das 12:30 horas, do dia 21 de setembro, Marcos Aurélio se dirigiu à Praça 
Maciel Pinheiro, onde comunicou a Neo e a Soraia a frustração da venda da maconha a 
Zeza, e logo depois foi detido. 
Na ocasião em que Soraia foi presa, encontrava-se em sua companhia Domingos Sávio, 
marido de Cassina e anfitrião do casal (Soraia e Geneci), o qual ainda chegou a ser 
conduzido à Superintendência da Polícia Federal, mas foi liberado depois de ouvido. 
Geneci conseguiu escapar, pelo que não foi ouvido. No entanto, afirmou Soraia que a 
maconha a ele pertence. 
Foi revistada a bolsa tiracolo conduzida por Soraia, sendo encontrados em seu interior 
1.910 gramas de maconha, os relógios e as cartelas de pilha para relógios." 
O MM. Juiz da 4ª Vara Federal - PE condenou os denunciados Marcos Aurélio Coelho da 
Silva, Geneci José da Silva e Soraia Pereira de Marins, respectivamente, a penas de 02 
(dois) anos de reclusão, 05 (cinco) anos de reclusão e 04 (quatro) anos de reclusão, com 
fundamento no art. 12, § 2º, inciso III, da Lei nº 6.368/76, quanto ao primeiro; e no art. 12, 
da Lei nº 6.368/76, c/c o art. 334, § 1º, c, do CPB, quanto ao segundo e ao terceiro, por 
tráfico de drogas e comércio de mercadorias de origem estrangeira. 
Irresignados, apelaram apenas os réus Marcos Aurélio e Geneci da Silva. 
Em suas razões, insurge-se o primeiro recorrente, alegando a ocorrência da prescrição 
retroativa da pretensão punitiva do Estado. 
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Já o segundo recorrente, alega primeiramente que a quantidade de mercadoria 
apreendida na sacola junto à sua esposa é muito pequena, não havendo dolo por sua 
parte quanto à comercialização da mesma, pois visava apenas a se ressarcir das 
despesas da viagem, e, em seguida, alega que não ficou evidenciada nos autos a 
qualidade de traficante de drogas, pelo fato de ter sido encontrado em poder de sua 
esposa maconha, pois não houve comprovação de habitualidade mercantilista. 
Com a resposta ao recurso, subiram os autos a este egrégio Tribunal, vindo-me conclusos 
por distribuição. 
O MPF, no bem fundamentado parecer de fls. 458/459, opina pela declaração da 
prescrição retroativa no tocante ao primeiro apelante e pelo não recebimento do recurso 
do segundo apelante, por ausência de pressuposto (recolhimento à prisão). 
Determinei a remessa dos autos à revisão. 
É o relatório. 
 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Passo inicialmente ao exame do recurso 
interposto pelo réu Marcos Aurélio Coelho da Silva, cujas razões cingem-se ao pedido de 
declaração da prescrição retroativa. 
A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, que com ela se conformou, 
dando ensejo à aplicação do art. 110, § 1º, do CP, que dispõe que a prescrição, nessa 
hipótese, regula-se pela pena concretizada. 
Como a pena cominada ao recorrente foi de 02 (dois) anos de reclusão, prescreve em 04 
(quatro) anos, segundo o estabelecido pelo art. 109, V, do CP. 
A denúncia foi recebida em 15/10/84 (fls. 73), tendo sido o processo julgado em 18/11/91 
(fls. 420), ou seja, mais de 07 (sete) anos se passaram entre as duas datas. 
Configurada está, portanto, a prescrição da pretensão punitiva, como têm decidido ambas 
as Turmas deste egrégio Tribunal: 
"EMENTA: Penal. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade. Inteligência dos artigos 
109 e 110, §§ 1º e 2º, do Código Penal. 
1 - Tendo sido o fato praticado em 28 de março de 1980, com denúncia oferecida em 04 
de abril de 1990, dando lugar a sentença condenatória de 02 (dois) anos; pelo interstício 
de quase 10 (dez) anos entre o delito e o recebimento da denúncia, evidenciada está a 
prescrição retroativa. 
2 - O que importa é o instante em que se considerou a prescrição, e não o momento da 
sua declaração. 
3 - Apelação provida para decretar a extinção da pretensão punitiva.  
(in ACR nº 0449 - PE, Rel. Juiz Barros Dias, julgado por unanimidade pela 2ª Turma em 
04/02/92). 
EMENTA: Penal. Peculato. Alcance. Detrimento dos cofres da ECT. Prescrição.  
Pena concretizada na sentença : 02 (dois) anos de reclusão.  
Prazo prescricional : 4 anos. 
Recebimento da denúncia: 11.02.81. 
Publicação da sentença condenatória, da qual não recorreu o MPF: 17.04.90. 
Prescrição retroativa consumada. Extinção da punibilidade." 
(in ACr nº 336 - PE, Rel. Juiz Ridalvo Costa, julgado por unanimidade pela 1ª Turma em 
09.05.91). 
Assim, declaro extinta a punibilidade do recorrente Marcos Aurélio Coelho da Silva, em 
preliminar, ficando prejudicado o exame do mérito, como disposto na Súmula 241 do ex-
TFR. 
Já o recurso interposto por Geneci José da Silva, centra-se primeiramente na pequena 
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quantidade de mercadoria apreendida na sacola junto à sua esposa, pois visava apenas 
ao ressarcimento das despesas da viagem, e, em seguida, alega que não ficou 
evidenciado nos autos a qualidade de traficante de drogas, não havendo comprovação de 
habitualidade mercantilista. 
O apelante foi condenado, respectivamente, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, pelo 
crime de comércio de mercadorias estrangeiras irregularmente introduzidas no Brasil, e 
03 (três) anos de reclusão, pelo crime de tráfico de entorpecentes (Lei 6368/76, art. 12). 
Verifico, no entanto, que contra o recorrente foi expedido o competente mandado de 
prisão, sem qualquer notícia nos autos de que tenha sido cumprido até a presente data. 
Dispõe o art. 594 do CPP: 
"O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se for primário 
e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por 
crime de que se livre solto." 
A r. sentença condenatória reconhece os maus antecedentes do apelante e o crime de 
tráfico de entorpecentes não é daqueles em que o condenado se livre solto. 
Por outro lado, o art. 35, caput, da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, é expresso ao 
preceituar: 
"O réu condenado por infração dos arts.12 ou 13 desta lei não poderá apelar sem 
recolher-se à prisão." 
No mesmo norte, veio dispor a Lei de Crimes Hediondos (Lei 8072/90): 
"Art. 2º. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de : 
I - anistia, graça e indulto; 
II - fiança e liberdade provisória. 
§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime 
fechado. 
§ 2º Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu 
poderá apelar em liberdade."(grifos nossos). 
Sobre o assunto leciona o mestre Vicente Greco Filho: 
"Optou, a lei, para os condenados por tráfico, por uma solução mais rigorosa, no que, a 
nosso ver, andou bem, porquanto a prática dos crimes referidos nos art. 12 e 13 revela, 
indubitavelmente, periculosidade incompatível com a liberdade provisória após a 
condenação. 
Analogamente, devemos entender não ser possível a liberdade provisória no caso de ter 
ocorrido flagrante, ainda que seja o réu primário e de bons antecedentes. Aliás, a Lei nº 
8.072/90 proibiu a liberdade provisória para os crimes de tráfico (art. 2º). 
Observe-se, ainda, que, havendo apelação após a prisão do réu, sua fuga determinará o 
não reconhecimento do recurso, por deserção, nos precisos termos do art. 595 do Código 
de Processo Penal, aplicável à espécie." 
(Tóxicos - Prevenção - Repressão, Editora Saraiva, 7ª Edição, pág. 173).  
Acrescento, a final, que o princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, 
LVII) não revogou o disposto no art. 35 da Lei 6.368. Nesse sentido, assevera o citado 
autor: 
"O art. 5º, LVII, da Constituição Federal, não revogou o artigo comentado. A presunção de 
inocência ali instituída não é incompatível com a prisão processual, em flagrante, 
preventiva, pronúncia e sentença condenatória recorrível, de natureza cautelar. Em 
nenhum país do mundo que adota a mesma presunção pensou-se em considerar 
revogada a prisão processual, que não induz presunção de culpa, mas necessidade de 
ordem pública. 
O Supremo Tribunal Federal sufragou esse entendimento, ou seja, a necessidade de 
recolher-se o réu à prisão, ainda que tenha respondido  a processo em liberdade (DJU, 10 
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mar. 1989, pág. 3.012, Relator Octávio Gallotti), mas não tem admitido o regime aberto 
como primeiro regime de cumprimento de pena. A Lei nº 8.072/90, ademais, exigiu o 
cumprimento da pena integralmente em regime fechado no caso de tráfico." 
(Tóxicos - Prevenção - Repressão, Editora Saraiva, 7ª Edição, pág. 174).  
No tocante ao crime de descaminho, pelas razões já expostas em relação ao réu Marcos 
Aurélio da Silva e também por tratar-se de matéria de ordem pública, declaro, em 
preliminar, extinta a punibilidade. 
Também, por tratar-se de matéria de ordem pública, ainda que não tenha sido objeto de 
recurso, e pelas mesmas razões apontadas no tocante aos demais réus, declaro extinta a 
punibilidade da ré Soraia Pereira de Marins, pelo crime de descaminho. 
O meu voto é no sentido de dar provimento à apelação de Marcos Aurélio da Silva, 
declarar a extinção da punibilidade em relação ao delito de descaminho praticado por 
Geneci José da Silva e por Soraia Pereira de Marins e não conhecer da apelação 
interposta pelo segundo apelante. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0766-SE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: JORGE LUIZ ARGOLO DA SILVA 
Advogada: DRA. MARIA DA PURIFICAÇÃO OLIVEIRA SANTOS (APDO.) 
 
EMENTA 

Penal. Estelionato. Co-autoria. Participação. Inexistência de cooperação ativa do co-réu. 
Condenação de partícipe com absolvição do autor, por falta de provas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
rejeitar a preliminar e, no mérito, também à unanimidade, negar provimento à apelação, 
nos termos do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de novembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de apelação do Ministério Público 
Federal de 1ª Instância de sentença que absolveu Jorge Luiz Argolo da Silva do delito 
previsto nos artigos 171, parágrafo 3º, e 29, do Estatuto Repressivo em vigor. 
Alega que a responsabilidade penal do acusado está fartamente comprovada através da 
prova testemunhal e das declarações por ele prestadas na fase inquisitorial e 
posteriormente confirmadas perante a autoridade judiciária, requerendo, outrossim, a 
aplicação da reprimenda cabível. 
Em contra-razões, a defesa manifesta-se pela confirmação da sentença em todos os seus 
termos, alegando a ausência de prova concreta contra o apelado. 
Nesta Instância, a Procuradoria Regional Federal, em parecer da lavra da Dra. Eliane A. 
Oliveira Recena, opinou pelo provimento do apelo e conseqüente reforma da sentença, 
para que, afastada a preliminar de litispendência, seja o apelado condenado nos termos 
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da denúncia. 
É o relatório. Submeto os autos ao eminente Juiz Araken Mariz, Revisor. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O apelado foi denunciado como autor 
do crime previsto no artigo 171, parágrafo 3º, c/c o artigo 29, do Código Penal, por haver, 
na ótica do Ministério Público, contribuído para a consumação de estelionato perpetrado 
contra o INSS. Sua participação no crime, conforme relata a peça exordial do processo, 
estaria no induzimento de terceiros à prática do delito. 
A fraude ocorreu, beneficiando-se dela três co-réus, irmãos, condenados pelo Juiz 
monocrático. Além destes, foi denunciado, ainda, aquele que seria o principal autor, o 
conhecido estelionatário Antônio Lima dos Santos, no final absolvido. 
Restou provado que os irmãos Claudemiro, Claudionor e Claudomiro aceitaram se 
beneficiar da fraude arquitetada por Antônio Lima, em detrimento do Instituto vitimado. Ao 
mesmo tempo, o processo noticia que o apelado contribuiu na ligação entre os demais 
acusados. 
O Juiz a quo condenou os três primeiros denunciados à pena de (um) 1 ano e (quatro) 4 
meses de reclusão, cumulada com 13 dias-multa. Absolveu, no entanto, Antônio Lima e o 
apelado por insuficiência de provas. 
A irresignação do Ministério Público, contudo, só incidiu sobre a condenação de Jorge 
Luiz Argolo. 
Ora, precárias ou não, as provas do processo informam que foi Antônio Lima o cérebro da 
empreitada criminosa que resultou no estelionato consumado contra o INSS. O apelado, 
como descreve e denuncia, teria "induzido" os irmãos Santos Gama a manter contatos 
com o fraudador, para se beneficiarem todos do crime. 
Duas variantes de ordem jurídico-penal se apresentam: até que ponto a circunstância do 
induzimento se consolidaria com o núcleo do crime de estelionato? Como se condenar o 
partícipe, absolvendo-se o autor? 
Se a prova foi insuficiente para condenar o autor ou co-autor, situação processual 
aparentemente aceita pelo Ministério Público quando se resignou com a absolvição de 
Antônio Lima, não vemos como não ter ela a mesma classificação para aquele cuja 
participação no delito teria sido apenas a de induzir autores e co-autores ao 
entrelaçamento. Ainda que fosse condenado Antônio Lima, a ação dos denunciados 
carecia de equivalência de condições, dado que a própria narrativa de denúncia 
rechaçada pelo Juiz a quo atribuía ao apelado uma participação de menor importância. 
Em suma, o apelado teria apenas contribuído para a aproximação dos irmãos com aquele 
que seria o fraudador. Não há provas sequer de que tenha se beneficiado do resultado do 
crime. No final, aquele que seria o fraudador restou absolvido. Se ele não praticou crime 
algum, onde estaria o crime do apelado? 
Por estas razões, nego provimento ao apelo para manter a sentença recorrida. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0808-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelada: MARIA AUREA DE VASCONCELOS 
Advogados: DRS. ELBE TENÓRIO MACIEL E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 
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Penal. Estelionato. Confissão. Prova suficiente à condenação sempre que amparada em 
outros elementos colhidos nos autos. 
Denunciada que, valendo-se da condição de funcionária da CEF, obteve vantagem 
patrimonial ilícita em detrimento de correntista da instituição bancária. 
Fato confessado perante comissão interna de sindicância e ratificado no interrogatório 
policial e na instrução. 
É certo que a confissão, outrora considerada a "rainha das provas", "probatio 
probatissima", já não desfruta de tanto prestígio, sobretudo em se tratando de confissões 
extrajudiciais. No entanto, desde que corroborada por outros elementos probatórios, a 
confissão é prova para a condenação. 
No caso, as provas documentais constantes dos autos da sindicância realizada pela CEF 
e do inquérito, acrescidas aos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e à confissão 
reiterada da apelada, bastam para embasar a condenação. 
Restituição da quantia ao titular da conta, antes do recebimento da denúncia. Hipótese de 
arrependimento posterior. Aplicação da causa geral de diminuição de pena prevista no art. 
16 do CP. 
Pedido de aplicação da causa especial de aumento de pena do art. 173, § 3º, do CPB, 
formulado pelo MPF, atuando como "custos legis" perante este Tribunal. Incabimento. 
Circunstância que não foi descrita, sequer implicitamente, na denúncia ou na apelação. 
Vedação expressa da "mutatio libelli" em segundo grau. Inteligência da Súmula 453 do 
STF. 
Provimento do recurso para condenar a apelada à pena de 8 (oito) meses de reclusão. 
Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento ao recurso condenando a apelada a pena de 8 (oito) meses de reclusão, 
para, em seguida, declarar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do 
relatório e voto anexos que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 15 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O MPF denunciou de Maria Áurea de Vasconcelos 
como incursa nas penas dos arts. 312 e 171 do CPB, ambos na modalidade continuada. 
Os fatos foram assim narrados na inicial penal: 
"Em 22 de agosto de 1984, a Sra. Maria Iracema do Nascimento dirigiu-se à Ag. da Caixa 
Econômica Federal em Caruaru, onde efetuou um depósito em sua conta DCM. Tal 
depósito foi efetuado através da denunciada, que era, à época, Caixa Executivo da CEF. 
Ocorre que a denunciada, ao receber o depósito de Maria Iracema, autenticou o canhoto 
da guia de depósito apresentada, e, após, "descarregou" a máquina autenticadora (e 
conseqüentemente o depósito) em outra guia em branco -, que posteriormente preencheu 
datilograficamente, com os dados de conta 013.1738-8 em nome de sua própria genitora 
Tarcila Machado de Vasconcelos e Silva. No mesmo dia, na hora do almoço, levou uma 
guia de retirada em branco para casa e pediu à sua mãe para assiná-la, e, após, 
preencheu dita guia, no valor de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) - mesmo valor do 
depósito fraudado - e efetuou o saque daquela importância. Tal valor foi reposto pela 
denunciada em 24.07.85, no curso das investigações. 
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(...) 
O mesmo procedimento fraudulento (conforme confessa às fls. 23/25) que adotou quanto 
ao depósito de Maria Iracema, fê-lo também com outros clientes. Abílio Inácio da Silva, 
em 5 de março de 1984, entregou à denunciada a importância de Cr$ 250.000,00 
(duzentos e cinqüenta mil cruzeiros) para que depositasse em conta de poupança de que 
ele, Abílio, era titular (fls. 40). Alguns dias após, ao solicitar o saldo, verificou que o 
depósito não foi lançado em sua conta." (fls. 02/03) 
Finalizando, noticiou ainda a exordial que: 
"... no desempenho irregular de suas funções, a denunciada, por diversas vezes, deixou 
de enviar cheques de própria emissão (sacados contra outros bancos), para serem 
compensados, deixando-os, em compensação a remeter, causando destarte prejuízos à 
CEF. Tal procedimento tipifica-se no art. 171 do CPB, também na modalidade continuada" 
- fls. 03. 
O MM. Juiz da 6ª Vara Federal - PE julgou improcedente a denúncia, absolvendo a ré, ao 
fundamento de que os fatos evidenciados no inquérito policial e na sindicância 
administrativa da CEF não restaram comprovados na instrução. Afirma a r. sentença que 
as "pessoas inquiridas, na instrução, já não se lembram do fato, e os que se lembram já 
não recordam sequer se o caixa da Caixa, que teria sido o protagonista da fraude, era 
homem ou mulher" (fls. 512). 
Irresignada, apelou a Justiça Pública, sustentando, em resumo, a falta de fundamentação 
do édito absolutório e que a autoria e a materialidade do delito restaram sobejamente 
comprovadas, "inclusive pela confissão da ré, ora apelada, em três oportunidades 
diversas" (fls. 516). 
Houve resposta ao recurso pela manutenção total do decisum.  
Com vista, opinou a douta PRR pelo provimento do recurso "com a condenação da 
acusada com base no artigo 171, § 3º, do Código Penal, aplicando-se-lhe a pena de 1 ano 
e 6 meses de reclusão, conforme antes demonstrado, ainda que, em seguida, 
reconhecendo-se-lhe o benefício da prescrição pela pena aplicada em concreto, com a 
conseqüente decretação da extinção da punibilidade" - fls. 534. 
Determinei a remessa dos autos à douta revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Trata-se de apelação do Ministério Público 
Federal contra sentença que absolveu a apelada da prática do crime de estelionato 
continuado. 
O principal argumento do recorrente é que o édito absolutório teria contrariado 
frontalmente as provas dos autos, inclusive provas documentais. 
Penso assistir-lhe parcialmente razão. Senão, vejamos. 
A acusada foi denunciada, inicialmente, pelo fato de, em 22/08/84, ao receber um 
depósito de cliente da CEF, haver "descarregado" a máquina autenticadora em outra guia 
em branco, que posteriormente preencheu com os dados de sua genitora para, em 
seguida, efetuar o saque daquela importância. 
Sobre este fato, especificamente, assim manifestou-se a apelada perante comissão de 
sindicância instaurada pela CEF: 
"... a declarante afirma que efetuou o depósito da cliente Maria Iracema do Nascimento, 
titular da conta nº 013.2618-2, de maneira irregular, autenticando o canhoto da citada 
conta e descarregando a máquina em outra guia em branco e que depois foi preenchida 
pela declarante em máquina de datilografia para a conta 013.1738-8 que tem como titular 
a sua genitora Tarcila Machado de Vasconcelos e Silva, com o mesmo valor que era de 
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Cr$ 100.000 e que após efetuado o depósito, no mesmo dia 22 de agosto de 1984, a 
declarante se dirigiu com uma guia de retirada em branco entregando-a para a sua 
genitora assiná-la, isto no intervalo do seu almoço, ao chegar na Agência efetuava o 
referido saque, preenchendo a guia de retirada à máquina com a mesma importância 
correspondente ao depósito oriundo da conta 013.2618-2. A declarante afirma que 
procedeu da mesma maneira com outros clientes que não lembra no momento quem foi" 
(fls. 28/29). 
A confissão foi, posteriormente, ratificada no auto de qualificação e interrogatório perante 
o DPF - fls. 111/114 e 209/210. 
Na fase de instrução, a ré, interrogada, voltou a confessar o fato, apresentando inclusive a 
sua justificativa - fls. 389/390: 
"Que a depoente respondeu a um inquérito administrativo na Caixa para apurar a 
ocorrência ora descrita na denúncia, relativa ao depósito efetuado por Maria Iracema do 
Nascimento; Que, quando inquirida no inquérito administrativo, a depoente declarou que 
já havia acontecido outros fatos semelhantes porque estava com muitos grilos na cabeça, 
devido à situação, que na realidade só ocorreu o fato relativamente à pessoa de Maria 
Iracema do Nascimento; Que tal fato ocorreu por estar a depoente grávida de uma pessoa 
casada e precisava de dinheiro para fazer o aborto, vez que considerava que esse novo 
filho, pois a depoente já era mãe de uma menina, iria lhe causar transtornos e não seria 
aceito por seus familiares." 
Em resumo, a acusada confessou o fato extrajudicial e judicialmente. 
É certo que a confissão, outrora considerada a "rainha das provas", probatio probatissima, 
já não desfruta de tanto prestígio, sobretudo em se tratando de confissões extrajudiciais. 
No entanto, desde que corroborada por outros elementos probatórios, a confissão é prova 
para a condenação. 
Ensina Mirabete que mesmo a confissão extrajudicial "deve ser admitida como prova para 
condenação quando amparada em outros elementos colhidos nos autos" (in Processo 
Penal, 2ª edição, p. 276), ainda que sejam dos autos do inquérito policial. 
No caso, as provas documentais constantes dos autos da sindicância realizada pela CEF 
e do inquérito, acrescidas aos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e à confissão 
reiterada da apelada, convence-me da veracidade do fato. 
A quantia da qual a acusada indevidamente se apossou foi, inclusive, restituída à titular 
da conta, conforme se constata das guias anexadas às fls. 59. 
Registro que a restituição se deu antes do recebimento da denúncia, mas não isenta a 
acusada da prática do fato típico, ensejando, apenas, a aplicação do disposto no art. 16 
do CPB. 
Quanto aos demais fatos narrados na inicial penal, parece-me que não restaram 
inequivocamente comprovados. Não se pode atribuir com precisão à apelada a fraude 
praticada contra o cliente de nome Abílio Inácio da Silva, que não se lembrou, em juízo, 
sequer se na ocasião da fraude fora atendido por um homem ou por uma mulher - fls. 
439-v. 
A prática de crime continuado, salvo pelos indícios constantes da sindicância, também 
não restou inequivocamente comprovada. 
Ressalto, afinal, que  a aplicação da causa especial de aumento de pena constante no § 
3º do art. 171 do CP, por tratar-se de crime cometido contra a CEF, nos termos do que 
opinou a ilustre Dra. Eliane Recena, digna representante do Parquet Federal, este 
atuando como custos legis e não como dominus litis, não se me afigura possível. 
Isto porque nem a denúncia nem a apelação do MPF pediram a exacerbação. A 
circunstância especial, no caso, não foi descrita sequer implicitamente na denúncia. 
Demais disto, a mutatio libelli em segundo grau é expressamente vedada, nos termos de 
que dispõe a Súmula 453 do STF: 
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"Não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parág. único do Código de Processo 
Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de 
circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa." 
Com essas considerações, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar a 
apelada pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do CPB.  
Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, mormente a primariedade, os bons 
antecedentes, os motivos e circunstâncias do crime, já que a acusada, conforme afirmou, 
encontrava-se em situação particularmente difícil, além de sua excelente conduta social e 
profissional, tendo sido posteriormente aprovada em concurso público para o cargo de 
Oficial de Justiça, sem falar na inexistência de qualquer prejuízo à vítima ou à CEF, uma 
vez que a quantia foi reposta com juros e correção monetária, fixo a pena-base no mínimo 
legal, ou seja, 1(um) ano de reclusão. 
Aplicando a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal, 
reduzo em 1/3(um terço) a pena-base, fixando-a, definitivamente, por inocorrerem 
circunstâncias agravantes, nem causas gerais ou especiais de aumento de pena (a 
continuidade delitiva não restou provada), em 08 (oito) meses de reclusão. 
Para finalizar, seria o caso de se aplicar a substituição de pena prevista no art. 44, I, do 
CPB. No entanto, deixo de fazê-lo por verificar que, entre a data do recebimento da 
denúncia e a data do presente julgamento, já decorreram mais de 06(seis) anos, 
impondo-se a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos 
termos do disposto nos arts. 109, IV, e 110, §§ 1º e 2º, do CPB. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0843-SE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS 
Advogada: DRA. CÁCIA REGINA ALVES PINTO (APDO.) 
 
EMENTA 

Penal. Descaminho. Comercialização de mercadoria de procedência estrangeira sem 
cobertura fiscal. Princípio da insignificância. Pequena quantidade de mercadoria 
considerada de baixo valor. Inexistência de dolo. Absolvição confirmada. 
 
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, 14 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de apelação do Ministério Público 
contra a sentença de fls. 144/147 que, destacando a imputabilidade penal, aplicou o 
"princípio da insignificância" para absolver o acusado Pedro Gonçalves dos Santos da 
prática do delito previsto no artigo 334, caput, do Código Penal Brasileiro. 
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Em razões, sustenta o Ministério Público provadas a autoria e a materialidade do fato, 
acentuando que "a dependência materna e a pobreza ostentatadas pelo recorrido não 
avalizam, por si sós, a absolvição erigida pelo ilustre sentenciante." 
Contra-razões às fls. 158/163. 
A Procuradoria Regional Federal, em parecer subscrito pela Dra. Gilda Pereira de 
Carvalho Berger, opina pelo improvimento do apelo, ressaltando cabível a absolvição do 
recorrido pelo valor da mercadoria apreendida um pouco acima da isenção. 
É o relatório. Submeto os autos ao eminente Juiz Araken Mariz, Revisor. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O apelado foi denunciado como autor 
do crime previsto no artigo 171, parágrafo 3º, c/c o artigo 29, do Código Penal, por haver, 
na ótica do Ministério Público, contribuído para a consumação de estelionato perpetrado 
contra o INSS. Sua participação no crime, conforme relata a peça exordial do processo, 
estaria no induzimento de terceiros à prática do delito. 
A fraude ocorreu, beneficiando-se dela três co-réus, irmãos, condenados pelo Juiz 
monocrático. Além destes, foi denunciado, ainda, aquele que seria o principal autor, o 
conhecido estelionatário Antônio Lima dos Santos, no final absolvido. 
Restou provado que os irmãos Claudemiro, Claudionor e Claudomiro aceitaram se 
beneficiar da fraude arquitetada por Antônio Lima, em detrimento do Instituto vitimado. Ao 
mesmo tempo, o processo noticia que o apelado contribuiu na ligação entre os demais 
acusados. 
O Juiz a quo condenou os três primeiros denunciados à pena de (um) 1 ano e (quatro) 4 
meses de reclusão, cumulada com 13 dias-multa. Absolveu, no entanto, Antônio Lima e o 
apelado por insuficiência de provas. 
A irresignação do Ministério Público, contudo, só incidiu sobre a condenação de Jorge 
Luiz Argolo. 
Ora, precárias ou não, as provas do processo informam que foi Antônio Lima o cérebro da 
empreitada criminosa que resultou no estelionato consumado contra o INSS. O apelado, 
como descreve e denuncia, teria "induzido" os irmãos Santos Gama a manter contatos 
com o fraudador, para se beneficiarem todos do crime. 
Duas variantes de ordem jurídico-penal se apresentam: até que ponto a circunstância do 
induzimento se consolidaria com o núcleo do crime de estelionato? Como se condenar o 
partícipe, absolvendo-se o autor? 
Se a prova foi insuficiente para condenar o autor ou co-autor, situação processual 
aparentemente aceita pelo Ministério Público quando se resignou com a absolvição de 
Antônio Lima, não vemos como não ter ela a mesma classificação para aquele cuja 
participação no delito teria sido apenas a de induzir autores e co-autores ao 
entrelaçamento. Ainda que fosse condenado Antônio Lima, a ação dos denunciados 
carecia de equivalência de condições, dado que a própria narrativa de denúncia 
rechaçada pelo Juiz a quo atribuía ao apelado uma participação de menor importância. 
Em suma, o apelado teria apenas contribuído para a aproximação dos irmãos com aquele 
que seria o fraudador. Não há provas sequer de que tenha se beneficiado do resultado do 
crime. No final, aquele que seria o fraudador restou absolvido. Se ele não praticou crime 
algum, onde estaria o crime do apelado? 
Por estas razões, nego provimento ao apelo para manter a sentença recorrida. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 10.822-PE 
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Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
Apelado: IVAN SOARES MACHADO DIAS 
Advogados: DRS. AURÉLIO AGOSTINHO DA BOAVIAGEM (APTE.) E  

ELIANE ELIAS DE FREITAS MATIAS (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Devido processo legal. Jubilamento de estudante universitário. 
- Independentemente de dispositivos regimentais, o jubilamento é uma forma de pena 
administrativa, e não pode ser aplicada sem o devido processo legal. 
- Supremacia da Constituição. 
- 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 e à remessa, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 02 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: A Universidade Federal de Pernambuco apela de 
sentença que concedeu mandado de segurança para desfazer jubilamento do impetrante 
e garantir a este o direito à matrícula. 
Sem contra-razões, os autos subiram. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A sentença deferiu a segurança à 
consideração de que o jubilamento do impetrante deu-se sem observância do devido 
processo legal, não tendo tido o impetrante oportunidade de defesa. 
A apelante sustenta que os precedentes jurisprudenciais invocados na sentença dizem 
respeito a casos diversos, nos quais o regimento da Universidade onde se deram os 
jubilamentos trata dessa providência como penalidade a ser aplicada ao estudante. No 
caso, porém, seu regimento cuida do jubilamento automático, simples decorrência de 
determinado tempo sem que o estudante tenha concluído seu curso, independentemente 
de apuração dos motivos dessa demora. Não se tratando de pena, independeria o 
jubilamento de qualquer processo para apuração de seus motivos. 
Razão não me parece ter a apelante. 
Independentemente de dispositivos regimentais, o jubilalmento é uma forma de pena 
administrativa. A natureza sancionatória do jubilamento não precisa estar estabelecida em 
norma jurídica. O conceito de sanção é um conceito de lógica jurídica. Sanção é a 
consequência de um ato ilícito. Se a Universidade estabelece um período, dentro do qual 
o estudante há de concluir o curso, a ultrapassagem desse período, sem a conclusão do 
curso, configura uma situação de ilicitude. Não é razoável, por outro lado, a exclusão 
absoluta do exame dos motivos dessa ultrapassagem. 
A norma regimental que dispõe de modo a excluir qualquer possibilidade de defesa do 
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estudante é inconstitucional. Mero artifício para negar a supremacia da Lei Maior. 
Por tais razões, nego provimento a apelação, mantendo a sentença que concedeu a 
segurança. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 12.583-SE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: JOÃO ROBSON FARIAS DE ALMEIDA 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. MARCEL DE CASTRO BRITTO (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Servidor público. Licença-prêmio por assiduidade. O novo regime jurídico 
não alcança o tempo de serviço prestado antes da penalidade administrativa sofrida pelo 
funcionário público ainda na vigência da lei anterior. 
01. O tempo de serviço público prestado antes da ocorrência da sanção administrativa 
que interrompeu o período aquisitivo para concessão de licença especial, hoje 
denominada de licença-prêmio por assiduidade, não deve ser considerado para a 
obtenção de tal licença pelo novo regime jurídico dos servidores públicos. 
02. A interrupção do período aquisitivo provoca o início de novo período e somente este 
deve ser considerado pela nova lei para efeito da concessão de licença por assiduidade. 
O período anterior ao advento da interrupção não deve ser alcançado pela nova lei, em 
virtude de se tratar de situação jurídica consolidada e consumada. 
03. Sentença confirmada. 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, 21 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: João Robson Farias de Almeida impetrou mandado 
de segurança contra ato do Superintendente Regional da Polícia Federal em Sergipe, que 
indeferiu pedido de licença-prêmio por assiduidade, formulado administrativamente pelo 
impetrante. 
Fundamentando o pleito, aduz que foi nomeado para o cargo de Agente de Polícia 
Federal em 26.07.81, entrando em exercício nessa data, e que requereu a licença-prêmio 
por assiduidade, nos termos do art. 87, da Lei 8.112/90, referente ao período aquisitivo de 
06.07.82 a 06.07.86. Tal pretensão lhe foi negada, sob o argumento de que o impetrante 
sofrera uma pena de suspensão em dezembro/86 e outra de multa em 1988, perdendo 
todo o período aquisitivo anterior, para fins da licença referida, já que, nos termos da Lei 
1.771/52, só ao completar 10 anos ininterruptos de exercício faria jus ao pleiteado. 
Sustenta que as sanções ocorreram no segundo período aquisitivo, estando inteiramente 
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resguardado o período anterior, que atendia aos requisitos do art. 87, da Lei 8.112/90, 
não podendo ser aplicada a lei anterior, já que seu requerimento fora formulado em 
janeiro de 1991, já na vigência do Regime Jurídico Único. 
Ao prestar informações, a autoridade apontada como coatora observou que apenas 
seguiu a orientação da Coordenadoria de Pessoal do Departamento de Polícia Federal, 
no sentido de que a licença-prêmio por assiduidade só seria concedida quando, no 
período aquisitivo, não houvesse a interrupção prevista no art. 234, item I, do Decreto nº 
59.310/66 (antigo Regime Jurídico dos Policiais Federais), que entende estar ainda em 
vigor. 
O representante do Ministério Público Federal opinou pela denegação da segurança. 
O MM. Juiz julgador de primeiro grau denegou a ordem, ao entender que, antes da 
vigênciada Lei nº 8.112/90, o período aquisitivo do impetrante sofrera uma interrupção e 
que, só após cessada esta, começaria a ser computado o próximo período aquisitivo. 
Irresignado, apela o impetrante, argumentando que a Lei 8.112/90 regulou inteiramente a 
matéria em apreciação e que se trata de direito líquido e certo, não podendo a 
Administração "argüir direito adquirido contra o servidor, quando se trata de um benefício 
instituído em prol dele próprio (servidor)." 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Pleiteia o impetrante que sejam 
considerados os cinco primeiros anos trabalhados sob a vigência da Lei nº 1.771/52, a fim 
de ter direito à licença por assiduidade, nos termos do novo regime jurídico dos servidores 
públicos da União - Lei nº 8.112/90. A União Federal opõe-se ao direito do impetrante sob 
o argumento de que o mesmo teve o período aquisitivo interrompido por ter sofrido a 
penalidade administrativa de suspensão. 
Antes do advento do Regime Jurídico Único, a licença por assiduidade, então chamada 
de licença especial, somente era concedida após 10 anos de serviço ininterruptos. De 
acordo com o novo Regime Jurídico, o período aquisitivo para se obter tal licença foi 
reduzido para cinco anos. Assim sendo, o impetrante, ora recorrente, entende que os 
cinco anos que trabalhou antes do advento do novo regime jurídico devem ser 
aproveitados para o efeito de gozo da licença por assiduidade. 
Surgem dois aspectos a serem considerados: o da retroatividade da nova lei e o fato de 
ter o impetrante sofrido penalidade administrativa, que interrompeu o período aquisitivo da 
licença especial regida pela lei anterior. 
Com efeito, a lei nova retroage para beneficiar o servidor, mas sem atingir as situações 
jurídicas consolidadas ou consumadas sob a égide da norma revogada. No caso 
presente, o período aquisitivo do impetrante foi interrompido devido à sanção 
administrativa, que foi aplicada no oitavo ano de serviço público prestado pelo apelante. 
Tendo sido interrompido, o prazo começa a ser contado novamente, iniciando-se novo 
período aquisitivo. Sendo assim, a lei nova considera somente este novo período, iniciado 
ainda durante a vigência da lei antiga, isto é, a lei nova retroage apenas para considerar o 
período iniciado depois da penalidade administrativa que interrompeu o período aquisitivo. 
Jamais poderia ela retroagir para alcançar o período anterior àquela penalidade, por que 
tal período passou a ser desconsiderado pela lei anterior, formando-se, pois, uma 
situação jurídica consolidada sob a norma antiga, que não pode ser modificada pela lei 
nova. 
Desse modo, sob a vigência da lei anterior, a interrupção originada da suspensão 
disciplinar sofrida pelo impetrante aniquilou todo o período anterior a ela. Tal período 
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deixou de existir para o efeito  de  concessão  de  licença  especial.  Essa   situação   
ficou consolidada. Inadmissível, assim, querer restabelecer aquele período agora na 
vigência da nova lei, sob o argumento da retroatividade da lei. 
Ante essas considerações, nego provimento à apelação, mantendo a sentença em seu 
inteiro teor. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 22.701-AL 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes : FAZENDA NACIONAL E RETÍFICA DE MOTORES LIRA DIESEL LTDA. 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE E OUTROS 
 
EMENTA 

Tributário. COFINS. Lei Complementar nº 70/91. Constitucionalidade. Recurso também 
interposto pela parte vencedora. 
Apelação da autora vencedora na demanda. Falta de pressupostos objetivo e subjetivo: 
interesse de recorrer pela sucumbência e matéria completamente distinta da tratada nos 
autos. Não conhecimento. 
Ausência de preceito constitucional que vede a existência simultânea de contribuições 
com idêntica base de cálculo. Vedação relativa às taxas que devem diferir da do imposto. 
Mesmo que houvesse proibição, não há coincidência entre as bases de cálculo do 
COFINS e do PIS. 
Irrelevância da receita integrar o orçamento fiscal da União e ser arrecadada pela Receita 
Federal, importando a sua destinação, consoante entendimento do eg. STF. 
A votação da LC 70/91 seguiu os trâmites constitucionais. 
Não há burla ao princípio da irretroatividade. Constitucionalidade reconhecida. 
Provimento da apelação da Fazenda. Reforma da sentença. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação da Fazenda e à remessa, e não conhecer da apelação da 
impetrante, nos termos do relatório e voto anexos que passam a integrar o presente 
julgamento. 
Recife, 15 de dezembro 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 contra 
sentença que julgou procedente mandado de segurança visando à inexigibilidade da 
contribuição social criada pela Lei Complementar nº 70/91. 
Sustenta, em suma, a constitucionalidade da exação. 
A impetrante, vencedora na ação, também apelou aduzindo que a matéria tratada na 
sentença diferia da trazida na inicial. 
Com a resposta ao recurso formulada pela autora, e silente a Fazenda Nacional, vieram-
me os autos conclusos por distribuição. 
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É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): 
APELAÇÃO DA AUTORA 
Embora vencedora na ação, aduz a autora: 
" ... A impetração do mandamus visa à concessão de segurança definitiva, para que fique 
assegurado o direito líquido e certo da Impetdrante de deixar de pagar a exação para o 
PIS, face à inconstitucionalidade dos Decretos-Leis 2445/88 e 2449/88, da Portaria 
Ministerial nº 326/88 e da Instrução Normativa 150/88, a partir da expedição dessas 
últimas que alteraram a Lei Complementar 7/70, e provocaram uma mutação na 
destinação da cotribuição questionada, comprometendo a legitimidade de tal exação. 
Acontece que, ao proferir a decisão que ora está sendo apelada, o Juiz Singular cometeu 
um equívoco, pois, tratando-se de mandado de segurança à respeito da 
inconstitucionalidade do PIS, o conteúdo da sentença reporta-se à Lei Complementar 
70/91, instituidora da contribuição social sobre o faturamento. 
Com V.Exas. podem observar, há uma divergência entre o objeto da inicial e a decisão de 
fls. 46 a 52." 
Pugna, enfim, pela anulação da sentença, para que seja procedido novo julgamento. 
Transcrevo o pleito inicial: 
"... III - O PEDIDO 
Ante ao exposto, a impetrante requer a V. Exa., com fundamento no art. 7º, II, da Lei nº 
1533, de 31.12.51, combinado com o art. 151, IV, do CTN, que se digne de conceder-lhe 
a medida liminar para que, até ulterior deliberação desse r. Juízo não seja molestada pelo 
impetrado com relação à exação de que trata a Lei Complementar nº 70 de 30.12.91, bem 
como para que possa obter certidões negativas de débito perante a Receita Federal 
referente ao objeto da presente ação. 
... No mérito, requer que, processada a ação com a requisição das informações e após 
ouvido o d. Representante do Ministério Público, seja concedida a segurança definitiva 
para que fique assegurado o direito líquido e certo da impetrante de não pagar a exação 
criada pela Lei Complementar nº 70, de 30.12.91, face a sua total inconstitucionalidade." 
Como se vislumbra dos autos, a sentença concedeu a segurança "e,  reconhecendo que 
não há nenhuma base legal válida para a exigência do referido tributo a que alude a LC nº 
70/91, com a advertência da garantia constitucional incrustrada no artigo 5º, II, da 
Constituição Federal", reconheceu o direito líquido e certo da impetrante de não recolher a 
referida exação.  
Ora, há evidência que não houve prejuízo ou gravame para a parte vencedora. 
Ensina Humberto Theodoro Júnior que: 
"Só o vencido, destarte, no todo ou em parte, tem interesse para interpor recurso (art. 
499). Pode ocorrer sucumbência recíproca: então ambas as partes estão legitimadas para 
recorrer.  
Ressalte-se que inconformidade com a fundamentação da sentença não é, por si só, 
causa para recurso, se a parte saiu vencedora, isto é, não teve o pedido repelido, total ou 
parcialmente. 
'Só a sucumbência na ação é que justifica o recurso, não a diversidade dos fundamentos 
pelos quais foi essa mesma ação acolhida' 
(TJ - SP, Apel. 225.660, AC de 19.10.73, in R.T., 467/83. No mesmo sentido: STF, RE 
74.168, in R.T.J., 66/204; TJ - SP, Apel. 167.503, in Revista Forense, 230/149)" 
(in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 6ª edição, Forense, pág. 600) 
Ausente, pois, o interesse pressuposto subjetivo para o conhecimento do recurso. 
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Mesmo se assim não fosse, tenho de reconhecer que as razões apresentadas pela 
recorrente tratam de questão distinta daquela versada nos presentes autos e por ela 
mesmo delimitada na exordial. 
A demanda versa sobre a inexigibilidade da contribuição social, criada pela Lei 
Complementar nº 70/91, discutindo-se acerca da sua constitucionalidade. 
Este é o cerne da questão.  
Efetivamente, a r. sentença recorrida decidiu a respeito do pedido do autor. 
Todavia, a apelação do autor refere-se à pretensa inconstitucionalidade do PIS. 
Apesar de interposto no prazo legalmente estabelecido, o recurso traz fundamentos em 
total desarmonia com a pretensão deduzida na inicial. 
Ora, na apelação não cabe a parte inovar, nem discorrer sobre tema flagrantemente 
contrário àquele que constitui objeto da demanda. 
Um dos pressupostos objetivos do recurso é a motivação, sendo inepto aquele que não 
traz as razões do inconformismo da parte. 
Seabra Fagundes, citado por Humberto Theodoro Júnior, ensina que se o recorrente não 
dá " as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso, por ser 
formulado sem um dos requisitos essenciais (in Curso de Direito Processual Civil, pág. 
606). 
Assim, à falta de pressupostos objetivo e subjetivo, não conheço da apelação da autora. 
APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL 
Cuida-se de questão que envolve o novo FINSOCIAL, denominado COFINS, instituído 
pela Lei Complementar nº 70/91. 
De modo geral, a irresignação quanto à LC nº 70/91 se atém aos seguintes aspectos: 
1) A coexistência com a contribuição destinada ao PIS, incidindo na mesma base de 
cálculo - o faturamento -, acarretando o bis in idem; 
2) Vício formal na aprovação, decorrente de votação irregular; 
3) A cumulatividade com outros impostos, afrontando o art. 154, I, da Lex Magna; 
4) O trânsito da receita pelo orçamento da União e sua cobrança por agente arrecadador 
(Receita Federal) que não o INSS; 
5) Reconhecida como tributo a exação só poderia ser cobrada a partir de 1993. 
No tocante à bitributação, em face do PIS, entendo inexistente. 
Não há preceito constitucional que vede a existência simultânea de contribuições com 
idêntica base de cálculo.  A não permissibilidade é com relação às taxas, cuja base de 
cálculo devem diferir da do imposto. 
Mesmo se assim não fosse, entendo que as bases de cálculo da contribuição instituída 
pela Lei Complementar nº 70/91 é incoincidente com a da contribuição para o PIS. 
Da mesma forma, não sobressai a alegada cumulatividade com outros impostos, pois, 
como se nota, trata-se de contribuição social. 
No que pertine ao agente arrecadador, o col. STF já entendeu como irrelevante o fato de 
a receita integrar o orçamento fiscal da União, importando a sua destinação para o 
financiamento da seguridade social. 
Quanto à votação da Lei Complementar nº 70/91, a mesma obedeceu ao quorum previsto 
constitucionalmente, ou seja, decorrente de maioria absoluta dos parlamentares, como 
noticia o Diário do Congresso Nacional, dos dias 19 e 21.12.91. 
Demais disto, em tema de mandado de segurança é imprescindível a prova pré-
constituída. Ausente a prova, não há como investigar-se a verdade real dos fatos 
alegados. 
Por último, sabendo-se que a nova contribuição veio a incidir sobre os fatos geradores 
ocorridos a partir de 01.04.92, após o encerramento da cobrança do FINSOCIAL, não há 
que se falar em efeito retroativo à nova exação, a ferir o princípio da não-retroatividade. 
Ambas as Turmas deste colendo TRF já se pronunciaram sobre o tema. 
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Esta egrégia Primeira Turma, ao apreciar a AC nº 2.016 - AL, assim se posicionou: 
"EMENTA: Constitucional. Novo FINSOCIAL. Lei Complementar 70/91. 
- Irrelevante a coincidência entre o fato gerador do PIS e do novo FINSOCIAL, dada a 
autorização constitucional para a coexistência de ambos. 
- O egrégio STF entendeu constitucional a arrecadação de contribuições sociais pela 
Receita Federal. 
- O art. 13 da LC 70/91 atendeu ao princípio da anterioridade específica, prevista no art. 
195, parágrafo sexto, CF. 
- Constitucionalidade da contribuição que se reconhece. 
- Apelo improvido. Sentença mantida. Decisão unânime. 
(j. 06.05.93, Rel. Juiz FRANCISCO FALCÃO) 
No mesmo sentido, a eg. Segunda Turma, ao julgar a AC nº 23.316 - PE: 
"EMENTA: Tributário. Contribuição para financiamento da seguridade social. 
Constitucionalidade da Lei Complementar nº 70/91. 
1. - Inexiste a infringência do artigo 195, inciso I, da Constituição Federal de 1988, por 
estar legalmente prevista a base de cálculo no dispositivo constitucional. 
2. - Bis in idem com a contribuição para o PIS. A CF/88 não veda a coexistência de 
contribuições. A base de cálculo do PIS é diferente da prevista na Lei Complementar nº 
70/91. 
3. - A votação da Lei Complementar nº 70/91 obedeceu ao quorum previsto 
constitucionalmente. 
4. - É irrelevante o agente arrecadador da exação, segundo o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal. 
5. - Não está caracterizada a retroatividade legal na exação. 
6. - Sentença mantida. 
7. - Apelação improvida."   
(j. 11.05.93, Rel. Juiz José Delgado) 
Com essas considerações, dou provimento à apelação da Fazenda e à remessa, e não 
conheço da apelação da autora. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 28.112-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: A. F. SOTTO-MAYOR E CIA/ LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. VICENTE SOTTO-MAYOR E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Tributário. Cofins. LC 70/91. 
- A exigência da contribuição social, instituída pela Lei Complementar nº 70/91, não agride 
a Constituição. 
- Ressalva do ponto de vista do relator, segundo o qual inexiste contribuição para a 
seguridade social tendo como sujeito ativo a própria União Federal. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
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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, 25  de novembro  de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de apelação contra sentença que 
denegou mandado de segurança impetrado pelo ora apelante contra o Delegado da 
Receita Federal, impugnando a cobrança da contribuição social instituída pela Lei 
Complementar nº 70/91, conhecida pela sigla COFINS. 
Os autos subiram e neste Tribunal foram a mim distribuidos. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Entendo que as contribuições de 
seguridade social, que constituem receita do orçamento a que se refere o art. 195, inciso 
I, da Constituição Federal, não podem ter como sujeito ativo a União Federal, posto que 
isto implica violar a autonomia orçamentária da seguridade social, alçada a nível 
constitucional. 
Essa tese, todavia, já foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, com evidente prejuízo 
para as instituições previdenciárias. 
No mais, as teses da apelante já foram repelidas por diversos julgados deste Tribunal, 
inclusive desta Primeira Turma, a cujo entendimento me submeto, com ressalva de meu 
ponto de vista pessoal, expresso no voto que proferi no AMS 20501-PE, nos seguintes 
termos: 
"Constitucional e Tributário. Cofins. LC 70/91. 
- A exigência da constribuição social, instituída pela Lei Complementar nº 70/91, não 
agride a Constituição. 
- Ressalva do ponto de vista do relator, segundo o qual inexiste contribuição para a 
seguridade social tendo como sujeito ativo a própria União Federal. 
- Apelação improvida. 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O ilustre Juiz Federal Manoel de Oliveira 
Erhardt assim fundamentou sua douta sentença: 
'A alegação de vício formal na aprovação da Lei Complementar nº 70/91 não ficou 
demonstrada nos autos. 
Não procede o argumento  de que é inconstitucional  a contribuição instituída pela Lei 
Complentar nº 70/91, porque a sua arrecadação, fiscalização, lançamento e normatização 
foram atribuídos ao Departamento da Receita Federal.  
O artigo 10, da referida lei complementar, estabelece, expressamente, que o produto da 
arrecadação de tal contribuição integrará o orçamento da seguridade social. 
O artigo 1º, da Lei nº 8.212/91, fixa prazos para que os recursos arrecadados sejam 
entregues aos respectivos órgãos gestores das verbas previstas no aludido orçamento. 
É inegável, portanto, a existência de regras jurídicas claras que vinculam o produto da 
contribuição em causa ao financiamento da seguridade social.  
Os mecanismos pelos quais os valores arrecadados serão repassados aos aludidos 
órgãos gestores constituem meras técnicas regidas pelo Direito Financeiro, em nada 
interferindo na natureza jurídica da contribuição mencionada. 
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Não se pode, por outro lado, reconhecer inconstitucionalidade de norma jurídica tão 
somente diante do possível descumprimento do seu comando. 
A questão é pertinente à efetividade da norma, não se relacionando com a sua 
constitucionalidade. 
Também não merece acolhimento a alegação de que existe, na contribuição apreciada, 
duplicidade de incidência sobre a mesma base de cálculo. 
Inicialmente, deve-se ressaltar que inexiste, em regra, vedação constitucional para que 
duas contribuições tenham a mesma base de cálculo. 
A proibição prevista no artigo 195 § 4º, c/c o artigo 154, I, da Constituição Federal 
somente alcança outras fontes de custeio da seguridade, não previstas no texto 
constitucional. 
A contribuição dos empregadores sobre o faturamento é prevista, expressamente, no 
artigo 195, I, da Constituição. 
Não se trata, portanto, de outra fonte, instituída com base no artigo 195, § 4º, da 
Constituição. 
Por outro lado, a contribuição para o PIS foi expressamente recepcionada pelo artigo 56, 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
A norma do artigo 154, I, da Constituição, também não veda possível identidade de base 
de cálculo da contribuição instituída pela Lei Complementar nº 70/91 com a adotada para 
o ICMS e o INSS. 
A referida norma constituicional disciplina a instituição de impostos pela União com base 
na competência residual, não se aplicando à hipótese ora apreciada. 
Assim, entendo que a contribuição instituída pela Lei Complementar nº 70/91 se 
harmoniza com o artigo 195, I, da Constituição Federal. (fls. 161/162)'. 
Estou de acordo com tais argumentos, salvo no que concerne à sujeição ativa da 
contribuição em tela. Por isto, examino os argumentos acima, neste ponto. 
O art. 10, da Lei Complementar nº 70, determinou que a contribuição em causa integra o 
orçamento da seguridade social. Fez muito bem. Determinou, todavia, que há de ser 
observado o disposto na segunda parte do art. 33, da Lei nº 8.212/91. E aqui está o ponto 
essencial da questão, pois na segunda parte do art. 33, referido, está dito que a 
contribuição é arrecadada pelo Tesouro Nacional. 
Isto faz da contribuição em causa uma forma indireta de financiamento da seguridade. 
Contraria, pois, o art. 195, da Constituição, que coloca as contribuições, cuja criação 
autoriza, como forma de financiamento direto da seguridade. 
Basta que se saiba o que significam as expressões forma direta e forma indireta. 
Não se pode, outrossim, deixar de reconhecer que a insistência em arrecadar, pelo 
Tesouro Nacional, as contribuições de seguridade social, foi a marca do Governo do 
Presidente Fernando Collor, que chegou a vetar dispositivo de lei anterior, que 
determinava a arrecadação de contribuição de seguridade pelo INSS, alegando que se 
tratava de imposto, e invocou, para sustentar seu ponto de vista, a jurisprudência do 
colendo Supremo Tribunal Federal. 
O propósito do Governo Federal ficou demonstrado naquele veto. Não posso, como Juiz, 
dar apoio a essa atitude, que enfraquece a seguridade social, além de fazer letra morta de 
norma da Constituição. 
Destaca a sentença, outrossim, a existência de norma fixando prazo para o repasse. Com 
efeito, diz o art. 19, da Lei nº 8.212/91: 
Art. 19. O Tesouro Nacional entregará os recursos destinados à execução do Orçamento 
da Seguridade Social aos respectivos órgãos e unidades gestores nos mesmos prazos 
legais estabelecidos para a distribuição dos Fundos de Participação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 
§ 1o. Decorridos os prazos referidos no caput deste artigo, as dotações a serem 
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repassadas sujeitar-se-ão à atualização monetária segundo os mesmos índices utilizados 
para efeito de correção dos tributos da União. 
§ 2º Os recursos oriundos da majoração das contribuições previstas nesta Lei ou da 
criação de novas contribuições destinadas à Seguridade Social somente poderão ser 
utilizados para atender as ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social 
A Lei Complementar nº 62, de 28.12.89, a seu termo, estabelece: 
'Art. 4º A União observará, a partir de março de 1990, os seguintes prazos máximos na 
entrega, através de créditos em contas individuais dos Estados e Municípios, dos 
recursos do Fundo de Participação: 
I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês: até o vigésimo dia; 
II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês: até o 
trigésimo dia; 
III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês: até o décimo dia 
do mês subseqüente.` 
Desse dispositivo legal, duas conclusões podem ser extraídas desde logo: (a) se os 
recursos forem repassados no prazo ali estipulado, não serão monetariamente corrigidos. 
Com a inflação nos níveis em que está, isto representa um desgaste significativo nesses 
recursos, suportados pela seguridade social; e (b) o próprio legislador já admitiu a 
possibilidade de atraso, cuja ocorrência vai implicar em uma única conseqüência, que é a 
correção monetária, com o que se inviabiliza qualquer sanção contra os responsáveis 
pelo atraso, o que deixa ainda mais desprotegida a seguridade. 
Importante, todavia, é observar que a existência de dispositivos fixando prazo para a 
entrega dos recursos arrecadados aos gestores do orçamento da seguridade não faz 
mais do que confirmar que os recursos estão sendo canalizados para a seguridade de 
forma indireta. E que, na verdade, as contribuições não estão tendo tratamento de receita 
do orçamento da seguridade. Em outras palavras, tais dispositivos legais apenas 
confirmam que ficou reduzida à insignificância a regra, contida na Constituição, que 
confere autonomia orçamentária à seguridade social. 
Com efeito, a autonomia orçamentária, prevista na Constituição, fica a depender da 
eficácia de uma norma de lei ordinária, como reconheceu o ilustre Juiz Federal, ao dizer 
que não se pode reconhecer inconstitucionalidade de norma jurídica tão-somente diante 
do possível descumprimento de seu comando. 
A autonomia orçamentária foi elevada ao plano da Constituição. Assim, a norma que 
deixa tal autonomia a depender da eficácia de lei ordinária contraria, flagrantemente, a 
norma da Constituição, que edificou aquela autonomia. 
Não se trata de declarar a inconstitucionalidade da norma da lei ordinária cuja eficácia é 
posta em dúvida, vale dizer, do art. 19, da Lei nº 8.212/91, que fixa prazo para o repasse 
dos recursos arrecadados pelo Tesouro Nacional, para a seguridade. Inconstitucional, na 
verdade, é o art. 10, da Lei Complementar nº 70/91, que coloca a entidade gestora do 
orçamento da seguridade a depender desse repasse. 
Diz a sentença que "os mecanismos pelos quais os valores arrecadados serão 
repassados aos aludidos órgãos gestores constituem meras técnicas regidas pelo Direito 
Finaneiro, em nada interferindo na natureza jurídica da contribuição 
mencionada."(fls.161). 
Na verdade, porém, é a existência desses mecanismos, ou técnicas regidas pelo Direito 
Financeiro, que evidencia a burla à autonomia orçamentária. 
Por outro lado, dizer-se que a contribuição em tela tem essa ou aquela natureza jurídica, 
nada significa, se não se está com tal assertiva definindo o seu regime jurídico. A 
natureza jurídica da contribuição é definida com a delimitação das normas que integram o 
seu regime jurídico. 
É induvidoso que o regime jurídico da contribuição em tela tem, como norma fundamental, 
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o art. 195, I, da Constituição. É induvidoso, outrossim, que as contribuições, cuja 
instituição é autorizada por tal dispositivo constitucional, constituem o instrumento pelo 
qual a sociedade financia a seguridade de forma direta. 
Considero, finalmente, integrantes deste voto, as razões expostas em artigo que escrevi 
sobre o tema, publicado no Boletim Semanal 06/92 COAD, cuja cópia está às fls. 61/62, 
bem como do voto que proferi na AMS nº 976-AL, cuja cópia estou juntando. 
Ressalvando meu posicionamento no sentido de que inexiste contribuição para a 
seguridade social tendo como sujeito ativo a própria União Federal, firmo-me ao lado do 
entendimento das Turmas pela constitucionalidade da Lei Complementar nº 70/91." 
Nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 31.433-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: CONSELHO REG. DE FARMÁCIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
Apelado: SIND. DO COM. VAREJISTA DE PROD. FARMACEUTICOS DE PE 
Advogados: DRS. MARCO ANTONIO VIEIRA DA MOTA (APTE.) E  

ROBERTO ARAÚJO DO NASCIMENTO (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Direito líquido e certo. 
- Não há direito líquido e certo quando o deslinde da causa depende da elaboração, ou 
conferência de cálculos matemáticos. 
- Apelação provida. 
-Segurança denegada, com ressalva das vias ordinárias. 
 
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, 25 de  novembro  de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O Sindicato do Comércio Varejista de Produto 
Farmacêuticos impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente do Conselho 
Regional de Farmácia de Pernambuco, que fixou o valor das anuidades a serem pagas 
pelos filiados do impetrante. 
Concedida a segurança, apelou o Conselho, os autos subiram e neste Tribunal vieram-me 
por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O ilustre Juiz Federal Antônio Bruno de 
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Azevedo Moreira, da 4ª Vara de Pernambuco, na sentença em que concedeu a 
segurança, asseverou: 
"03.13 - Por força da nossa Constituição da República e, especificamente, do princípio da 
reserva legal tributária e anualidade tributária, aplicável às taxas, como são as de que 
trato nesta sentença, o valor da anuidade deve ser fixado no exercício anterior para ter 
vigência no exercício seguinte. Disto resulta que o MVR ao qual se refere a lei há de ser o 
estabelecido para o mês de dezembro do ano anterior, ou, no caso presente, o de 
dezembro de 1991. 
03.14 - O teto estabelecido pela Lei nº 6.994/82 para que os Conselhos Federais 
estabeleçam os valores das anuidades devidas pelos respectivos profissionais liberais, é 
medida de defesa e proteção à economia privada e à bolsa de cada um deles. É, 
portanto, de maneira clara, como a luz solar, um direito líquido e certo, amparável por 
mandado de segurança. 
03.15 - Quanto à extinção do MVR, foi ele substituído pela TRD (Lei nº 8.178/91) e, 
posteriormente, pela UFIR (Lei nº 8.383/91) e como bem demonstou o impetrante em sua 
inicial, os valores alcançados são bem inferiores aos fixados na Resolução apontada 
como ilegal ou abusiva. Em outras palavras, o Conselho Federal de Farmácia está 
cobrando de seus contribuintes valores que não encontram respaldo no ordenamneto 
jurídico vigente, ou seja, além dos limites fixados pela Lei nº 6.994/82."(fls. 172) 
A autarquia apelante alega haver sido o valor das anuidades fixado com estrita 
observância das leis aplicáveis. E explica como fez os cálculos para chegar ao valor que 
explicitou na resolução que é impugnada pelo impetrante. 
O exame das razões da apelação, e das respectivas contra-razões, demonstra que a 
divergência reside no modo de calcular o  valor das anuidades. Apelante, e apelada, 
fazem demonstrativos com as diversas expressões monetárias, chegando a apelante a 
afirmar, literalmente: 
"Qualquer contadoria dos Tribunais do País, na feitura desses cálculos, só chegará a este 
resultado.(fls. 181)." 
Afasto o argumento do ilustre Juiz Federal, de que o teto das anuidades há de ser de dois 
MVR do mes de dezembro do ano anterior. E com isto deixo aberta a possibilidade de 
estarem os valores fixados pela autarquia impetrada de acordo com as leis aplicáveis.  
É certo que a divergência certamente reside em critérios de cálcular, mas as partes não 
estabeleceram o ponto de divergência, de sorte que, no âmbito estreito do mandado de 
segurança, não vejo como, sem o auxílio de um especialista para fazer os cálculos de 
atualização, com os diversos critérios,  possa-se deslindar o caso. 
Por isto, dou provimento à apelação para reformar a sentença e cassar a segurança, 
ressalvando aos interessados a disputa nas vias ordinárias. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 31.815-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelados: INDÚSTRIA AÇUCAREIRA ANTÔNIO MARTINS DE ALBUQUERQUE E 

OUTRO 
Advogados: DRS. JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO E OUTROS (APDOS.) 
 
EMENTA 

Tributário. IOF. Depósitos judiciais. Não incidência. 
1 - Os depósitos judiciais não foram considerados, quando da sua liberação, como causa 
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incidental para pagamento do IOF,  pela Lei nº 8.033, de 12.04.90. 
2 - A Instrução Normativa nº 62/90, que enquadrou no conceito de aplicações financeiras 
para efeitos da incidência do IOF os depósitos judiciais, vai de encontro ao disposto na 
Lei nº 8.033, de 12.04.90, pelo que não tem eficácia e efetividade. 
3 - O princípio da legalidade impede a criação, por simples instrução normativa, de fato 
gerador de tributo. 
4 - Os depósitos judiciais não são operações de crédito, por não terem característica de 
negócio jurídico. A  função dos referidos depósitos é garantir a efetividade da decisão 
proferida no processo. 
5 - Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, discutidos e relatados os presentes  autos, entre partes acima indicadas. 
Acordam os Juízes da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, em negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do 
relator e das notas taquigráficas, que passam  integrar o presente julgado. Votaram com o 
Sr. Juiz Relator, os Srs. Juízes Nereu Santos e Lázaro Guimarães. 
Custas ex lege. 
Recife, 07 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de mandado de segurança concedido e que 
foi impetrado contra ato imputado ao Gerente da Caixa Econômica Federal, em 
Pernambuco, tendo como litisconsorte passiva necessária a União Federal, objetivando 
eximir-se do pagamento do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras, retido na fonte, 
por força do art. 1º da Lei 8033/90 e da Instrução Normativa nº 62/90 da Receita Federal, 
sobre levantamento dos valores depositados em Juízo.  
Informa a impetrante que ajuizara ação judicial contra a União Federal, visando não A 
pagar contribuição social, precedida de pedido de depósito, efetivado em Juízo, com o fim 
de suspender a exigibilidade do respectivo crédito discutido. Acrescenta que, após o 
trânsito em julgado de decisão judicial favorável a seu pleito, foi determinada a liberação 
dos valores depositados judicialmente. 
Insurge-se , porém, contra a cobrança do IOF sobre o saque dos depósitos judiciais, 
argumentando, em síntese, a inexistência de suporte legal para sua exigência, porquanto 
não se amolde o levantamento de depósitos judiciais à hipótese de incidência do IOF - 
Imposto sobre Operações Financeiras descrita no Código Tributário Nacional, arguindo a 
incompatibilidade do art. 3º,  inciso I, da Lei 7.787/89, com as disposições do art. 195, 
inciso I da Constituição Federal de 1988." 
A segurança foi concedida sob o fundamento central de que não incide o IOF, nos termos 
do CTN (art. 63), quando levantados os depósitos em garantia para os fins do art. 151, II, 
do CTN.  
A Fazenda Nacional, em suas razões de apelação, defende o ato que determinou o 
recolhimento do IOF,  pelo que espera a reforma da sentença.  
Contra-razões pela manutenção do decisório. 
Houve remessa obrigatória. 
É o relatório.  
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VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A sentença apelada e remetida não merece 
ser reformada. 
Não há amparo legal para a cobrança do IOF no momento da liberação de quantia 
depositada por ordem judicial para garantir a instância ou qualquer ato judicial. 
Não se enquadra na previsão da Lei nº 8.033/90 a incidência do IOF sobre o saque de 
depósitos judiciais, especialmente quando tais depósitos foram efetuados antes da sua 
vigência.  
O depósito judicial não tem caraterísticas de uma operação financeira. Ele é feito em 
decorrência de autorização legal e no interesse da administração da justiça, haja vista que  
a sua finalidade é garantir a efetividade do  processo.  Não surge como sendo um ato 
negocial, nem se apresenta sob o rótulo de ser um título ou valor mobiliário tributável.  
Com razão Luiz Mélega, quando no Repertório IOB-Jurisprudência, nº 8/90, 
págs.119/120, afirmou que o IOF só incide "nas transações e negócios típicos do mercado 
financeiro, que resultem da atividade definida no artigo 17 da Lei nº 4.595, de 31.12.64." 
Merece referência, também, o que a respeito afirmou o Ministério Público Federal, em 
parecer ofertado no REO 37856.CE, (fls. 48/49), julgado por esta turma, e que foi  
assinado pelo Exmo.Sr. Dr. Procurador da República Lino Edmar de Menezes : 
"Inocorre, na espécie, o fato gerador do IOF, pois o levantamento de depósito judicial não 
se enquadra em nenhuma das hipóteses de incidência do referido tributo, nos termos do 
Código Tributário Nacional. 
Aliás, esse entendimento já é pacífico nos Tribunais Regionais, como se vê da decisão 
abaixo: 
"Tributário. IOF sobre levantamento de depósitos judiciais - Lei nº 8.033/90. 
1. A legitimidade do BACEN deflui do art. 12 da lei de regência, que o elege como órgão 
concretizador da previsão abstratamente prenunciada. 
2. Inocorrência de fato gerador do IOF, nos termos do CTN (art. 83), quando levantados 
os depósitos em garantia para os fins do art. 151, II, do CTN. 
3. Se abstraído o aspecto de inexistência de fato gerador, inocorre, na hipótese, o 
fenômeno isencional.  
4. Inexistência de ganhos de capital pela não ocorrência de juros sobre depósitos judiciais 
- art. 3_ do DL nº 1737/79 e Súmula 257 do TFR.  
5. Apelo e remessa oficial improvidos. Sentença confirmada." 
(AMS n. 92.01.13828-8/BA, DJU Seção II, de 17.08.92, pág. 24.287)." 
Não prevalece, assim, o disposto no item 3, da Instrução Normativa nº 62/90, do 
Departamento da Receita Federal, que enquadra no conceito de aplicação financeira "os 
depósitos voluntários para garantia de instância e os depósitos judiciais, quando o seu 
levantamento se der em favor do depositante." 
Não há nenhuma compatibilidade do disposto na referida Instrução com o preceituado no 
art. 1º da Lei nº 8.033, de 12.04.90: 
"Art. 1º - São instituídas as seguintes incidências do imposto sobre operações de crédito, 
câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários: 
I - Transmissão ou resgate de título e valores mobiliários,  públicos  ou privados, inclusive 
de aplicações de curto prazo, tais como letras de câmbio, depósitos a prazo com  ou sem 
a emissão de certificado, letras imobiliárias, debêntures e cédulas hipotecárias; 
II - Transmissão de ouro definido pela legislação com ativo financeiro; 
III - Transmissão ou resgate do título representativo de ouro; 
IV - Transmissão de ações de companhias abertas e das conseqüentes bonificações 
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emitidas; 
V - Saques efetuados em cadernetas de poupança." 
Em nenhum momento a lei instituiu o depósito judicial como causa de incidência para  o 
pagamento do imposto. Se não fez a lei, não  poderia fazer o  Poder Executivo por meio 
de regulamento, no caso, Instrução Normativa. 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 32.426-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: CORESA - COM. REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 
Apelada: CHESF - CIA. HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO 
Advogado: DR. WALTER MORAES DE SOUZA E SILVA (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Licitação. Menor preço. 
- Somente se considera inviável a proposta que expressa preço menor se este é de tal 
forma abaixo dos preços do mercado, que torna inteiramente impossível a execução do 
contrato. 
- 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 
apelação e à remessa, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 25 de novembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Assim a ilustre Juíza Federal Germana Oliveira 
Moraes, da 3ª Vara no Ceará, relata o caso: 
"CORESA - Comércio Representação e Serviços Ltda., empresa qualificada nos autos, 
impetra mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra ato do Presidente 
da Comissão de Licitação da CHESF - Companhia Hidroelétrica de São Francisco, 
objetivando sustar a contratação da empresa Forteks Engenharia e Serviços Especiais 
Ltda., vencedora da licitação carta convite S.N.S.U. 08.3.0021, promovida pela CHESF - 
Companhia Hidroelétrica de São Francisco, e ao final ser reconhecida como vencedora do 
certame. 
2. Alega, com amparo nos artigos 36 § 3º e 38 do Decreto-Lei 2.300/86, que a proposta 
da empresa vencedora deveria ter sido desclassificada, por ser inexequível, além de 
desatender as condições legais e editalícias, vez que desprezara na planilha de custos, 
em desrespeito  ao dissídio trabalhista da categoria, o valor dos salários dos serventes e 
supervisores, propondo o pagamento tão-somente do salário mínimo. 
3. Pede seja concedida liminar, e, ao final, a segurança. 
4. Acompanham a inicial os documentos de fls.09 a 68. 
5. Custas pagas às fls. 70. 
6. Liminar deferida às fls. 71/72. 
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7. Notificada, a autoridade impetrada, diz em suas informações de fls. 76/137, que, 
convidadas 21 empresas para participar da licitação, apenas 07 apresentaram propostas; 
que, ao adjudicar a proposta da empresa a Forteks Engenharia e Serviços Ltda., a 
Comissão levou em conta o critério do menor preço previsto no Edital da Carta Convite 
SNSU-08.3.0021; que, antes de declarar a empresa ganhadora, a Comissão procedera a 
um exame comparativo entre a planilha de custos das proponentes e a da CHESF, para 
averiguar qual seria mais vantajosa. 
8. Acrescenta que a empresa vencedora está obrigada a cumprir a exigência editalícia e 
contratual no que diz respeito ao pagamento de salários de seu pessoal e que o 
percentual de diferença de custas entre a planilha da CHESF e da empresa Forteks é 
10,64% inferior ao valor fixado, esclarecendo que a variação máxima admitida, nos 
termos do Decreto nº 30, de 07.02.91, é da ordem de 15%, de tal modo que se mostra 
exequível a proposta, enquanto a proposta da impetrante - empresa CORESA - Comércio 
Representação e Serviço Ltda. tem valor 6% superior ao valor básico da CHESF. 
9. Junta a proposta da Forteks e o relatório de julgamento comercial, pugnando pela 
denegação da segurança. 
10. Citada, a empresa Forteks Engenharia e Serviços Especiais Ltda. veio aos autos, com 
petição subscrita por seu sócio-gerente, a qual desconsidero, em face da irregularidade 
de representação processual. 
11. O Ministério Público Federal opina pela denegação da segurança, por entender ser 
exequível a proposta da empresa vencedora, além de respeitados os critérios editalícios 
de julgamento pelo menor preço." 
Denegada a segurança, apelou a impetrante. 
Com as contra-razões de fls. 159/164, os autos subiram e neste Tribunal vieram-me por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A ilustre Juíza Federal Germana de 
Oliveira Moares, da 3ª Vara Federal no Ceará, denegou o mandado de segurança 
requerido pela apelante, asseverando, nos fundamentos da sentença, entre outras coisas: 
"15. A proposta da empresa Forteks Engenharia e Serviços Especiais Ltda. apresenta-se 
viável, pois não encerra preços simbólicos ou excessivamente baixos; enquadrando-se no 
percentual de variação de 15% em relação ao preço básico fixado pela Administração, 
percentual este previsto no artigo 7º do Decreto nº 30/91, consoante justificou o impetrado 
em suas informações. Por outro lado, embora tenha relacionado cutos com pessoal em 
desacordo com o dissídio trabalhista, comprometeu-se a empresa ao aderir às condições 
editalícias a cumprir o piso salarial exigido pela categoria, conforme se lê no documento 
de fls. 134 e após firmar este compromisso não retirou a proposta, demonstrando, com 
este ato, a viabilidade da execução do serviço. Por fim, a alegação de que o contrato trará 
prejuízos para a empresa não implica necessariamente a inviabilidade da execução do 
contrato a ser celebrado. 
16. Destaco, pois, a acertada conduta da Administração em cercar-se da necessária 
cautela para garantir o cumprimento das leis trabalhistas. 
17. Observo, por outra, que na fase do julgamento das propostas, em que pode ocorrer a 
desclassificação, predominam os princípios da vinculação edital ou convite e do 
julgamento objetivo. O julgamento é vinculado ao critério previsto no edital e eventual 
desclassificação da proposta há de ser claramente motivada. No caso dos autos, 
demonstrou o impetrado, objetivamente, em suas informações, a exequibilidade da 
proposta da empresa vencedora do certame." (fls. 153/154) 
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Também o Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança, sustentando a 
viabilidade da proposta questionada. 
O melhor critério, sem dúvida, ainda é o do menor preço, desde que a Administração se 
acautela contra possíveis inexecuções dos contratos respectivos. 
Nego provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 35.831-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelantes: EULENE MARIA FERRO DE SOUSA E OUTRO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. ORLANDO DE SOUZA REBOUÇAS (APTES.)  
 
EMENTA 

Administrativo. Fiscais do IAA. Aproveitamento como auditores. Fiscais do Tesouro 
Nacional. Impossibilidade.  
1 - A interpretação da Constituição deve ser feita inspirada na lição de José Joaquim 
Gomes Canotilho: "O princípio da unidade da Constituição, quando com ele se quer 
significar que o Direito Constitucional deve ser interpretado de forma a evitar contradições 
(antinomias, antagonismos) entre as  suas normas, e, sobretudo, entre os princípios 
jurídicos-políticos constitucionalmente estruturantes." (Direito Constitucional, 4ª ed., pág. 
162, 1989).  
2 - Não pode haver aproveitamento de servidor público no cargo de Auditor Fiscal do 
Tesouro Nacional quando a pretensão é feita por quem não se submeteu a concurso 
público específico para a referida carreira.  
3 - Os Fiscais de Tributos do IAA, autarquia extinta, devem ser aproveitados em cargos 
de atribuições iguais às que então exerciam e com vencimentos do mesmo nível. 
Impossível enquadrá-los na categoria de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional.  
4 - Impossível, também, enquadrar-se servidores em qualquer quadro de carreiras sem a 
existência de vagas.  
5 - Todo o atuar da Administração está vinculado ao princípio da legalidade. Impossível se 
aplicar qualquer tipo de interpretação extensiva aos dispositivos legais que permitem 
aproveitamento de servidor.  
6 - O aproveitamento de servidor em disponibilidade não tem por fim lhe proporcionar 
ascensão funcional.  
7 - Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, entre partes acima identificadas. 
Resolvem os Juízes da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5a. Região, à 
unanimidade, em negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator e das notas 
taquigráficas que passam a integrar o presente julgado. Os Srs. Juízes  Nereu Santos e 
Lázaro Guimarães votaram com  o Sr. Juiz Relator. 
Custas, ex lege.  
Recife, 14 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
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RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSé DELGADO: A lide em exame foi, em primeiro grau, relatada com 
fidelidade aos fatos e debates presentes nos autos, do modo següinte: 
"Eulene Maria Ferro de Sousa, solteira, e Juraci Solange Ribeiro Benvindo, viúva, 
brasileira, servidoras públicas federais, por advogado constituído, impetram o presente 
mandado de segurança contra os Srs.  Delegado de Administração do Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento no Estado do Ceará e Superintendente Regional da 
Receita Federal, sustentando haverem eles praticado ato lesivo a direito seu líquido e 
certo, consistente na indevida protelação em ultimarem o processo de seu aproveitamento 
e lotação em setor da Receita Federal nesta Capital, onde possam exercer atribuições e 
atividades de tributação, arrecadação e fiscalização, próprias do cargo de Auditor Fiscal 
do Tesouro Nacional, correlatas às que exerciam no extinto Instituto do Açúcar e do 
Álcool (IAA), onde ocupavam o cargo de Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool e no qual 
haviam sido postas em disponibilidade remunerada por ato do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, datado de 16 de julho de 1991, cumprindo-se, assim, o quanto 
determinam os arts. 7º e 8º da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, a Portaria nº 
781, de 21 de fevereiro de 1992, da Secretaria da Administração Federal, o Decreto nº 
474, de 10 de março de 1992, e demais dispositivos legais aplicáveis.  
Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/13 e cópias da legislação dispondo sobre a 
questão.  
A liminar foi deferida apenas em parte, a fim de que tivesse curso imediato o processo de 
aproveitamento das impetrantes (fls. 36/37).  
Notificados os apontados coatores, prestaram informações.  
O Sr. Delegado de Administração do MEFP no Estado esclarece que: 
a) não se evidencia, no caso, direito líquido e certo a ser preservado, sendo inidônea a via 
processual eleita, ainda mais quando a matéria envolve enquadramento de servidor no 
PCCC; 
b) há expressas vedações legais a impedir o acolhimento da pretensão, quais sejam o art. 
3º, § 1º, do Decreto-lei nº 2.225/85, e o art. 30, da Lei nº 8.112/90; 
c) impede também o deferimento da súplica a total incompatibilidade das atribuições do 
cargo de Fiscal de Tributos do Açúcar e do Álcool com o de Auditor Fiscal do Tesouro 
Nacional, sem se falar na incompatibilidade de vencimentos; 
d) atenta o pretendido aproveitamento das impetrantes contra os princípios norteadores 
da Administração conforme consagrados na vigente Constituição (art. 37);  
e) nenhuma ilegalidade se pode atribuir ao ato impugnado, a CI nº 118/92, da Delegacia 
Regional do MEFP; 
f) nenhum prejuízo estão a sofrer as impetrantes quanto ao pagamento da remuneração 
do cargo que ocupam (fls. 40/43).  
Suscitando a preliminar de sua ilegitimidade para a causa, argumenta, no mérito, o Sr. 
Superintendente da Receita Federal, além de reprisar argumentos expendidos pelo outro 
impetrado, que a pretensão das impetrantes atenta contra a moralidade pública , 
representando um retrocesso na política de pessoal do MEFP.  
Manifestando-se às fls. 64/66, diz-se contra o deferimento do  mandamus  o ilustre 
Representante Ministerial." 
O eminente juiz a quo julgou improcedente a preliminar argüida pelas autoridades 
apontadas como coatoras de que o mandado de segurança não era a via cabível para 
apreciar a demanda, em face da necessidade de aprofundamento da prova; reconheceu o 
Sr. Superintendente Regional da Receita Federal como ilegitimado passivamente para a 
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causa e denegou , no mérito, o mandado de segurança. Alegou, como fundamento da 
decisão, em síntese, que: 
a) - a via do mandado de segurança é permitida para discutir qualquer litígio, por mais 
intrincado que sejam os fatos a ele vinculados, desde que haja possibilidade dos 
impetrantes provarem a liquidez e a certeza do direito alegado; 
b) - ao determinar o Decreto nº 474, de 10.03.92, anexo II, que os antigos funcionários do 
extinto IAA seriam absorvidos pelo então Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento ,concluiu que é  este, por sua delegacia regional, e não à Superintendência 
Regional da Receita Federal, que estão afetas as atribuições discriminadas na Portaria nº 
781/92-SEPLAN, concernentes ao enquadramento de servidores de cuja redistribuição 
e/ou aproveitamento trate a Lei nº 8.270/91; 
c) - por se cuidar, na espécie , de aproveitamento, conforme está expresso no art. 1º, do 
Decreto nº 474, de 10.3.92 ("Os servidores da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional que se acham em disponibilidade serão aproveitados nos órgãos 
ou entidades de origem, ou naqueles que absorveram as competências dos órgãos e 
entidades extintos."), o pleito encontra óbice no art. 37, II, da CF, ao estatuir que " a 
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações pra cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração"; 
d) - sendo a pretensão das impetrantes uma mudança de cargo e conseqüente 
investidura em um outro cargo, há, ainda, o obstáculo posto pela orientação traçada pelo 
colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN-231-7-RJ, relatada pelo 
Ministro Moreira Alves, DJU-SEção I, de 13.11.92, pág. 20.848, que proibe o 
aproveitamento em cargo diverso daquele no qual ingressou o servidor; 
e) - também impede a pretensão das impetrantes o disposto no art. 30 da Lei nº 8.112/90, 
que assim dispõe: "O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante 
aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o 
anteriormente ocupado"; 
f) - embora se conceba, com larga margem de discussão, em face do largo 
diferenciamento existente nas atividades de um e de outro, a comparação entre as 
atribuições dos cargos de Fiscal de Tributos do Açúcar e do Alcool e de Auditor Fiscal do 
Tesouro Nacional, não há compatibilidade de vencimentos, pois o Auditor Fiscal do 
Tesouro Nacional percebe o triplo da remuneração paga às impetrantes, conforme ficou 
evidenciado nos documentos de fls. 12/13 e 45/52; 
g) - há, ainda, a vedar a pretensão das impetrantes, o art. 3º, § 1º do Decreto-Lei nº 
2.225/85, do teor següinte: "Não haverá transferência nem ascensão funcional para a 
carreira Auditoria do Tesouro Nacional"; 
h) - o Tribunal Regional Federal da 1º Região, em caso semelhante, entendeu ser inviável 
o pretendido enquadramento. 
As apelantes , em suas razões de recurso, asseveram, em resumo, que: 
a) -  em face da extinção do IAA, o Decreto nº 474, de 10 de março de 1992, determinou o 
aproveitamento nos órgãos ou entidades de origem, ou naqueles que absorveram as 
competências dos órgãos e entidades extintos, todos os servidores em disponibilidade, 
abrangendo, assim, as impetrantes; 
b) - foram aproveitadas no Ministério da Fazenda, que absorveu as competências do 
extinto IAA, notadamente no que concerne à fiscalização e arrecadação dos tributos do 
açúcar e do álcool; 
c) - em 17 de dezembro de 1991, antes da determinação do retorno das apelantes à 
atividade, foi aprovada a Lei nº 8.270, cujo artigo 8º, §§ 1º e 3º; art. 7º, §§ 1º e 5º, 
transformaram em cargos efetivos os empregos declarados desnecessários por ato do 
Poder Executivo, no período compreendido entre 1º de maio e 12 de dezembro de 1990, 
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assegurando, assim, as apelantes direito e líquido e certo ao que pretendem;  
d) - as apelantes são concursadas e treinadas para efetuar a fiscalização de tributos, 
ainda que em campo mais restrito, exercendo, assim, atividades correlatas da categoria 
funcional de Auditor do Tesouro Nacional, pelo que não se lhe pode ser negado o direito 
pretendido. 
A União Federal, em suas contra-razões, sustenta a decisão de primeiro grau. Argumenta, 
em síntese, que: 
a) - as apelantes, ao pretenderem o direito de serem aproveitadas nos cargos de 
Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, apresentam aparentemente conflitante os 
princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa (art. 37, caput) 
com o comando constitucional inserto no art. 41, parágrafo 3º, que erige a forma de 
provimento de cargos públicos denominada aproveitamento; 
b) - é lapidar - ou até mesmo instintivo - que o aproveitamento de servidores públicos em 
disponibilidade deve ser procedido em cargos que possuam as mesmas atribuições dos 
extintos, ou, no mínimo, funções efetivamente compatíveis; 
c) - repudia a moralidade administrativa o comportamento que faça ocupar cargos 
públicos com cidadãos que não possuem a prévia e devida qualificação técnica exigida 
para os mesmos; 
d) - confrontando-se as tabelas dos vencimentos, do mês de maio de 1992, dos cargos de 
Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, declinadas às fls. 45/53, com os vencimentos dos 
cargos extintos das promoventes, evidenciados às fls. 12 e 13, verifica-se, facilmente, a 
ampla distância entre os mesmos; 
e) - o art. 30, da Lei nº 8.112, de 11.12.1990, determina que " o retorno à atividade de 
servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de 
atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado", o que, por si só, 
afasta a pretensão das apelantes. 
É o relatório.  
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A exata compreensão do litígio em exame 
tem sua base inspiradora na lição de José Joaquim Gomes Canotilho, em "Direito 
Constitucional", 4ª. ed., Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pág. 162, adequadamente 
citada pelo Dr. Fernando Antônio Costa de Oliveira, Representante Judicial da União, nas 
contra-razões de fls. 104/105, do teor següinte: 
"O princípio da unidade da Constituição ganha relevo autônomo como princípio 
interpretativo quando com ele se quer significar que o Direito Constitucional deve ser 
interpretado de forma a evitar contradições (antinomias, antagonismos) entre as suas 
normas, e, sobretudo, entre os princípios jurídicos-políticos constitucionalmente 
estruturantes". 
É evidente que esse comando principiológico informa o aplicar de qualquer regra posta na 
Constituição. O se afastar de tal conduta implica em desrespeitar a vontade constitucional 
e se afrontar, de modo direto, a Carta Maior, em um evidente processo de fuga da 
legalidade.  
Um dos princípios fundamentais aplicados no desenvolver da atividade administrativa 
estatal é o da legalidade. Nenhuma ação do agente público deverá merecer apoio se não 
tiver por base os ditames da lei. Esta , por sua vez, quando tem a conduta fundamental 
ditada pela Constituição, há de ser inserida no fenômeno da integração e da interpretação 
das normas constitucionais, a fim de que tenha eficácia dentro do círculo unitário que for 
fixado. 
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A supremacia desse modo de aplicar a regra positiva de natureza constitucional foi 
evidenciada por Jorge Miranda, em seu "Manual de Direito Constitucional - Introdução à 
Teoria da Constituição", 2ª edição, Coimbra Editora Limitada, 1988, 2 v.. págs. 228/9, cuja 
lição está revivida, também, nas contra-razões apresentadas pela apelada, às fls. 105, do 
modo que transcrevo: 
"a) A Constituição deve ser tomada, a qualquer instante, como um todo, na busca de uma 
unidade e harmonia de sentido. O apelo ao elemento sistemático consiste aqui em 
procurar as recíprocas implicações de preceitos e princípios em que aqueles fins se 
traduzem, em situá-los e defini-los na sua inter-relacionalização e sem tentar, assim, 
chegar a uma idônea síntese globalizante (2), credível e dotada de energia normativa. 
b) Isto aplica-se particularmente ao chamado fenômeno das contradições de princípios (3) 
, presente nas Constituições compromissórias (4) e, não raro, noutros setores além do 
Direito Constitucional. Elas devem ser superadas, para lá da letra da lei, nuns casos, 
mediante a redução proporcionada do respectivo alcance e âmbito e da cedência de parte 
a parte e, noutros casos, mediante a preferência ou a prioridade, na efetivação, de certos 
princípios frente aos restantes - nuns casos, pois, através da coordenação noutros 
através de subordinação...". 
As lições acima relembradas se aplicam, de modo potencial, aos fatos presentes na lide 
em exame.  
As apelantes, por terem exercido as atribuições do cargo efetivo de Fiscal de Tributos de 
Açúcar e Alcool, autarquia hoje extinta, pretendem ser aproveitadas, sem a prestação de 
concurso público, no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, em face da 
interpretação que dão  ao Decreto nº 474, de 11.03.92, baixado em virtude do disposto 
nos artigos 7º e 8º da Lei nº 8.270, de 17.12.91, que vieram a dispor acerca do 
aproveitamento dos servidores colocados em disponibilidade remunerada.  
De início, conceda-se destaque ao fato de que as apelantes reivindicam o seu 
aproveitamento em cargo que tem vencimentos quase três vezes mais do que o por elas 
agora ocupados e com atribuições quase que totalmente diferentes das que então era 
exercidas.  
Quatro princípios constitucionais de natureza rígida impedem a procedência do pedido 
das apelantes. O primeiro é o posto no art. 37, I, da CF, ao afirmar que os cargos, 
empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei. O segundo está ditado pelo inciso II, do mesmo artigo, 
determinando que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações 
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O terceiro é o 
disciplinado pelo art. 39, também, da Carta Magna, ao dispor que "A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico 
único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das 
autarquias e das fundações públicas. O quarto está espelhado no conteúdo do art. 41, § 
3º, da CF, determinando que "Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o 
servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento 
em outro cargo." 
Conclui-se, em face dos comandos constitucionais analisados, que as impetrantes não 
podem, simplesmente, como pretendem, ser aproveitadas na carreira de Auditor Fiscal do 
Tesouro Nacional pelos motivos que alinho: 
a) não existir lei expressamente que permita o aproveitamento dos Fiscais do Instituto do 
Açúcar e do Alcool na carreira de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional; 
b) não terem as apelantes feito concurso para o cargo de Auditor Fiscal do Tesouro 
Nacional; 
c) o servidor público está submetido a uma carreira, pelo que só pode ter ascensão e 
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progressão funcional de acordo com a lei específica, a que regula a sua carreira; 
d) a pretensão das apelantes proporcionará que, com o enquadramento, passe a ter 
vencimentos quase três vezes mais do que os do cargo anterior; 
e) o aproveitamento, como determina a Constituição Federal, há de ser feito de modo 
adequado, isto é, em outro cargo análogo ao anteriormente ocupado, apresentado-se, 
além da compatibilidade de funções, a de iguais vencimentos; 
f) mesmo que a lei disciplinasse de modo diferente, ela seria inconstitucional, porque feria 
os princípios acima enumerados; 
g) outrossim, não pode se enquadrar qualquer servidor sem que exista claro no quadro 
para onde ele pretende ser enquadrado; 
h) as atribuições de Fiscal do Instituto do Açúcar e do Alcool são completamente 
diferentes das exercidas pelo Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, a começar pelos 
conhecimentos específicos exigidos para o exercício dessa última função.  
Diante do quadro de obstáculos acima apresentado para agasalhar o pedido das 
apelantes, não há como se reformar a sentença. Desta, pelos fundamentos adequados 
apresentados como inspiradores da conclusão a que chegou, destaco os trechos 
següintes: 
"De aproveitamento, realmente, se cuida. Tenha-se presente a textual expressão utilizada 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República ao editar o Decreto nº 474, de 
10.03.92, em seu art. 1º:`Os servidores da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional que se acham em disponibilidade serão aproveitados nos órgãos 
ou entidades de origem, ou naqueles que absorveram as competências dos  órgãos e 
entidades extintos'. Não obstante, porém, a engenhosa e bem elaborada argumentação 
do douto advogado das impetrantes, por quem tenho a maior admiração, encontra a 
pretensão, no que diz respeito a seus enquadramentos no cargo de Auditor Fiscal do 
Tesouro Nacional, intransponível óbice no art. 37, item II, da Constituição Federal, ao 
estatuir que 'a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso publico de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração'. Se dúvida pairasse 
quanto à possibilidade de se dar provimento, ao pedido, que importaria em evidente 
mudança de cargo e conseqüente investidura em outro, em que pesem as disposições 
legais e infralegais invocadas pelas impetrantes, tê-la-ia desfeito a orientação traçada 
pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN - 231-7-RJ, Relator o 
eminente Ministro Moreira Alves, a se ver da ementa do v. acórdão, publicada no DJU-
Seção I, de 13.11.92, pág. 20.848: 
'Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ascensão ou acesso, transferência e 
aproveitamento no tocante a cargo ou emprego públicos. O critério do mérito aferível por 
concurso público de provas ou de provas e títulos é, no atual sistema constitucional, 
ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, 
indispensável para cargo ou emprego público isolado ou de carreira. Para o isolado, em 
qualquer hipótese; para o em carreira, para o ingresso nela, que só se fará na classe 
inicial e pelo concurso de provas ou de provas e títulos, não o sendo, porém, para os 
cargos subseqüentes que nela se escalonam até o final dela, pois, para estes, a 
investidura se fará pela forma de provimento que é a promoção. Estão, pois, banidas das 
formas de investidura admitidas pela Constituição a ascensão e a transferência, que são 
formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou 
por concurso, e que não são, por isso mesmo, ínsitas ao sistema de provimento em 
carreira, ao contrário do que sucede com a promoção, sem a qual obviamente não haverá 
carreira, mas, sim, uma sucessão ascendente de cargos isolados. O inciso II do artigo 37 
da Constituição Federal também não permite o aproveitamento, uma vez que, nesse 
caso, há igualmente o ingresso em outra carreira sem o concurso exigido pelo 
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mencionado dispositivo . Ação direta de inconstitucionalidade que se julga procedente 
para declarar inconstitucionais os artigos 77 e 80 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias do Estado do Rio de Janeiro.`" 
A interpretação da Corte Maior afasta, assim, a pretensão das impetrantes. O seu 
aproveitamento não pode ser feito em desacordo com o princípio constitucional ditado no 
art. 41, § 3º. Há de ser aproveitado em cargo com igual atribuição e com iguais 
vencimentos, dependendo, ainda, de existência de vaga. Inexistindo, esta ficará em 
disponibilidade aguardando a ocorrência de tal fato.  
A douta sentença apelada, em um outro trecho, de modo convincente, assim se 
expressou: 
"Mesmo admitindo-se, apenas para argumentar, fosse possível o almejado 
aproveitamento em cargo diverso daquele no qual ingressaram as impetrantes no serviço 
público, outro obstáculo se ergue ao deferimento da pretensão, esse já de ordem legal. 
Trata-se dos requisitos impostos pelo art. 30 da Lei nº 8.112/90:"O retorno à atividade de 
servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de 
atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado." 
Ora, em primeira análise, não se verifica compatibilidade entre as atribuições até então 
exercidas pelos Fiscais do IAA e as inerentes ao Auditores Fiscais do Tesouro Nacional. 
É o próprio Decreto nº 72.933, de 16 de outubro de 1973, que, ao dispor sobre o Grupo - 
Tributação , Arrecadação e Fiscalização, estabeleceu a diferença. Interessante conferir.  
O art. 1º do referido Decreto fixa: 
"Art. 1º - O Grupo - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, designado pelo Código TAF-
600, compreende categorias funcionais integradas de classes constituídas de cargos de 
provimento efetivo, a que são inerentes atividades de nível superior da administração 
tributária, envolvendo planejamento, organização, coordenação, avaliação, controle e 
execução, relacionados com tributação, arrecadação e fiscalização de tributos federais, 
abrangendo, inclusive, as de fiscalização e controle da arrecadação de tributos de açúcar 
e álcool e de contribuições previdenciárias." 
O art. 2º estabelece, a seguir, as classes, distinguindo as classes integrantes da referida 
categoria funcional, onde se pode constatar que o Fiscal de Tributos de Açúcar e Alcool 
foram classificados nos níveis 1, 2 e 4, enquanto os Técnicos de Tributos Federais estão 
nos níveis 3,4 e 5, haja vista terem atribuições diferenciadas. 
No referido decreto, em seu art. 3º, a diferenciação é mais uma vez acentuada. Enquanto 
o Técnico de Tributos Federais tem Código TAF-601, o Controlador da Arrecadação 
Federal tem Código TAF-602; o Fiscal de Tributos Federais tem Código TAF-603, o Fiscal 
de Tributos de Açúcar e Alcool tem Código TAF-604.  
Saliente-se, ainda, que o cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, da carreira 
denominada Auditoria Fiscal, foi criado pelo Decreto-Lei nº 2.225, de 10.01.85, e 
caracteriza-se pela abrangência de conhecimentos exigidos no concurso público para o 
seu ingresso e pela obrigação do candidato aprovado na primeira fase a se submeter, em 
tempo integral, a um treinamento específico, com realização de provas de conhecimentos 
mais detalhados e sujeito a ser reprovado.  
Há, ainda, que se considerar que o art. 3º, do referido DL, em face da peculiaridade do 
cargo exigir conhecimentos específicos, não permite que para ele haja ascensão 
funcional, nem transferência. O que se dizer de aproveitamento sem a demonstração do 
servidor possuir capacidade específica para o exercício da função.  
Não se pode deixar de se analisar que o Auditor Fiscal do Tesouro Nacional tem como 
atribuições as de fiscalizar os atos integrantes do procedimento administrativo de 
lançamento tributário do imposto de renda, do comércio exterior, dos produtos 
industrializados, das operações financeiras, das contribuições sociais, do Finsocial, etc.. 
Exerce, ainda, atribuições de planejamento tributário e oferta de pareceres em 
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procedimentos fiscais. São, como demonstrado, atribuições incompatíveis com as que 
exerciam os Fiscais dos Tributos de Açúcar e de Alcool pela especificidade e limitações 
com que desempenham as suas funções  em face da natureza do cargo ocupado.  
No que se relaciona com a diferença de vencimentos, tomem-se para análise os 
seguintes dados: 
a) as impetrantes perceberam, em maio de 1992, os vencimentos brutos de Cr$ 
1.497.960,98 e Cr$ 1.817.909,05, respectivamente; 
b) os contra-cheques de fls. 45 /52, de cinco dos auditores fiscais, registram que os seus 
vencimentos brutos foram de Cr$ 6.065.163,71, Cr$ 6.919.401,91, Cr$ 9.220.026.41. Cr$ 
9.224.052,76 e Cr$ 12.518.583,17, no mesmo mês de maio de 1992. 
É acentuável a diferença de vencimentos a não permitir a pretendida compatibilidade de 
vantagens financeiras.  
Em campo jurisprudencial, registro, como fez a sentença, que matéria análoga foi 
decidida pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme relato do 
Exmo. Sr. Juiz Aldir Passarinho Júnior, assim ementado: 
"Administrativo. Funcionalismo. Fiscais de Contribuição Previdenciária. Ingresso na 
carreira Auditoria do Tesouro Nacional. Padrão I da Classe 3. Transferência. 
Impossibilidade. Decreto-Lei nº 2.225/85, arts. 3º e 8º. Lei nº 7.605/87. Inaplicação. 
Segurança denegada. 
I - O ingresso na Categoria Auditoria do Tesouro Nacional far-se-á no padrão e classe 
estabelecidos no Decreto-Lei nº 2.225/87, sendo vedada a transferência oriunda de outras 
categorias por expressa determinação legal e inaplicável à espécie a Lei nº 7.605/87, que 
trata, exclusivamente, das carreiras integrantes do Plano de Classificação de Cargos, que 
não é o caso daquela.  
II - Apelação improvida." 
Por último, assinalo que a concessão do enquadramento pretendido, sem existência de 
vaga no quadro e sem compatibilidade com as atribuições até então exercidas, seria abrir, 
sem qualquer autorização legal, possibilidade para igual pretensão dos fiscais do Instituto 
Brasileiro do Café, do Trabalho, da SUNAB e até da Vigilância Sanitária.  
Inadmissível, portanto, admitir-se tese de tal envergadura, porque deixaria a 
Administração Pública de se subordinar ao princípio da legalidade para ser alvo de 
pretensões fundadas em interpretações isoladas e particulares da lei.  
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 36.613-PB  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: EDITORA JORNAL DA PARAÍBA 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE E OUTRA (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de 
cumprimento de despacho publicado com erro. Erro de publicação provado pela apelante. 
Anulação da sentença. 
É de anular-se sentença que extinguiu processo sem julgamento do mérito, por falta de 
cumprimento de despacho, quando este foi publicado com erro, como se proferido por 
outro Juízo, ocasionando o envio da petição, contendo o cumprimento do despacho, ao 
Juízo da publicação e não ao pertinente. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Apelo provido. Sentença anulada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
36.13 - PB, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do Relatório e Notas Taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de novembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Editora Jornal da Paraíba impetrou mandado de 
segurança contra ato do Delegado do Departamento da Receita Federal em João Pessoa, 
com o fim de não mais vir a ser molestada com a cobrança da exação para o FINSOCIAL, 
disciplinada pelo Decreto-Lei nº 1.940/82. 
Às fls. 59, o MM. Juiz a quo, verificando a ausência de cópia da regular constituição da 
empresa, dentre os documentos acostados pela impetrante, quando da inicial, exarou 
despacho, conferindo prazo de 10 (dez) dias, a fim de que a impetrante realizasse a 
juntada da referida documentação. 
Observando o MM. Juiz a quo que o prazo por ele conferido à impetrante havia 
transcorrido  in albis, sem cumprimento da diligência determinada, sentenciou pelo 
indeferimento da inicial e conseqÜente extinção do processo sem julgamento do mérito. 
Inconformada, a impetrante ofereceu recurso apelatório, no qual alega haver cumprido o 
despacho em tempo hábil. Contudo, segundo alega, por equívoco do funcionário 
responsável pela confecção dos boletins de publicação, o despacho foi publicado como 
sendo exarado pelo Juízo da 1ª Vara, fazendo com que encaminhasse  a documentação 
exigida àquele Juízo da publicação e não ao Juízo da 2ª Vara que, desconhecendo tal 
situação, acarretou a sentença do MM. Juiz a quo, pela extinção do processo sem 
julgamento do mérito. 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): De fato, procedem as alegações da 
apelante, eis que comprovadas nos autos. 
Às fls. 77, consta cópia da publicação do despacho exarado pelo Juiz a quo, da 2ª Vara, 
porém indicado no Diário da Justiça como sendo procedente da 1ª Vara. 
Às fls. 65, repousa  a petição da impetrante, em cumprimento ao despacho, enviada 
tardiamente pelo Juízo da 1ª Vara ao da 2ª (após a sentença que extinguiu o processo), 
na qual, em seu verso, consta o carimbo do protocolo que atesta a tempestividade do 
cumprimento da diligência determinada. 
Por fim, a própria Secretaria da 2ª Vara, às fls. 72, informa acerca da tempestividade da 
petição da impetrante, bem como do equívoco consistente no envio da petição ao Juízo 
da 1ª Vara que, somente em data de 19.05.92 (três meses e dois dias após o término do 
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prazo), remeteu-a ao Juízo pertinente (o da 2ª Vara). 
Comprovado está o equívoco que levou o MM. Juiz a quo a extinguir o processo sem 
julgamento do mérito, sendo despicienda a análise da necessidade da diligência 
determinada. 
Isto posto, dou provimento ao apelo para anular a sentença recorrida, determinando a 
remessa dos autos à instância de origem, a fim de que o feito tenha o seu regular 
processamento. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 36.654-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: OSWALDO DE MORAES SARMENTO 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
Advogados: DRS. MARYLENE DA FONSECA VASCONCELOS E OUTRO (APTE.) E  

AURÉLIO AGOSTINHO DA BOAVIAGEM E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Ensino superior. Acumulação de dois cargos de magistério em uma 
mesma instituição. Possibilidade. Inexistência de vedação constitucional. Inteligência do 
art. 37, XVI, alínea "a", da CF. 
A Constituição Federal de 1988, bem como a anterior, ao permitir a acumulação de dois 
cargos de professor, não estabeleceu qualquer restrição, exceto com relação à 
compatibilidade de horários (art. 37, inciso XVI, alínea "a"). Nada impede que os dois 
cargos de magistério sejam exercidos em uma mesma instituição de ensino. 
A questão da compatibilização dos horários é problema a ser resolvido pela Universidade 
em momento posterior à investidura. 
Provimento parcial da apelação para assegurar ao impetrante a reintegração no cargo de 
Professor Adjunto, no Departamento de Economia da UFPE, independentemente da 
exoneração do cargo atualmente ocupado no mesmo departamento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 16 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Oswaldo de Moraes Sarmento interpõe apelação de 
sentença do MM. Juiz Federal da 7ª Vara deste Estado, denegatória de mandado de 
segurança impetrado contra ato do Magnífico Reitor da Universidade Federal de 
Pernambuco, que indeferiu a acumulação do cargo de Professor Adjunto, Nível IV, 
atualmente ocupado pelo impetrante, em regime de dedicação exclusiva, com outro cargo 
de magistério, na mesma instituição, que perdera em 1974, por motivação política, mas 
que nele tem direito a ser reintegrado, já que beneficiado pela anistia prevista no art. 8º, § 
6º, do ADCT. 
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Sustenta o apelante, em resumo, que: a) a Lei nº 4.881-A/65, que proibia a acumulação 
de dois cargos de magistério na mesma instituição de ensino, estaria, nesta parte, 
revogada desde a vigência da Emenda Constitucional nº 20 de 1966 (à Constituição de 
1946); b) aquele dispositivo legal seria incompatível também com a CF/88, por ferir o 
princípio da isonomia, eis que não existe qualquer restrição à acumulação de dois cargos 
de médico ou de professor de 1º e de 2º graus em um mesmo órgão; c) com relação aos 
médicos, era pacífico o entendimento do antigo DASP no sentido de permitir a 
acumulação numa mesma entidade; d) limitações às hipóteses de acumulação somente 
poderiam decorrer do próprio texto constitucional e não de lei ordinária;  e) reconhecida a 
revogação do artigo 26, parágrafo 3º, da Lei nº 4.881-A/65, e permitida a reintegração do 
impetrante ao cargo, poderia exercê-los simultaneamente, um sob regime T-20 e outro 
sob regime T-40, ou requerer seja colocado o cargo de tempo parcial à disposição do 
Departamento, sem remuneração, para o exercício do outro, em dedicação exclusiva, 
como permite o artigo 7º do Decreto-Lei nº 465/69.  
Desse modo, pede a concessão da segurança para que se lhe assegure o exercício dos 
dois cargos no Departamento de Economia da UFPE, podendo "em consequência, 
postular ou não a aplicação do permissivo do art. 7º do Decreto-Lei nº 465, de 1969" - 
fls.72. 
A UFPE respondeu ao recurso- fls.78/82. 
Com o preparo, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O impetrante teve rescindido o contrato de 
trabalho que mantinha com a UFPE, por motivação política, no ano de 1974. 
Em 1980, submeteu-se a novo concurso público e, tendo sido aprovado, fora novamente 
contratado, exercendo atualmente o cargo de Professor Adjunto no Departamente de 
Economia, sob regime de dedicação exclusiva-DE. 
O Diário Oficial de 17.06.92 publicou despacho do Exmo. Sr. Ministro da Educação 
reconhecendo em favor do ora impetrante a anistia de que cuida o art. 8º, § 6º, do ADCT 
da CF/88. 
A autoridade impetrada, mediante portaria, reintegrou o impetrante no cargo de Professor 
Adjunto (que estaria ocupando se não houvesse sido demitido do emprego de Auxiliar de 
Ensino), mas condicionou o exercício à "desacumulação com o outro cargo que ocupa 
nesta Universidade, no mesmo Departamento, desta Universidade, por força do artigo 26, 
§ 3º, da Lei nº 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965" - fls. 27. 
Sustenta o recorrente a ilegalidade da exigência de "desacumulação", já que o dispositivo 
em que se baseou estaria revogado, por incompatibilidade com a Emenda Consitucional 
nº 20 de 1966 e com todos os textos constitucionais subseqüentes. 
Penso que assiste razão ao impetrante. 
O § 3º do art. 26 da Lei nº 4.881-A, de 6-12-65, ora vergastado, determina: 
"Art. 26 (...) 
§ 3º - Não será permitida a acumulação de dois cargos de magistério, ou de um de 
magistério com outro técnico ou científico, na mesma unidade universitária ou 
estabelecimento isolado". 
Todavia, a Constituição Federal vigente, bem como as anteriores, ao permitir a 
acumulação de dois cargos de professor, não estabeleceu qualquer restrição, exceto com 
relação à compatibilidade de horários. 
A lei ordinária não poderia prever proibição não contida no texto constitucional.  Assim, no 
meu entender, nada impede que os dois cargos de magistério sejam exercidos em uma 
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mesma instituição de ensino. 
No caso em julgamento, tem o impetrante direito a ocupar ambos os cargos de Professor 
Adjunto no Departamento de Economia da UFPE.  Somente remanesce o problema da 
compatibilização dos horários, visto que exerce atualmente um deles em regime de 
dedicação exclusiva. 
A petição inicial requereu a concessão da  segurança também para que fosse assegurado 
o disposto no art. 7º do Decreto-Lei nº 465, de 11.02.69, verbis: 
"Art. 7º  O servidor público poderá ser posto à disposição de universidade, federação de 
escolas ou estabelecimento isolado, mantidos pela União, para exercer o magistério em 
regime de dedicação exclusiva, com direito apenas à contagem  de tempo de serviço para 
aposentadoria". 
Ou seja, pretende o impetrante continuar a exercer o cargo de Professor Adjunto, junto ao 
Departamento de Economia, em regime de dedicação exclusiva, e ser reintegrado no 
outro cargo de Professor, sendo imediatamente colocado à disposição do mesmo 
Departamento, com base no dispostivo acima transcrito. 
Não há necessidade de expedição de ato formal colocando o impetrante à disposição do 
Departamento de Economia, pois ele já ali se encontra em regime de tempo integral. 
Defiro o pedido para assegurar ao impetrante a reintegração no cargo de Professor 
Adjunto, no Departamento de Economia da UFPE, independentemente da exoneração do 
cargo atualmente ocupado no mesmo departamento. 
Com relação à compatibilização dos horários, é problema a ser resolvido em momento 
posterior à investidura, podendo a Universidade, de acordo com a sua conveniência, 
aplicar o disposto no art. 7º do DL 465/69 ou liberar o impetrante da dedicação exclusiva, 
de modo a permitir o exercício simultâneo dos cargos. 
Dou parcial provimento ao recurso. Condeno a autarquia recorrida no reembolso das 
custas antecipadas pelo impetrante. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 36.809-CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ  
Apelado: ÍTALO PARENTE DE PONTES 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA-CE 
Advogados: DRS. JUDICAEL SUDÁRIO DE PINHO E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ ZITO MAGALHÃES NETO (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Ensino superior. Universidade particular. 
- A Justiça Federal não é competente para decidir conflito de interesse  entre aluno  e 
universidade particular, quanto à inadimplência de obrigação pecuniária. 
- Remessa oficial e apelação a que se dá provimento para anular a sentença proferida e 
determinar a remessa dos autos à Justiça do Estado do Ceará. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
36.809 - CE, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, em 
preliminar, dar provimento à remessa oficial e à apelação para anular a sentença, nos 
termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
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integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 25 de novembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Ítalo Parente de Pontes impetrou mandado de 
segurança contra ato do Reitor da Universidade de Fortaleza - UNIFOR que indeferiu  
pedido seu de matrícula para o semestre 92.1, do curso de Psicologia daquela 
Universidade, à consideração de que o impetrante se encontrava em débito com aquela 
instituição de ensino superior. 
Alega o impetrante a ilegalidade do ato impugnado, tendo em vista a propositura de ação 
de consignação em pagamento, consistente no pleito, por ele formulado, de obter a 
liberação de mensalidades universitárias reajustadas de forma abusiva. Ademais, 
acrescenta, fundamentado em aresto desta Corte, em que foi Relator o MM. Juiz José 
Delgado, não haver respaldo legal o ato do Reitor que constrange o aluno devedor de 
mensalidade, impedindo-o de matricular-se e, conseqüentemente, de freqüentar as aulas. 
Deferida a liminar, às fls. 23/24, foram prestadas as informações de praxe. 
Parecer ministerial, às fls. 50/55, pela concessão da segurança. 
Sentenciando, ao final, o MM. Juiz a quo, acatando os argumentos do impetrante, 
concedeu-lhe a segurança pleiteada, submetendo o seu decisum ao duplo grau de 
jurisdição. 
Irresignada, a autoridade impetrada oferece recurso apelatório, fls. 66/70. 
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-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O problema de que cuidam estes 
autos é o de inadimplência de obrigações pecuniárias por aluno de Universidade  
particular, a Universidade de Fortaleza - UNIFOR, mantida pela Fundação Edson Queiroz. 
Não se trata de legislação de ensino de currículo em escola de graduação superior sujeita 
à  fiscalização federal e ao disposto na legislação privativa de ensino superior. 
Verdade é que não se pode conceber que a falta de pagamento de obrigação pecuniária  
afaste o aluno da escola, quando há outros meios  para cobrança do débito. 
No entanto, a solução do conflito não é da competência da Justiça Federal. 
Isto posto, conheço e dou provimento à  remessa oficial e à apelação para anular a 
sentença, determinando a remessa dos autos à Justiça do Estado do Ceará, para a 
competente decisão. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 37.448-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO BANCO DO ESTADO DO 
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CEARÁ 
Advogado: DR. FRANCISCO FREITAS CORDEIRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Tributário. Imunidade. Instituição de assistência social. 
- A pessoa jurídica de direito privado que presta serviços de previdência e assistência 
social, e atende aos requisitos do art. 14, do CTN, caracteriza-se como instituição de 
assistência social, sendo destinatária, pois, da imunidade estabelecida no art. 150, VI, "c", 
da Constituição Federal. 
- 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 
apelação e à remessa oficial, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 02 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O ilustre Juiz Federal Paulo de Tarso Vieira Ramos 
assim relatou o caso: 
" Caixa de Previdência Privada do Banco do Estado do Ceará - CABEC, entidade fechada 
de previdência privada, sem fins lucrativos, constituída sob a forma de sociedade civil, 
através de advogado legalmente constituído, impetra mandado de segurança contra ato 
do Sr. Delegado da Receita Federal no Ceará, insurgindo-se contra a cobrança do 
imposto de renda incidente na fonte sobre dividendos, juros e demais rendimentos de 
capital, a cujo pagamento está obrigada, nos termos do Decreto-Lei nº 2.065 de 26.10.83. 
Eis, em síntese, as suas alegações: a) é uma entidade complementar do sistema oficial 
de previdência social, enquadrando-se as suas atividades na aréa de competência do 
Ministério da Previdência Social; b) não possui fins lucrativos e não distribui qualquer 
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou de participação no seu 
resultado; c) aplica seus recursos integralmente no país, visando à realização de seus 
objetivos constitucionais; d) é mantida através de dotações das suas patrocionadoras e 
das contribuições dos patícipes; e) observa as exigências inscritas no art. 14 do Código 
Tributário Nacional; f) por ser entidade de previdência privada, constituída nos moldes da 
Lei nº 6.435/77, goza de imunidade tributária, já que preenche os requisitos legais, g) o 
Decreto-Lei nº 2.065/83, por via do qual a impetrante está obrigada ao pagamento do 
imposto de renda incidente na fonte sobre dividendos, juros e demais rendimentos de 
capital, contraria frontalmente o art. 150, inciso VI, letra c, da Constituição Federal. 
À inicial, vieram juntos os documentos de fls. 18/91. 
A liminar foi deferida. 
As informações da autoridade impetrada foram prestadas à fls. 109, fazendo-se 
acompanhara de parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, fls.110/114. 
O Ministério Público Federal se manifestou pela concessão da segurança, fls. 141/146." 
Concedida a segurança, apela a Fazenda Nacional (fls. 216/226). 
Sem contra-razões, os autos subiram e neste Tribunal vieram-me por distribuição. 
É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Com a bem elaborada sentença de 
fls.192/201, o ilustre Juiz Federal da 2ª Vara no Ceará, Paulo de Tarso Vieira Ramos, 
concedeu a segurança, apoiado na jurisprudência do antigo Tribunal Federal de 
Recursos. 
A questão essencial, em que insiste a apelante, reside em saber se o fato de cobrar a 
impetrante contribuições de seus associados a descaracteriza como instituição social. 
Sustenta a impetrante que a gratuidade na prestação dos serviços é indispensável à 
caracterização da instituição de assistência social. 
Uma análise das posições adotadas pelo Estado, no contexto do que se pode considerar 
previdência e assistência social, demonstra ser este um terrível opressor. Impõe ao 
indivíduo, além dos impostos, elevadas contribuições destinadas ao custeio das ações de 
previdência e assistência. Desenvolve, porém, tais ações, de modo tão deficiente, tão 
insatisfatório, que obriga os indivíduos a criarem as instituições privadas, destinadas a 
fazer aquilo aque o Estado, embora obrigado legalmente a fazer, não faz 
satisfatoriamente. E o Estado, então, embora constitucionalmente proibido de atingir tais 
instituições com o seu poder de tributar, insiste em fazê-lo. 
Se a empresa mantiver instituição de assistência social que nada cobra dos beneficiários 
de seus serviços, é a própria instituição estatal que pretende cobrar contribuições sobre 
os valores que a empresa destina àquela instituição, alegando que tais valores constituem 
complemento da remuneração dos beneficiários dos serviços assistenciais. Se estes 
constituem, eles próprios, uma instituição de previdência privada, que é mantida com suas 
contribuições, então o Estado lhe nega a condição de instituição de assistência social, 
para afastar a imunidade tributária e lhe poder cobrar o imposto de renda, como acontece 
no caso da aqui impetrante. 
Na verdade, o fato de os beneficiários da previdência e da assistência social pagarem 
contribuição à instituição respectiva não torna essa instituição diferente da instituição 
previdenciária estatal, posto que esta também recebe contribuições de seus segurados. A 
única diferença está em que, nas instituições de previdência privada, a contribuição é 
paga voluntariamente, enquanto a contribuição para a previdência estatal é obrigatória. 
O que caracteriza uma instituição de assistência social não é a gratuidade de seus 
serviços, mas a natureza destes e a ausência do intuito de lucro. 
Grave equívoco é confundir-se a cobrança de remuneração pelos serviços prestados, 
com a finalidade lucrativa. A primeira é condição de existência de qualquer instituição que 
não disponha de outras fontes de receitas suficientes ao custeio de suas atividades. A 
segunda caracteriza-se pelo fato da distribuição de resultados a terceiros. 
O art. 14, do Código Tributário Nacional, estabele os elementos para o conceito de 
entidade sem fins lucrativos, a saber: (a) não distribuição de qualquer parcela de seu 
patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou de participação no seu resultado; (b) 
aplicação integral, no país, de seus recursos na manutenção de seus objetivos 
institucionais. A comprovação desses fatos, segundo o mesmo dispositivo legal, há de ser 
feita mediante escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos das 
formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. 
No caso de que se cuida, a própria apelante reconhece expressamente que a apelada 
atende aos requisitos do art. 14, do Código Tributário Nacional. (item 13 da apelação, fls. 
220). 
Mantenho, pois, a sentença. 
Nego provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 
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APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 37.598-AL 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: USINA CAETÉ S/A 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. BENEDITO ALMEIDA DA SILVA JÚNIOR E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Ministério do Trabalho. Auto de infração. Multa trabalhista. 
Ausência de depósito prévio recursal. Inexistência de violação ao princípio da ampla 
defesa. 
Não ofende o princípio da ampla defesa a exigência de depósito prévio equivalente ao 
valor da multa para apreciação do recurso administrativo. Inteligência do artigo 636, § 1º, 
da CLT. 
Improvimento da apelação. 
 
ACÓRDÃO 

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

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Usina Caeté S/A impetrou mandado de segurança, 
com pedido de liminar, contra ato do Delegado Regional do Trabalho em Alagoas que não 
apreciou recurso administrativo interposto contra auto de infração, em face da inexistência 
de depósito recursal prévio. 
O MM. Juiz Federal da 2ª Vara - Seção Judiciária de Alagoas -  deferiu a liminar, por 
entender, dentre outros motivos, que "a exigência do valor discutido, em tese, contraria 
dispositivos insertos na Carta Política de 1988 e garantidores do devido processo legal, 
inclusive em sede administrativa". 
As informações foram prestadas pela autoridade impetrada. 
A douta Procuradoria da República opinou pela procedência da ação mandamental. 
Ao final, foi denegada a  segurança e cassada a liminar concedida. 
Com a apelação e contra-razões, vieram-me os autos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A discussão dos autos cinge-se em saber 
se é permitido à autoridade administrativa condicionar a apreciação de recurso contra 
auto de infração ao pagamento de depósito recursal prévio equivalente à multa imposta. 
Perfilho o entendimento de que a exigência do depósito recursal prévio para recebimento 
de recurso administrativo não ofende o direito de petição nem o  da ampla defesa, 
insculpidos na Carta da República. 
Na verdade, trata-se de depósito ex vi legis (art. 636, § 1º, da CLT) que representa, 
apenas, uma garantia para a utilização do duplo grau da instância administrativa. 
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A Constituição Federal estabeleceu no art. 5º, inciso XXXIV, o direito de petição contra 
ilegalidade ou abuso de poder, independente do pagamento de taxas, e, no inciso LV, 
prescreveu o direito a ampla defesa. 
Não se cuida, entretanto, de requerimento ou de reclamação contra ilegalidade ou 
exigência abusiva. Os depósitos exigidos pela Consolidação regem-se pelo direito 
processual e não têm, no meu modesto entendimento, a natureza de "taxas". 
Sobre o tema, ambas as Turmas deste egrégio TRF já decidiram: 
"Administrativo. Exigência de depósito prévio para recebimento de recurso administrativo. 
Inexistência de ofensa ao princípio da ampla defesa. 
- Remessa oficial provida. Sentença reformada. Segurança denegada. Decisão unânime." 
(REO nº 4177 - PB, rel. Juiz Francisco Falcão, Primeira Turma, j. em 03.10.91) 
"Administrativo. Exigência de depósito da metade do valor da multa para o recebimento 
de recurso administrativo (Lei Delegada 04/62, art. 15). Caráter não tributário de receita, 
daí não incidir a regra do art. 10 do Dec. 822/69. Inexistência de cerceamento de defesa 
em conseqüência da determinação da garantia. Hipóteses semelhantes no processo 
judicial. Apelo improvido." (AMS nº 1910 - PE, Rel. Juiz LÁZARO GUIMARÃES, Segunda 
Turma) 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 37.940-RN  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
Apelado: NIVALDO DE SOUZA LIMA 
Advogados: DRS. NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO E OUTROS (APTE.) E  

GERALDO PEREIRA DE PAULA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Ensino superior. Efetivação de matrícula. Documentação. Certidão de 
conclusão dos cursos de 1º e 2º graus. Apresentação posterior de histórico escolar. 
Possibilidade. 
- Não se pode permitir que se vede o acesso de aluno aprovado no vestibular, a pretexto 
da não apresentação de histórico escolar, quando apresentou certidão de conclusão de 
cursos de 1º e 2º graus, documento este que pressupõe a existência daquele, 
apresentado posteriormente. 
- Remessa oficial e apelo aos quais se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
37.940 - RN,  em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial 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, 24 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: A UFRN - Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte  apela de sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado  por 
Nivaldo de Souza Lima, concedeu a segurança, confirmando   a liminar deferida, no 
sentido de determinar que o impetrante continue freqüentando regularmente o Curso de 
Administração daquela instituição de ensino superior. 
Alega a UFRN haver o impetrante descumprido os prazos estipulados no edital do 
concurso vestibular para apresentação de documentos, pelo que não há justiça no mesmo 
ter acesso à Universidade. Considera uma ingerência do Judiciário em sua atividade 
administrativa, ao invalidar decisão revestida de legalidade e legitimidade. 
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): Não ouso retorquir a douta sentença 
de fls., eis que pautada no bom senso que deve residir nas decisões de um magistrado. 
O impetrante, piauiense, ao lograr êxito no concurso vestibular de outra cidade, teve 
rejeitada sua matrícula, por faltar, dentre os documentos apresentados, o seu histórico 
escolar, apesar de haver, em meio à documentação, certidão de conclusão de 1º e 2º 
graus. Isto ocorrido, peticionou à UFRN, no dia seguinte, no sentido desta receber a sua 
documentação, requerendo, ao fim, prazo para a apresentação do histórico escolar, o que 
fez no decorrer de cinco dias. 
Ora, com a apresentação de certidão de conclusão de 1º e 2º graus, pressupõe-se a 
existência de um histórico escolar. O edital, ao exigir o histórico, ensejando a rejeição por 
parte da UFRN da referida certidão de conclusão, impôs um rigor que a lei não 
especificou; apenas condicionou o acesso à Universidade mediante conclusão dos cursos 
de 1º e 2º graus. 
Ademais, a esta altura, o impetrante deve estar cursando o terceiro semestre do seu 
curso, o que não vem importando em prejuízo de nenhuma ordem para terceiros. 
É usar de bom senso garantir ao impetrante a segurança pleiteada. Não é prudente a 
exaltação da forma em detrimento do direito. Aquela deve servir de instrumento para a 
melhor aferição do direito, jamais suplantar este último. 
Em sendo assim, nego provimento à remessa oficial e à apelação para manter a sentença 
recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 37.950-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC  
Apelado: CLÁUDIO MOREIRA PHILOMENO GOMES FILHO 
Advogados: DRS. ALEXANDRE R. DE ALBUQUERQUE E OUTROS (APTE.) E  

LUCIANA JUCÁ MARTINS E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Ensino superior. Transferência escolar. Lei nº 8.112/90, art. 99. Estudante que assume 
cargo comissionado. 
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O art. 99 da Lei 8.112/90 assegura ao servidor estudante, que mudar de sede, matrícula 
em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga, na 
localidade da nova residência ou na mais próxima. 
A norma permissiva também contempla o estudante que assume o cargo público em 
qualquer dos níveis da Administração Pública, ainda que a investidura só ocorra após o 
início dos estudos de nível superior, e quer seja o cargo de provimento efetivo ou em 
comissão. Precedentes. 
Manutenção da sentença que concedeu a segurança. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 10 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cláudio Moreira Philomeno Gomes Filho impetrou, 
perante a 7ª Vara Federal do Ceará, mandado de segurança contra ato do Magnífico 
Reitor da UFC que indeferiu pedido de transferência de curso para a referida instituição 
de ensino. 
Sustentou, em síntese, que ingressou no Curso de Odontologia na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, através de concurso vestibular, e que foi nomeado para assumir 
cargo em comissão no Município de Fortaleza, fazendo jus à transferência compulsória, 
independentemente da existência de vagas. 
Após a concessão da liminar, prestou informações a autoridade impetrada, aduzindo em 
resumo que a transferência por força de lei só abrangeria os servidores públicos federais 
e que a atual Lei nº 8.112 teria condicionado a transferência obrigatória às hipóteses de 
remoção ex officio, o que não foi o caso. 
O MPF opinou pela concessão da ordem. 
O MM. Juiz concedeu a segurança. 
Irresignada, apelou a UFC, reiterando os argumentos já aduzidos. 
Sem resposta ao recurso, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O art. 99 da Lei 8.112/90 assegura ao 
servidor estudante, que mudar de sede, matrícula em instituição de ensino congênere, em 
qualquer época, independentemente de vaga, na localidade da nova residência ou na 
mais próxima. 
No mesmo sentido dispunha o art. 158 da Lei 1.711/52. 
No caso, o impetrante, após a matrícula na instituição de ensino, foi nomeado para 
exercer cargo público comissionado em entidade de direito público situada no Município 
de Fortaleza. 
Apesar da legislação de regência parecer enquadrar apenas o estudante que já fosse 
servidor público, vem a jurisprudência, tanto do eg. STJ como deste Tribunal, 
posicionando-se no sentido de que a norma permissiva também contempla o estudante 
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que assume o cargo público em qualquer dos níveis da Administração Pública, ainda que 
a investidura só ocorra após o início dos estudos de nível superior, e quer seja o cargo de 
provimento efetivo ou em comissão. 
Destaco os seguintes precedentes: 
"Mandado de Segurança - Ensino superior - Transferência de estudante que exerce 
função pública - Inteligência do art. 158 da Lei 1.711/52. 
- O estudante que necessite mudar de domicílio para exercer cargo ou função pública tem 
direito à transferência para estabelecimento de ensino sediado no lugar onde exercerá 
suas funções." (RESP nº 6097-GO, STJ, in DJU, I, 240691. Rel Min. Hélio Hosimann). 
"EMENTA: Administrativo - Ensino superior - Transferência compulsória de estudante que 
assume cargo público - Primeira investidura - Aplicação da regra do art. 158 da Lei nº 
1.711/52 aos estudantes dos três níveis da Administração Pública - Remessa improvida." 
(REO 14095-CE, Rel. Juiz Lázaro Guimarães, dec. unân. da 2ª T do TRF-5ª Região em 
10/11/92). 
"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." 
(AMS nº 2183 - RN, Rel. Juiz Lázaro Guimarães, dec. da 2ª T do TRF-5ª Região) 
Não tenho o que reparar na bem lançada sentença recorrida, que se mantém pelos seus 
próprios fundamentos. 
Nego provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 38.702-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelados: CARGILL AGRÍCOLA S/A E OUTRO 
Advogados: DRS. AÍDA CRISTINA GUEDES CASTELO BRANCO E OUTROS (APDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Apelação que versa matéria estranha à causa. Não conhecimento. 
Greve no serviço público. Liberação de mercadoria perecível. Remessa improvida.  
 
ACÓRDÃO 

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

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES; Insurge-se a apelante contra sentença que 
autorizou a liberação de trigo importado e não analisado em decorrência da greve dos 
servidores do Posto de Vigilância Agropecuária em Recife. Alega, em resumo, ser devido 
o pagamento do ICMS quando da entrada de mercadoria no porto. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O mandado de segurança foi 
impetrado, e concedido, com a finalidade de liberar carga importada e não examinada no 
Porto de Recife, em função de greve dos servidores do Ministério da Agricultura. A 
impetrante não postulou eximir-se do pagamento de tributos, mas apenas buscou medida 
judicial substitutiva da inação dos agentes administrativos.  
A apelação versa sobre a questão do recolhimento, ou não, de ICMS quando do 
desembaraço de mercadoria importada, matéria estranha à causa.  
Quanto à remessa oficial, não merece provimento. A greve no serviço público não pode 
prejudicar o particular que importa mercadoria perecível e necessita da sua liberação. 
Por essas razões, não conheço da apelação e nego provimento à remessa oficial.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 39.834-RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: CLEONE NORONHA 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
Advogados: DRS. PATRÍCIA GONDIM MOREIRA E OUTROS (APTE.) E  

JANDIRA DE SOUSA DO AMARAL E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Incentivo do art. 1º, "a", da Lei 8.243/91. Professor Titular que já detinha 
condição de especialista, antes da Resolução nº 12/83. Direito à vantagem. 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, por maioria de 
votos, 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, 15 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
denegou segurança na qual pleiteia a vantagem do art. 1º, a, da Lei 8.243/91, por ser 
especialista. Alega, em resumo, que já era detentor de tal condição ao ser editada a 
Resolução nº 12/83, do Conselho Federal de Educação, que estabeleceu requisitos para 
acolhida de diploma de especialização. 
A parte recorrida apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os 
autos. Dispensei nova ouvida do Ministério Público Federal, dada a regra do art. 17, da 
Lei 1.533/51. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O apelante é Professor Titular do 
Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio 
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Grande do Norte. Bem antes da Resolução nº 12/83, foi admitido como membro titular do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões, na especialidade de Cirurgia Torácica, e tinha 
especialização reconhecida pela instituição universitária, tanto que ministrou aulas em 
cursos de pós-graduação e até participou de bancas examinadoras de concursos (fls. 
21/36). 
A regulamentação administrativa posterior não poderia alterar a condição de especialista 
do impetrante, inclusive para o efeito de habilitação ao incentivo previsto no art. 1º, a, da 
Lei 8.243/91. 
Nesse sentido, o parecer do Ministério Público Federal, de autoria do Dr. Marcelo Dantas, 
que acolho integralmente (fls. 48/53). 
Dou provimento à apelação para conceder a segurança, a fim de que seja adicionado o 
mencionado incentivo à remuneração do impetrante. Sem honorários (Súmula 512-STF).  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 40.159-RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: RITA AIRES DE OLIVEIRA 
Advogados: DRS. ROGER SALES SOBRINHO E OUTROS (APTE.) E  

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Devido processo legal. Suspensão de aposentadoria sem prévio 
procedimento no qual assegura ampla defesa à beneficiária. Nulidade do ato. Apelo e 
remessa improvidos.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 08 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES; Insurge-se a apelante contra sentença que 
concedeu mandado de segurança para anular ato de suspensão de aposentadoria. Alega, 
em resumo, que fora instaurado procedimento para apuração de fraude na implantação 
do benefício previdenciário da apelada, com exercício amplo de defesa, inclusive 
depoimento, no qual confessada a prática fraudulenta. 
Sem contra-razões, vieram os autos. Dispensei nova ouvida do Ministério Público Federal, 
dada a regra do art. 17 da Lei 1.533/51.  
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A base para a suspensão do benefício 
da impetrante foi a declaração de fls. 27/28, na qual afirmou que deixara de trabalhar no 
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campo há dez anos, passando a desenvolver a atividade de costureira, na cidade de Pau 
de Ferros-RN.  
É certo que , apurada a irregularidade na concessão, já que a aposentadoria do 
trabalhador rural requer o exercício do trabalho no campo nos últimos cinco anos, art. 
283, II, do Decreto 611/92, poderia o processo administrativo culminar com o 
cancelamento do benefício, mas, antes da notificação da beneficiária (não simplesmente 
o seu depoimento) e de se lhe abrir oportunidade de defesa, não poderia a autarquia 
suspender o pagamento das prestações. 
Esta é a orientação pacífica deste Tribunal, calcada na regra do art. 5º, LV, da 
Constituição Federal . 
Por essas razões, nego provimento ao apelo e à remessa oficial.  
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AG Nº 2.368-AL 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Embargante: USINA CAETÉ S/A 
Embargada: FAZENDA NACIONAL  
Advogados: DRS. ANTÔNIO RICARDO ACCIOLY CAMPOS E OUTROS (EMBTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de pontos omissos no acórdão 
embargado. 
Embargos rejeitados. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no AG nº 2368 - 
AL, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
rejeitar os embargos, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 18 de novembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de embargos de declaração 
interpostos por Usina Caeté S.A. contra o v. acórdão, assim ementado: 
"EMENTA: Processual Civil. Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança em grau de 
recurso. Impossibilidade do juiz a quo antender o pleito da agravante, por se encontrar 
privado dos autos. 
- Encontrando-se na Instância ad quem os autos do mandado de segurança, em cujo bojo 
se interpõe agravo de instrumento, torna-se impossível ao Juiz a quo, privado dos autos, 
acolher o pleito da agravante. 
- Agravo improvido." 
Alega a embargante omissões no acórdão, pelo que requer o pronunciamento acerca 
destas, para efeito, inclusive, de prequestionamento da matéria. 
Apresento o feito em mesa para julgamento, independentemente de pauta. 
É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Acusa a embargante o acórdão por 
não ter, segundo alega, se pronunciado sobre questões enunciadas na inicial do recurso 
de agravo de instrumento. 
É curioso observar que, ao mesmo tempo, em suas alegações, afirma haverem sido tais 
questões objeto de análise no voto por mim proferido, na qualidade de Relator. 
Equivocadamente, portanto, a embargante estabelece distinção entre o acórdão e o voto 
do Relator, quando este último integra o primeiro e, em sendo vencedor, seguido, por 
unanimidade, pelos demais Juízes participantes do julgamento, é o portador da 
fundamentação do acórdão. 
Isto posto, não vislumbrando quaisquer pontos omissos no acórdão embargado, rejeito os 
presentes embargos de declaração. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0297-CE 

Relator: O SR.JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Impetrante: DR. MIGUEL AGOSTINHO MARQUES DA COSTA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL 5ª VARA-CE 
Pacientes : ALEXANDRE JOÃO ROMCY E ROBERTO FERREIRA NETO 
 
EMENTA 

Processual Penal. Habeas Corpus. Trancamento de ação penal. Constrangimento ilegal. 
Desclassificação. Crime de sonegação fiscal. Prescrição. Multa. Primariedade. 
- Idôneo o Juízo de primeiro grau para a desclassificação dos delitos, a teor do art. 383 do 
CPP. 
- A sentença monocrática mostra-se o instrumental hábil para o reconhecimento da 
primariedade de pacientes. 
- O crime de sonegação fiscal, descrito no art. 1º da Lei nº 4.729/65, pune-se com 
detenção de seis meses a dois anos e multa de duas a cinco vezes o valor do tributo. A 
pena é cumulativa: detenção  e multa. Somente na hipótese de pronunciamento, em 
sentença condenatória, da primariedade do réu poder-se-á aplicar o  1º do artigo citado, 
reduzindo-se a pena à multa de dez vezes o valor do tributo. 
- Precedentes do STF. 
- Denegação da ordem. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Federal da 5ª Região, por unanimidade, denegar a 
ordem, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
integram o  presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de setembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Miguel Agostinho Marques da Costa impetra 
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ordem de habeas corpus em favor de Alexandre João Romcy e Roberto Ferreira Neto, 
objetivando trancar a Ação Criminal nº 90.0003263-6, proposta na 5ª Vara da Justiça 
Federal no Ceará. 
Alega ocorrer constrangimento ilegal. Segundo o impetrante, a classificação dada pelo 
Ministério Público destoou dos fatos narrados na denúncia. Requer a desclassificação dos 
delitos imputados de estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público 
(art. 171, § 3º, do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP) para o de sonegação 
fiscal (art. 1º, inciso IV, da Lei nº 4.729/65). E, em conseqüência, a declaração da extinção 
da punibilidade, pelo decurso do biênio prescricional relativo à pena de multa, já que se 
encontra provada a primariedade dos pacientes, com os documentos acostados às 
fls.40/58. 
A digna autoridade judiciária informou haver recebido a denúncia porque presentes os 
requisitos do art. 41 do CPP.  
A douta representante do Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da 
ordem, assim ementado: 
"Habeas Corpus. Trancamento de ação penal. Crime de sonegação fiscal. 
- A primariedade do art. 1º, § 1º, da Lei 4729/65, deve ser reconhecida por sentença. 
- A primariedade do réu é apurada em todo o território nacional. 
- É imprópria a via do habeas corpus para denotar a extinção da punibilidade por mutatio 
libelli. 
- Denegação da ordem. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Visa o habeas corpus à 
desclassificação dos delitos, imputados na denúncia, para o de sonegação fiscal. Depois, 
a alegada primariedade dos réus possibilitaria a decretação da prescrição da multa, 
trancando-se a ação penal.Entendo não caber a este Tribunal a desclassificação 
pretendida. Tal compete ao juízo monocrático, porquanto dispõe o art. 383 do CPP, 
incluído entre aqueles atinentes à sentença (Título XII do Livro I, arts. 381/393):"O juiz 
poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou denúncia, ainda 
que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave."Da leitura do citado dispositivo, 
o momento apropriado para o exercício de tal competência é, sem dúvida, o da prolação 
da sentença, ainda não proferida.Outro óbice se antepõe à concessão da ordem. Reside 
no reconhecimento da primariedade dos pacientes. A sentença monocrática mostra-se o 
instrumento hábil, para tanto.Ademais, a decretação da prescrição da multa nunca 
ocorrerá antes de uma decisão condenatória, ainda se comprovadamente primário o 
acusado, quando ela não é a única cominada, porque preceitua o art. 114 do CP: "A 
prescrição opera-se em dois anos, quando a pena de multa é a única cominada, foi a 
única aplicada ou é a que ainda não foi cumprida."Ora, o crime de sonegação fiscal, 
descrito no art. 1º da Lei nº 4.729/65, pune-se com detenção de seis meses a dois anos e 
multa de duas a cinco vezes o valor do tributo. A pena é cumulativa: detenção e multa. 
Somente na hipótese de pronunciamento, em sentença condenatória, da primariedade do 
réu poder-se-á aplicar o parágrafo 1º do artigo citado, reduzindo a pena à multa de dez 
vezes o valor do tributo. 
Sobre a questão, há manifestação do Pretório Excelso; colho-a do bem lançado parecer 
da Dra. Gilda Pereira de Carvalho Berger, servindo perfeitamente para o caso: 
"Habeas Corpus. Crime de sonegação fiscal. Pena de multa. 
O parágrafo 1º, do art. 1º, da Lei 4.729/65, cuida de causa de substituição de pena 
privativa de liberdade pela de multa. Essa substituição pressupõe a existência de 
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sentença que reconheça a primariedade do réu. Para tanto, deve a ação ter regular 
andamento. (STF - RHC - Rel. Carlos Madeira - RT 623/400)." 
Com estas considerações, denego a ordem. 
Assim voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0312-PE 

Relator: O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO 
Impetrante: DR. ÁLVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4A. VARA - PE 
Paciente: LLOYD UNO WLADIMIR ERNST 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes. 
1 - Denega-se habeas corpus impetrado para tornar sem efeito prisão preventiva 
decretada contra denunciado por tráfico de entorpecentes (cocaína), quando os fatos 
apurados, em seu conjunto, durante a instrução criminal em desenvolvimento, 
aconselham a custódia do paciente.  
2 - Tráfico de drogas (cocaína) que se apura, em que se acusa o envolvimento de seis 
participantes com início de atividades em Belém do Pará, trânsito por Manaus e 
pretendido embarque para o exterior em Recife.  
3 - Paciente residente em Belém, Pará, que é apontado, pelos demais denunciados, como 
tendo exercido várias atividades, inclusive concessão de passagens, para os demais 
envolvidos se locomoverem dentro do País.  
4 - As presunções e os indícios como meio de prova se tornam relevantes na investigação 
do delito de tráfico de entorpecentes, em face do aperfeiçoamento a que chegou ser 
adotado para a consumação desse crime. A valorização da prisão preventiva deve ser 
resguardada, em tais situações, a fim de não frustrar a atividade judicial.  
5 - Habeas corpus denegado.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos entre partes acima identificadas. 
Resolvem os Juízes da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5a. Região, à 
unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos relatório, voto do relator 
e das notas taquigráficas, que passam a integrar o presente julgado.  
Custas, ex lege.  
Recife, 14 de setembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: O nobre advogado Álvaro Augusto de Paula Vilhena, 
com escritório em Belém, Pará, impetra o presente habeas corpus em favor de Lloyd Uno 
Wladimir Ernst, que se encontra preso preventivamente, por contra si haver sido recebida 
denúncia de integrar associação criminosa destinada ao tráfico ilícito de substância 
entorpecente e apontado, em conseqüência, como incurso nas penas do art. 12, com a 
majorante do art. 18, inciso I, da Lei 6.368/76.  
A peça acusatória afirma o seguinte: 
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"Segundo consta dos autos do processo em referência, no dia 26 de junho do ano em 
curso, agentes da Polícia Federal apreenderam, em apartamento do Castelinho Praia 
Hotel, nesta Cidade do Recife, onde estavam hospedadas as denunciadas Luciléa, Leana 
Rita e Ana Rosa, a quantidade de aproximadamente dois quilos e duzentas gramas de 
cocaína, que estava acondicionada em uma pasta tipo 007, que teria sido entregue às 
acusadas supramencionadas, pelo acusado Adjaikoemar Ramcharan. 
Os depoimentos prestados pelos acusados Adjaikoemar, Luciléa, Leana Rita e Ana Rosa, 
na Polícia e em Juízo, demonstram fartamente que o denunciado Lloyd Uno Wladimir 
Ernst figura como um dos principais articuladores da operação criminosa que destinava-
se a exportar para a Europa a substância cocaína, caracterizando assim tráfico 
internacional de drogas.  
Com efeito, o denunciado Lloyd Uno, juntamente com Adjaikoemar e mais outro comparsa 
chamado Riaas, ainda não identificado, arquitetaram a ação delituosa que contaria com a 
participação das acusadas Luciléa, Leana Rita e Ana Rosa, as duas primeiras convidadas 
a viajarem para a Europa e que conduziriam a droga, e a última (Ana Rosa), amiga de 
LLOYD já há bastante tempo, acompanhando-as até a cidade do Recife onde 
embarcariam em vôo com destino à Europa. 
Conforme os depoimentos prestados por Adjaikoemar, perante a autoridade policial (fls. 
20) e das acusadas Luciléa (fls. 108/109) e Leana Rita (fls. 110/112), em Juízo, a valise 
tipo 007 entregue a estas duas pelo primeiro acusado, no Hotel onde estavam 
hospedados em Manaus, para que conduzissem até o local de destino na Europa, 
pertencia ao denunciado Lloyd Uno Wladimir Ernst." 
O impetrante alega, em síntese, que: 
a) - é sem fundamentação o despacho que decretou a prisão preventiva; 
b) - o paciente possui bons antecedentes, domicílio certo, emprego definido e é primário, 
pelo que tem direito a responder à ação criminal em liberdade; 
c) - acompanhou, realmente, o acusado Adjaikoemar Ramcharam, natural do Suriname, 
por viagens feitas a Manaus e outras cidades do território brasileiro, no exercício de sua 
profissão de guia turístico e tradutor; 
d) - as despesas de hospedagem e de passagens aéreas de tais viagens eram pagas 
pelo seu cliente; 
e) - chegou a flagrar o acusado Adjaikoemar usando cocaína, quando o advertiu de que 
no Brasil tal prática era condenada e ilegal; 
f) - não lhe pertence a maleta 007 apreendida pela Polícia Federal; 
g) - não viajou para Recife, tendo retornado para a cidade de Belém após terminar de 
prestar seus serviços em Manaus. 
A autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, justificou o despacho 
decretador da prisão preventiva para que fosse as,segurada a execução da lei penal. 
Esclareceu, também, que, não obstante a ocorrência do prazo de mais de 60 (sessenta) 
dias da denúncia, em breve estará pronunciando sentença. A demora existente é devido à 
necessidade de se aguardar o cumprimento de precatória para a ouvida de testemunhas 
arroladas pelas defesas.  
O Ministério Público Federal, em judicioso parecer lavrado pela Exma. Dra. Gilda Pereira 
de Carvalho Berger, DD. Procuradora Regional da República, opina pela denegação da 
ordem. Os fundamentos apresentados na referida peça estão brilhantemente sintetizados 
na ementa que apresenta e que reproduzo: 
"Processual Penal. Habeas Corpus. Relaxamento de prisão ou liberdade provisória. 
O término do processo para se apurar crime de tráfico de entorpecentes se exaure em 27 
dias, podendo esse prazo ser contado em dobro quando se tratar dos crimes previstos 
nos artigos 12, 13 e 14.  
Urge o aparelho judicial se aparelhar para o trâmite célebre do processo da Lei de 
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Tóxicos.  
Há irregularidade na ultrapassagem desse prazo sanável pela imprescindibilidade da 
prova testemunhal por precatória.  
Presentes os pressupostos e as circunstâncias da prisão  preventiva, é ela de ser 
mantida.  
É vedada a liberdade provisória ao acusado do crime de tráfico de drogas, nos termos do 
art. 2º, II, da Lei 8.072, de 25.05.1990, que dispõe sobre os crimes hediondos.  
O Estado não pode abrir mão da prisão cautelar, sob pena de enfraquecimento da luta 
contra o crime (Frederico Marques). 
Denegação da ordem." 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A prisão preventiva está decretada em 
despacho do seguinte teor: 
"Presentes os requisitos de lei e sendo imperiosa a prisão preventiva de Lloyd Uno 
Wladimir Ernst para possibilitar, inclusive, a efetivação da sanção penal, decreto a prisão 
preventiva do mesmo, devendo ser expedido o mandado a ser cumprido onde o mesmo 
for encontrado no território nacional. Cumpra-se." 
A análise técnica do despacho judicial acima transcrito revela que é simplória a 
fundamentação apresentada, por consistir, apenas, na afirmação de que a prisão 
preventiva se torna imperiosa para possibilitar, inclusive, a efetivação da sanção penal.  
Não obstante essa característica da mencionada decisão judicial, penso que não há justa 
causa para a concessão da ordem.  
A denúncia apresentada contra o acusado vem encontrando forte compatibilidade com a 
prova testemunhal apanhada pelo Juiz Presidente da Instrução Criminal.  
Demonstro o afirmado com a transcrição das passagens seguintes: 
Declarações prestadas por Luciléa Carvalho Barbosa, uma das denunciadas: 
"....que, em Belém, a depoente também conheceu Lloyd, amigo de Adrian, a quem este 
último entregou os passaportes, dela depoente e de Leana Rita para a compra das 
passagens aéreas; que Adrian ou Adjaikoemar disse que o dinheiro das passagens e 
estadia da depoente e suas colegas era de Lloyd; que foi Adrian quem deu o dinheiro a 
ela depoente para a compra de roupas; que LLoyd nunca deu nenhum dinheiro a ela 
depoente;...........que de imediato foram de encontro a Adrian, que respondeu que na 
valise não havia nada, e que era para viajar dentro da mala; que, naquela oportunidade, 
também disse que a valise 007 pertencia a Lloyd; que, já no Recife, Adrian abriu a valise 
e mostrou a ela depoente e a Leana Rita que na valise não havia nada; que a depoente 
só conheceu Ana Rosa no aeroporto de Manaus; que conheceu Ionete da Silva Retto em 
Manaus, pois ela trabalhava perto do Hotel Imperial; que, no Hotel Imperial, ficaram 
hospedados a depoente e Leana Rita, num apartamento, enquanto no outro estavam 
Adjaikoemar e seu amigo Rias, e num terceiro apartamento LLoyd...."(fls.60/61). 
Declarações prestadas por Leana Rita Alves Cardoso, uma das denunciadas, fls. 62/63: 
"....que só viu Lloyd no Hotel Slace, em Manaus, uma noite e uma vez no hotel em Belém; 
que no Pará viu Lloyd no Hotel Grão Pará, quando entregou duas passagens a Adrian; 
que Adrian chegou a dizer que quem estava dando as passagens dela depoente e de 
Luciléa era seu amigo Lloyd, mas quem pagou todas as despesas da depoente foi 
Adjaikoemar;.....que não viu Lloyd em Recife;....." 
Declarações prestadas por Ana Rosa Magno Felipe, uma das acusadas, fls. 65/66:: 
"......que conheceu Adjaikoemar, com o nome de Adriano, em Manaus, apresentado por 
Lloyd; que Lloyd, ela depoente, já conhecia de Belém, pois há cerca de cinco anos 
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moravam no mesmo bairro; que naquela época Lloyd vivia de favor na casa de uma moça 
e passava por necessidade; que há cerca de quinze dias reencontrou LLoyd em Manaus 
já aparentando posse financeira; que encontrou Lloyd com Adriano na rua em Manaus; 
que manifestando a LLoyd a vontade de ir à Fortaleza, no Estado do Ceará, a fim de 
comprar rendas para venda em Manaus; que Lloyd se prontificou a financiar a viagem 
dela depoente;  que efetivamente Lloyd lhe deu a passagem e ela depoente viajou com 
Adrian ou Adjaikoemar, a noiva dele, Ionete, no vôo de Manaus para Recife;...." 
É certo que não cabe, em sede de habeas corpus,  examinar-se, de modo profundo e 
conclusivo, a prova apurada na instrução. Todavia, é salutar se investigar, sem a 
afirmação de qualquer juízo final, se a denúncia apresentada tem suporte, em tese, nas 
provas coligidas. Na espécie, penso que não há ausência de sintonia entre o que revela o 
conjunto das provas e a pretensão buscada na denúncia.  
Afasto, assim, a alegação vestibular de que não há justa causa para a denúncia.  
Considero, também, que, na hipótese, a custódia preventiva do paciente é medida de 
política criminal que se impõe, a fim de se assegurar, no caso de uma condenação futura, 
a aplicação da lei penal, como, também, de se facilitar a apuração dos fatos que lhe são 
apontados.  
Não se pode deixar de se considerar que o paciente, com residência fixa em Belém do 
Pará, acompanhou os demais denunciados até Manaus e foi, conforme já demonstrado, o 
intermediário da compra de passagens para todos os envolvidos. É apontado até como 
tendo financiado passagens para algumas das acusadas.  
A distância existente entre a residência do acusado e o local de apreensão da cocaína, o 
seu possível relacionamento com os demais acusados, a tudo se somando a tentativa da 
droga ser embarcada para o exterior, são fatos que não podem deixar de ser 
considerados e a recomendar que a prisão preventiva seja mantida.  
A demora na ultimação dos atos instrutórios está plenamente justificada. Ela ocorre em 
decorrência de diligências solicitadas pela defesa. Não há, assim, coação ilegal exercida.  
Por tais fundamentos, denego o habeas corpus.  
É como voto.  
 

HABEAS CORPUS Nº 0316-PB  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Impetrante: DR. NOMINANDO DINIZ NETO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA-PB 
Paciente: MANOEL GERIZ DE OLIVEIRA E JOSÉ ALDEIR DE SOUSA OLIVEIRA 

(RÉUS PRESOS) 
 
EMENTA 

Processo Penal. Habeas Corpus. Competência federal. Prisão preventiva. Requisitos. 
Ausência. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. 
01. Apesar de o art. 20, IX, da Constituição Federal, afirmar serem da competência da 
Justiça Federal os crimes contra jazida mineral, no entanto, nos presentes autos, esta 
competência só prevalece porque trata de revogar prisão ilegal decretada por Juiz 
Estadual e ratificada por Juiz Federal. 
02. O argumento de possível fuga dos pacientes utilizado para decretar a prisão 
preventiva deve ser baseado em elementos concretos e não em suposição ou em meras 
conjeturas. Assim sendo, a prisão preventiva decretada com base em simples temor de 
fuga não deve ser mantida. 
03. Se a conduta imputada aos pacientes constitui crime em tese, não se deve trancar 
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inquérito policial, que é procedimento administrativo para apurar a verdade dos fatos. 
04. Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva. 
 
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, 
conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de setembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Nominando Diniz Neto impetrou habeas corpus, com 
pedido de liminar, em favor de Manoel Geriz de Oliveira e José Aldeir de Sousa Oliveira, 
contra ato do Juiz da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, que confirmou a 
prisão preventiva decretada pelo Juiz de Direito da Comarca de Princesa Isabel-PB, 
proferida antes de este declinar a competência para processar e julgar o feito e remetê-lo 
para a Justiça Federal. O fato apontado como delituoso foi a invasão de propriedade 
alheia e a retirada, mediante grave ameaça e em concurso com outras pessoas, de 10 
toneladas de minério, pelo que os pacientes foram denunciados pelo crime previsto no art. 
157, § 2º, incs. I e II, do CP. 
Requer o impetrante a concessão de liminar para liberar imediatamente os pacientes, a 
liberação definitiva dos mesmos e o trancamento da ação penal. Argumenta, em síntese, 
que a área da qual foi retirado o minério tinha sido liberada à ação dos mineradores, não 
tendo, portanto, os pacientes cometido nenhum ilícito. Alega a nulidade da prisão em 
flagrante, porque os acusados foram presos 24 horas depois do fato tido como delituoso, 
sem que tenha existido qualquer perseguição. Aduz, ainda, que inexistem os requisitos 
necessários à decretação da prisão preventiva, em virtude de esta ser medida 
excepcional e  por não existirem os seus requisitos, bem como faltar fundamentação no 
despacho que a decretou. Enfatiza que não há prova da existência do crime, em razão  de 
ser nula a perícia realizada nos autos. Por fim, alega a inépcia da denúncia, porquanto 
esta omite "a descrição circunstancial do fato criminoso". 
Foi concedida a liminar  para liberar imediatamente os pacientes (fls. 47). 
O digno Juiz Federal indigitado como autoridade coatora prestou  as informações 
solicitadas por este Relator (fls. 54/56). 
O Ministério Público Federal manifestou-se opinando pela denegação da ordem. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Deve-se, inicialmente, ressaltar que, apesar 
de o art. 20, inciso IX, da Constituição Federal, afirmar que os supostos crimes contra 
jazida mineral, que é bem da União, são de competência da Justiça Federal, nos 
presentes autos essa competência não prevalece, pois os minerais foram retirados do 
sub-solo e a jazida é explorada pela Mineração do Nordeste Ltda., conforme alvará para 
prospectar e explorar as riquezas minerais ali existentes. 
Mas, como o presente habeas corpus trata de corrigir prisão considerada ilegal por parte 
de Juiz Federal que ratificou prisão preventiva decretada por Juiz Estadual, passo a 
examinar o pedido formulado pelos pacientes. 
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Os pacientes foram presos em flagrante delito e depois tiveram sua prisão preventiva 
decretada pelo Juiz Estadual, a qual foi ratificada pelo Juiz Federal. O impetrante tece, em 
primeiro lugar, argumentos contra o auto de prisão em flagrante. Tal argumentação  foi 
desnecessária porque os pacientes tiveram sua prisão preventiva decretada (fls. 20). E é 
contra esta que o habeas corpus foi promovido. Devemos, pois, ater-nos apenas quanto a 
existência ou não dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Além 
disso, o art. 310, parág. único, do CPP, dispõe que o juiz deverá conceder a liberdade 
provisória quando verificar, pelo auto de prisão em flagrante, a inocorrência de qualquer 
das hipóteses que autorizam a prisão preventiva.  
O art. 312, do CPP, estabelece que "A prisão preventiva poderá ser decretada como 
garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a 
aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes 
da autoria". 
A prova da existência do crime e dos indícios de autoria estão presentes, conforme se 
observa dos depoimentos acostados às fls. 31, que apontam os pacientes como autores 
da prática do delito de roubo. O fato de existir nulidade na perícia realizada nos autos não 
elimina a existência do crime e nem suprime os indícios de autoria, em face dos 
depoimentos já mencionados. Além disso, outra perícia já foi realizada.  
No que se refere aos demais requisitos da  prisão preventiva dos pacientes, o MM. Juiz 
informa o seguinte (fls. 55/56): 
"(...) 
Os réus tinham sido presos em flagrante pela polícia de Princesa Isabel, deste Estado, 
tendo sido decretada sua prisão preventiva em 04.08.93, fls. 85, do Proc. nº 086, 
atendendo a pedido da polícia e do Ministério Público. Os dois presos haviam sido 
flagrados em 14.07.93, pelas 21 horas, invadindo uma área de garimpo com dois outros, 
que se encontram foragidos, tendo sido os processos desmembrados (nº 085 e 086). 
Declinando para este, conforme despacho de fls. do eminente Juiz Estadual de Princesa 
Isabel (PB), resolvi manter a preventiva para fazer novo interrogatório e tomar 
conhecimento da personalidade, das reações e da aparência dos acusados. Acorde, 
nesse ponto, o nobre MPF. 
Assim agiu este juízo pelo temor de que, a exemplo de seus companheiros de flagrante, 
fugissem igualmente os dois presos, dificultando a aplicação da lei penal." 
Vê-se, assim, que o magistrado fundamentou seu decisum no mero temor de possível 
fuga dos pacientes, com base no fato de os seus companheiros terem fugido. Tal 
argumento consiste apenas em mera conjetura e não em elementos reais. O fato de os 
companheiros terem fugido não significa que os pacientes façam o mesmo. A prisão 
preventiva, por ser medida excepcionalíssima, deve ser decretada com base em fatos 
concretos e não  em mera suposição. 
Assim sendo, entendo que a prisão preventiva deve ser revogada, por não existir o 
requisito de impedimento à aplicação da lei penal. 
Examinado o primeiro pedido, passo à análise do segundo, que versa sobre o 
trancamento da ação penal. 
O impetrante afirma que a denúncia é inepta e que os pacientes não praticaram crime. 
Como bem ressaltou a digna Representante do Ministério Público Federal em seu parecer 
(fls. 61 e segs.), a ação penal ainda não foi promovida, uma vez que não consta dos autos 
a denúncia promovida pelo  Parquet Federal. Existe, nos autos, apenas a denúncia 
realizada pelo Ministério Público Estadual, que não pode ser considerada em virtude de o 
Juiz Estadual ter se julgado incompetente. O que o impetrante pleiteia, na realidade, é o 
trancamento do inquérito policial. 
De qualquer modo, independentemente de ser válida ou não a denúncia acostada aos 
autos (fls. 43) pelo impetrante, preenche ela todos os requisitos para o seu recebimento, 
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não sendo omissa quanto à descrição do fato apontado como delituoso, como assim 
alegou o impetrante.  
Os fatos imputados aos pacientes constituem, em tese, o crime de roubo. Os 
depoimentos testemunhais anexados às fls. 32 e segs. referem-se à retirada de minério 
mediante grave ameaça realizada pelos pacientes.  
Assim sendo, constituindo-se a conduta dos pacientes, em tese, em crime previsto pela lei 
penal, não se deve proceder ao trancamento do inquérito policial nem da ação penal. 
Ante essas considerações, concedo, em parte, a ordem de habeas corpus para apenas 
revogar a prisão preventiva dos pacientes, confirmando a liminar anteriormente deferida e 
recomendando ao Exmo. Sr. Juiz Federal da 4ª Vara-PB, sediada em Campina Grande, 
que suscite conflito de competência. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0352-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrante: DR. ELIOMAR DE CARVALHO TEIXEIRA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA PE 
Paciente: LUIZ GUERRA DE MORAIS 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Trancamento de ação penal. Falsidade ideológica - CP, art. 299. 
Atipicidade dos fatos narrados na denúncia. Ausência de justa causa. Concessão da 
ordem. 
Advogado denunciado por haver arrolado como testemunhas de defesa pessoas 
desconhecidas pelo constituinte e com endereços inexistentes. Fato atípico. 
A simples petição do causídico, ainda que contenha declaração falsa, não é considerado 
documento para os fins do art. 299. Precedentes jurisprudenciais. 
À luz do novo ordenamento constitucional, o advogado é "inviolável por seus atos e  
manifestações no exercício da profissão" - CF, art. 133. 
Concessão da ordem. 
 
ACÓRDÃO  

 
Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
conceder a ordem, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 10 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Bel. Eliomar de Carvalho Teixeira impetrou 
habeas corpus com pedido de liminar, em favor de Luiz Guerra de Moraes, também 
advogado, contra ato do MM. Juiz da 2ª Vara Federal - PE que recebeu denúncia contra o 
paciente pelo crime do art. 299 do CP e designou data para realização do interrogatório. 
Sustenta, em resumo, a atipicidade do fato narrado na inicial penal e a conseqüente falta 
de justa causa para sua instauração. 
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Requereu, liminarmente, a suspensão do interrogatório e, ao final, a concessão da ordem, 
com  o trancamento da ação. 
Concedi a liminar, suspendendo a realização do interrogatório até o julgamento da 
presente ordem. 
Prestadas as informações de estilo, foram os autos à douta PRR que opinou pela 
denegação do writ, por entender inexistir prova eficaz da inocência do paciente, "havendo 
necessidade de dilação probatória." 
Era o que cabia relatar. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A presente impetração pretende o 
trancamento de uma ação penal por crime de falsidade ideológica, ora em tramitação 
perante a 2ª Vara Federal de Pernambuco. 
O paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 299 do CPB por haver, na 
qualidade de advogado em outra ação penal distribuída àquela Vara, arrolado, como 
testemunhas da defesa, pessoas provavelmente inexistentes. Os fatos foram assim 
descritos na inicial penal - fls. 10/11: 
"O denunciado, na qualidade de advogado do Sr. Henrique José Dias Diniz, em processo 
crime que tramitava na 2ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco, em 29 de novembro 
de 1990, apresentou defesa prévia e arrolou cinco testemunhas, a saber: Rosali da Silva 
Nascimento, Sílvio Romero Azevedo Gominho, Sebastião Moisés da Silveira, Maria de 
Lima Cavalcanti e Rui Cleones de Azevedo, conforme cópia da defesa prévia acostada às 
fls. 11. 
(...) 
O digno Juiz Titular da 2ª Vara ouviu as testemunhas arroladas pela acusação e designou 
audiência para ouvir as testemunhas arroladas pela defesa, estando presente o Sr. 
Henrique José Dias Diniz (réu naquele processo), esclareceu que não conhecia a 3ª, 4ª e 
5ª testemunhas arroladas na defesa prévia e que  "... se trata de invenção do seu 
advogado...". 
Apesar das diligências realizadas, não foi possível localizar nenhuma das três 
testemunhas não conhecidas pelo Sr. Henrique José. 
O denunciado Luiz Guerra de Morais, ao inserir na defesa prévia testemunhas que não 
foram indicadas pelo seu cliente, que não conheciam o caso e, talvez, até mesmo 
inexistentes, cometeu o ilícito penal tipificado no art. 299 do Código Penal, razão pela qual 
o M.P.F. espera seja esta denúncia aceita, requer a citação do réu para se ver processar 
e, ao final, condenar nas penas da lei." 
A autoridade coatora, por sua vez, assim fundamentou o despacho de recebimento da 
denúncia - fls. 140: 
"2. No presente caso, há fortes indícios que o denunciado, Dr. Luiz Guerra de Morais, 
advogado militante desta Comarca, comportou-se à margem da razio iuris daquele  
comando constitucional e findou por concretizar tipos penais previstos no nosso Diploma 
Repressivo, pelo que e considerando que a denúncia de fls. 02/03 preenche todos os 
requisitos legais, recebo referida peça inicial, designo audiência de interrogatório para o 
dia 11.02.94, às 16:30 horas, e determino que o denunciado seja citado, na forma da  lei." 
Inicialmente, impende observar que o tipo penal do art. 299 não oferece margem para 
qualquer ampliação. A conduta típica consiste em: 
"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:" 
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São, portanto, apenas 3 (três) as modalidades típicas previstas: 
- omitir declaração ou fato que o agente era obrigado a fazer constar; 
- inserir  declaração   falsa  ou diversa da que  
devia ser escrita; 
- fazer inserir a declaração falsa.  
Não me parece que o simples fato do causídico inserir, no rol das testemunhas de defesa, 
pessoas que o seu constituinte não conhecia, subsuma-se a qualquer das condutas 
mencionadas. 
Ressalte-se que não há qualquer prova de que as referidas testemunhas sejam realmente 
inexistentes. Ainda assim, não haveria o crime. É pacífico na jurisprudência que a petição 
do advogado, ainda que contenha declaração falsa, não é considerada documento para 
os fins do art. 299. Da mesma forma também não configura o delito a declaração falsa 
prestada pelo particular à administração, por tratar-se de documento sujeito à verificação. 
Sobre o assunto, destaco a jurisprudência colacionada por Celso Delmanto: 
"Requerimento ou petição: Ainda que contenha informação inverídica, simples 
requerimento ou petição não é considerado documento para efeitos penais (TJSP, 
RJTJSP 124/524-7; RT 491/271; RT 489/342; RT 492/283). A simples declaração de 
endereços falsos em declaração cadastral não é falsidade ideológica, pois aquela 
declaração não é documento (TJSP, RT 508/327). Não há crime de falso na petição de 
advogado que nega a autenticidade de assinatura verdadeira; restringem-se as 
consequências da hipótese aos arts. 17, II, e 18 do CPC (TJSP, RT 585/334). 
Documento sujeito a verificação: Não existe falso ideológico em documento sujeito a 
verificação (TFR, HC 6.468, DJU 5.6.86, p.9808; TJSP, RT 602/336; RT 564/311). Assim, 
e por esse motivo, não configuram o crime: a. A declaração prestada por particular ao 
funcionário, de que o título extraviou-se (TJSP, RJTJSP 107/432). b. A falsa declaração 
em requerimento de atestado de residência (TJSP, RT 525/349)." 
A indicação das testemunhas de defesa sujeita-se à verificação do Juízo e, uma vez não 
encontradas, após a competente diligência do meirinho, podem até ser substituídas. 
A simples declaração de endereços inexistentes não poderia, sequer em tese, configurar 
o crime de falsidade ideológica. 
Sem falar que à luz do novo ordenamento Constitucional o advogado é "inviolável por 
seus atos e manifestações no exercício da profissão" - CF, art. 133, permitindo-se-lhe, 
inclusive, faltar com a verdade, desde que no cumprimento de suas obrigações 
profissionais. 
Em resumo, sendo manifestamente atípica a conduta atribuída ao paciente e, em 
consequência, ilegal o ato judicial que recebeu a denúncia contra ele oferecida, concedo a 
ordem impetrada.  
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0371-PB  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Impetrante: DR. FERNANDO LUZ DE NOVAES MENEZES 
Impetrado: JUÍZO PRESIDENTE DA 2ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE 

JOÃO PESSOA - PB 
Paciente: JERÔNIMO RIBEIRO COUTINHO 
 
EMENTA 

Penal. Habeas Corpus. Decisão de Juiz do Trabalho que determinou o cumprimento de 
obrigação de fazer sob pena de configuração do crime de apropriação indébita. 
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Competência do TRF - 5ª Região. Impossibilidade de, na via estreita do "writ", apreciar-se 
a matéria fática dependente de prova. Inexistência de qualquer ato que possa importar em 
ameaça à liberdade de ir e vir do paciente. Denegação da ordem. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
denegar a ordem, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 22 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O advogado Fernando Novaes impetrou o presente 
habeas corpus em favor de Jerônimo Ribeiro Coutinho perante o egrégio Tribunal 
Regional do Trabalho da 19ª Região, no Estado da Paraíba, alegando ameaça na 
liberdade de ir e vir do paciente por parte da Meritíssima Juíza do Trabalho Substituta, em 
exercício na 2ª Junta de Conciliação e Julgamento da Capital da Paraíba. 
O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região acolheu a preliminar de 
incompetência daquela Justiça Especializada e cassou o salvo-conduto concedido, 
consoante tudo se vê da certidão do acórdão (fls. 85). 
A mim distribuído o presente pedido, determinei vista dos autos à eminente Procuradora 
Regional Federal, que emitiu parecer no sentido de confirmar a competência deste 
Tribunal para conhecer da matéria e, no mérito, opinou pela denegação da ordem. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A alegada ameaça à liberdade de 
locomoção do paciente decorreu, segundo o impetrante, da decisão da MM. Juíza do 
Trabalho do seguinte teor: 
"Isto posto, julgo improcedente a impugnação de fls. 847/849, homologo os cálculos de 
fls. 841/843 para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e determino a citação do 
exeqüente para que restitua a referida importância no prazo de 48 horas, sob pena de, em 
não o fazendo, configurar-se o crime de apropriação indébita, na modalidade prevista no 
art. 169, caput, do Código Penal Brasileiro." (fls. 64). 
A eminente Procuradora Regional Federal, Dra. Eliane de Albuquerque Oliveira Recena, 
em bem lançado parecer, após se pronunciar pela competência deste Tribunal para 
conhecer da matéria, ressaltou não ser o habeas corpus medida processual idônea para 
averiguar da legalidade da decisão da Juíza do Trabalho que julgou improcedente a 
impugnação de cálculos nem ser admissível a análise aprofundada da prova documental 
apresentada com a inicial. 
Prosseguindo no seu pronunciamento, acrescentou a ilustrada Procuradora Regional: 
"Entretanto, ainda que fosse possível fazer um exame aprofundado da prova documental 
apresentada, in casu, com a inicial, ainda assim tal exame seria desnecessário, para uma 
decisão quanto ao mérito do pedido formulado no presente writ. 
É que, da análise do despacho do Magistrado Trabalhista apontado como coator, conclui-
se que, na verdade, inexiste sequer ameaça à liberdade de ir e vir do paciente. 
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Inicialmente, o primeiro indicativo disso é o de que o despacho ora atacado e qualificado 
como ameaçador foi proferido em agosto de 1992. 
Ora, a despeito de que o habeas corpus foi primeiramente examinado perante a Justiça 
do Trabalho, no entanto, não só face ao fato de que o impetrante tinha disponível a 
possibilidade de impetrar outro habeas corpus perante a Justiça Federal, única 
competente para apreciá-lo, como ao fato de que no seio do presente processo não 
houve qualquer outra manifestação posterior à data da impetração, que ocorreu em 
outubro de 1992, só por tal razão já restaria comprovada a improcedência da alegação do 
impetrante quanto à ameaça ao direito de locomoção do paciente, direito esse que, a 
essa altura, já teria restado violado. 
Mas não é só isso. 
É que, do exame da decisão apontada como ameaçadora, constata-se que é sem 
fundamento o temor do impetrante. 
Em primeiro lugar, porque inexiste ameaça concreta à liberdade de ir e vir, ou seja, 
inexiste qualquer alusão, por parte do Juízo Trabalhista, no sentido de que, não 
cumprindo o reclamante a decisão por ele proferida, poderia vir a ser preso em função do 
seu descumprimento. 
Em segundo lugar, porque tudo o que a Juíza do Trabalho fez, ainda que eventualmente 
sem respaldo legal, o que, entretanto, não pode nem deve ser aqui questionado, tudo o 
que ela fez foi afirmar a possibilidade de que o procedimento do reclamante-exeqüente 
pudesse vir a configurar o crime de apropriação indébita. 
Pergunta-se: caso aquela autoridade judiciária, ao final, entendesse como restado 
praticado o crime do artigo 169 do Código Penal, como procederia? 
Inegavelmente, mediante a remessa de peças ou à Polícia Federal ou ao Ministério 
Público Federal, para fins de apuração daquela prática. 
O que queremos dizer, aliás, tal como muito bem lembrou o douto Representante do 
Ministério Público do Trabalho que oficiou no presente writ e que argüiu a incompetência 
trabalhista para a causa, é que não é o fato de o Magistrado Trabalhista afirmar ter sido o 
delito de apropriação indébita praticado pelo paciente que vai decidir pela existência, ou 
não, do crime, até porque tal procedimento é da atribuição e competência do Ministério 
Público Federal - dominus litis da ação penal - e da Justiça Federal Comum - a quem 
cabe julgar um pedido de arquivamento ou a ação penal eventualmente instaurada. 
Ressalte-se, mais uma vez, que não estamos diante de um despacho em que houve 
ameaça de prisão, pois, nessa hipótese, inequivocamente, seria de toda procedência o 
pedido contido no writ. Aliás, se, no futuro, tal vier a ocorrer, sem dúvida que não só 
poderá como deverá o impetrante renovar a ação, sem receio de incidir num bis in idem. 
No caso em apreço, entretanto, não entendemos como ilegalmente ou abusivamente 
ameaçador o despacho atacado, razão pela qual descabe o deferimento do pedido." (fls. 
106 a 107). 
Concordo, em toda sua extensão, com os fundamentos do parecer em comento, 
porquanto da decisão atacada não se pode deduzir haja qualquer ameaça iminente de 
cerceamento da liberdade de ir e vir do paciente. 
Denego, portanto, a ordem ora impetrada. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.465-PB 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Impetrante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINA 
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GRANDE-PB 
Advogados : DRS. ELIENE DE OLIVEIRA ARRUDA E OUTROS (IMPTES.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Autoridade judiciária estadual de 1º grau. 
Impetrante. Autarquia federal. Competência. Tribunal de Justiça. 
- Patente a incompetência de Tribunal Regional Federal para processar e julgar mandado 
de segurança contra ato judicial de juiz estadual. 
- A impetração por autarquia da União jamais teria o condão de deslocar a competência 
para o foro federal. 
- Inteligência do art. 108, I, "c", da Constituição Federal. 
- Declina-se da competência, determinando a remessa dos autos ao colendo Tribunal de 
Justiça da Paraíba. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região , por maioria, determinar a 
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos termos do voto do 
Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o  presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de novembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Mandado de segurança do INSS, em face de 
ato adjudicatório do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina 
Grande-PB. O impetrado dava cumprimento à Carta Precatória da 8ª Vara da Comarca de 
Salvador-BA para execução de sentença prolatada nos autos da ação de resolução de 
contrato de empreitada e indenização por perdas e danos, promovida por Francisco Ney 
Ferreira, o exeqüente, contra INCOPRESA - Indústria de Construções Pré-Moldados S/A, 
a executada. 
Para o Instituto, o ato hostilizado revestiu-se de ilegalidade e abuso de poder. Embora 
instada reservar, do produto da arrematação, importância suficiente à satisfação do 
privilegiado crédito previdenciário, a autoridade judiciária deprecada não se dignou de 
adotar a providência. 
Instruíram a inicial os documentos de fls. 06/37. 
O insigne Relator, Juiz Orlando Rebouças, não concedeu a liminar postulada. 
O Magistrado estadual informou o recebimento da precatória para a alienação judicial de 
bens penhorados. A praça se fez em atenção às formalidades legais, decorrendo 
adjudicação em favor de credor quirografário, à falta de lançador. A INCOPRESA opôs 
embargos à adjudicação. Indeferidos por sentença, recorreu. O Tribunal de Justiça da 
Paraíba desacolheu, à unanimidade, a apelação. Inconformada, ela interpôs recurso 
especial. Inadmitido, agravo nenhum ingressou. Em conseqüência, a decisão transitou em 
julgado, donde expedida a carta de adjudicação. Apareceu, então, agravo do INSS para a 
Corte Estadual, na condição de terceiro prejudicado. Referiu-se ainda o Juiz à tramitação 
de outros processos de execução contra aquela sucumbente, para a cobrança de créditos 
previdenciários e de FGTS, as penhoras recaindo sobre os bens adjudicados. 
Posteriormente, a autarquia requereu ao Pretório paraibano a conversão do agravo de 
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instrumento em correição para remessa ao Tribunal Regional Federal. 
Oficiando, o MPF opinou pelo não conhecimento do mandamus, ante a incompetência do 
órgão judiciário, ex vi do art. 108, I, c, da Constituição Federal. Ademais, mostrar-se-ia 
impróprio o writ para atacar decisão trânsita em julgado. Contra ato de adjudicação 
existiria ação idônea. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O ato judicial atacado proferiu-o Juiz 
Estadual, no exercício de regular competência, cumprindo Carta Precatória oriunda, 
também, de Magistrado de Estado-membro. 
Sobre a competência, na ação mandamental, leciona Hely Lopes Meirelles, verbis: 
"A competência para julgar mandado de segurança se define pela categoria da autoridade 
coatora e pela sua sede funcional". (in 'Mandado de Segurança - Ação Popular - Ação 
Civil Pública - Mandado de Injunção - Habeas Data`, 13ª edição, São Paulo, Ed. Revista 
dos Tribunais, 1989, 2ª tiragem). 
Patente a incompetência do nosso Tribunal para processar e julgar o mandado de 
segurança, o ato guerreado não emanado de juiz federal. A impetração por autarquia da 
União jamais teria o condão  de deslocar a competência para o foro federal. 
O conhecimento de mandado de segurança por Pretório Regional Federal se restringe à 
previsão do art. 108, I, c, da Constituição Federal, verbis:  
"Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: 
I - processar e julgar, originariamente: 
... 
c) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz 
federal;" 
Em igual sentido, aresto do Tribunal Regional Federal - 3ª Região, no MS nº 91.03.19613, 
Rel.. Juiz Oliveira Lima, de ementa: 
"Constitucional. Competência. Mandado de segurança. Juiz Estadual. 
I - É da competência dos Tribunais Regionais Federais o julgamento de Mandado de 
Segurança requerido contra juiz federal ou juiz estadual no exercício da competência 
federal (C.F., art. 108, I, c). 
II - É da competência do Tribunal de Justiça do Estado o julgamento de mandado de 
segurança contra decisão de Juiz Estadual em processo que a lei não lhe atribua 
competência  federal (C.F., art.125, par. 1º, c/c art. 109, par. 3º)." 
Ademais, e bem o salientou a douta Procuradora Regional, o writ se revela impertinente. 
Contra o ato de adjudicação, prevê o Código de Processo Civil o remédio de embargos à 
adjudicação (art. 746). 
Declino da competência, determinando a remessa dos autos ao colendo Tribunal de 
Justiça da Paraíba. 
Assim voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 12.510-PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Impetrante: GOLDEN CROSS - ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA - PE 
Lit. Pass.: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
Advogados: DRS. ANA CRISTINA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE E OUTROS 

(IMPTE.) E  
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MAURO BARCELLOS FILHO (LIT. PASS.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Decisão judicial prolatada em ação cautelar em outra Seção 
Judiciária. Extensão dos efeitos aos demais órgãos judiciais. Impossibilidade. 
01 - No nosso ordenamento jurídico cada juiz é autônomo e independente, possuindo total 
liberdade para formar o seu convencimento, não se vinculando às decisões dos demais 
juízes. 
02 - O magistrado somente deve obediência à lei. E esta não confere eficácia "erga 
omnes" à decisão judicial proferida em ação cautelar. 
03 - Improcede o argumento de que a ação cautelar foi ajuizada em foro onde a impetrada 
tem sede de âmbito nacional, em virtude desta possuir Delegacias Regionais, cujos atos 
estão vinculados à competência do Juízo local. 
04 - Segurança denegada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, denegar a 
segurança, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas 
anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 03 de fevereiro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: A GOLDEN CROSS - Assistência Internacional de 
Saúde impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, para dar efeito 
suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que indeferiu 
pedido formulado para suspender leilão na execução fiscal promovida pela 
Superintendência Nacional do Abastecimento - SUNAB. 
Às fls. 121, foi deferida a liminar pleiteada pela impetrante. 
Aduz a impetrante que interpôs ação cautelar preparatória perante a 11ª Vara Federal da 
Seção Judiciária do Rio de Janeiro contra a SUNAB com o objetivo de que esta autarquia 
se abstivesse de realizar autuações fiscais, de aplicar multas e de promover execuções 
fiscais contra bem de seu patrimônio. O Juiz a quo, titular da 11ª Vara - RJ, indeferiu a 
liminar postulada na referida cautelar. Entretanto, o egrégio Tribunal Regional Federal da 
2ª Região restabeleceu a liminar indeferida, determinando a suspensão das autuações 
fiscais. 
Defende, em síntese, a empresa-impetrante que a liminar concedida pelo colendo TRF-2ª 
Região tem eficácia nacional, ficando o Juízo Federal da 11ª Vara - RJ nacionalmente 
prevento. Por conseguinte, infere que a execução fiscal promovida pela SUNAB na 7ª 
Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, onde está marcada a realização de 
leilão de bem da impetrante, deve ser suspensa, por força daquela decisão liminar. 
A autoridade indigitada como coatora prestou informações às fls. 111. 
A SUNAB, na qualidade de litisconsorte passivo, foi regularmente citada. 
A nobre Procuradoria Regional Federal manifestou-se opinando pela denegação da 
segurança. 
É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Pretende a impetrante que seja dado 
eficácia à liminar concedida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que determinou 
a suspensão de autuações fiscais, afim de que seja também suspenso o processo de 
execução promovido pela SUNAB na Seção Judiciária de Pernambuco. 
A pretensão manifestada pela impetrante não tem acolhimento no ordenamento jurídico 
pátrio vigente. Certo que a jurisdição é una e indivisível, mas a competência delimita 
aquela estabelecendo as atribuições de cada órgão judiciário é autônomo, cujas decisões 
prolatadas em situações concretas e com efeito somente entre as partes, não vinculam os 
demais organismos jurisdicionais. 
Um dos princípios inerentes à jurisdição é o da aderência ao território, segundo o qual ao 
juiz somente é permitido a exercer a jurisdição dentro dos limites territoriais que são 
definidos pelas leis de organização judiciária. Sendo os juízes divididos em comarcas ou 
seções judiciárias, cada um somente pode exercer jurisdição dentro do território fixado por 
lei. 
Cada juiz é autônomo e independente, possui total liberdade para formar o seu 
convencimento e não se vincula às decisões de outros juízes. Lecionando acerca da 
independência do Poder Judiciário, Ada Pellegrini, Antônio Carlos de Araújo Cintra e 
Cândido Dinamarco (in Teoria Geral do Processo, 6ª Edição, Revista dos Tribunais) assim 
afirmam: 
"Além desta independência política, e estribando-se nela, ainda existe a denominada 
independência jurídica dos juízes, a qual retira o magistrado de qualquer subordinação 
hierárquica no desempenho de suas atividades funcionais; com efeito, o juiz subordina-se 
somente à lei, sendo inteiramente livre na formação de seu convencimento e na 
observância dos ditames de sua consciência. 
A hierarquia dos graus de jurisdição nada mais traduz do que uma competência de 
derrogação e nunca uma competência de manda da instância superior sobre a inferior. A 
independência jurídica, porém, não exclui a atividade censória dos órgãos disciplinares da 
magistratura sobre certos aspectos da conduta do juiz." 
Assim sendo, o juiz somente é subordinado à lei e é totalmente independente das demais 
decisões judiciais. A decisão prolatada pelo  Juiz da 11ª Vara da Seção Judiciária do Rio 
de Janeiro não vincula os demais juízes. 
Além disso, a lei não confere eficácia erga omnes à decisão proferida em ação cautelar. 
Os efeitos daquele decisum restringe-se tão-somente ao processo em que foi prolatado. 
Isto porque o tipo de ação proposta não enseja a se perquirir a respeito de sua natureza 
coletiva que pudesse estender os seus efeitos em todo território nacional. 
Também não prospera o argumento de que a ação foi proposta perante o foro em que a 
autarquia tem sede de âmbito nacional. A SUNAB, apesar de possuir uma direção 
nacional, tem suas Delegacias Regionais, cujos atos por elas praticados estão vinculados 
à competência do Juízo local. 
Não se pode, portanto, em razão dessas circunstâncias, aventar a possibilidade de se 
estender os efeitos de uma decisão do Rio de Janeiro, como já foi dito, ao Juízo de 
Recife, em razão desses frágeis argumentos. 
Por tais considerações, meu voto é no sentido de ser denegada a segurança, tendo o 
processo de execução o seu seguimento normal, fazendo-se a devida comunicação ao 
Juízo que preside o feito. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 14.438-PE 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA-PE 
Advogados: DRS. MARIA LUCIA C. DE SOUZA E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Liminar. Descontos na remuneração de servidores em greve. 
Ausência de prejuízo. Competência da Justiça Federal. 
- É competente a Justiça Federal para apreciar "writ" contra ato de Diretor do INSS que 
determinou o desconto de dias parados na remuneração dos servidores em greve. CF, 
art. 109, VIII. 
- A liminar que determinou a sustação de descontos restringiu-se a manter a 
inalterabilidade da posição inicial dos demandantes, não trazendo nenhum prejuízo ao 
INSS que, caso improcedente a ação, poderá realizá-los a qualquer tempo. 
- Segurança denegada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Plenário do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, denegar a segurança, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 12 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de mandado de segurança,com pedido 
liminar, impetrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS contra ato do MM. Juiz 
Federal da 6a. Vara de Pernanbuco, substanciado em despacho que concedeu liminar no 
Mandado de Segurança nº 92.8596-2, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores 
Públicos Federais da Saúde e Previdência Social - SINDSPREV, sustando descontos 
efetuados nos pagamentos de servidores por faltas referentes a dias parados , em greve, 
descontos estes extensivos a tickets restaurante e vales-transporte dos referidos 
servidores, por determinação da Direção Geral do Instituto. 
Em preliminar, argúi o impetrante a incompetência da Justiça Federal para processar e 
julgar causas trabalhistas entre servidores federais e a administração direta ou indireta, ao 
teor do art. 114, da CF/88. 
Por não encontrar flagrante ilegalidade no ato atacado, indeferi a liminar. 
A ilustre representante do Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pela 
concessão da segurança. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Em primeiro, cumpre apreciar a preliminar 
de incompetência deste foro para processar e julgar o feito. Não se trata, no caso, como 
pretende o impetrante, de controvérsia sobre direitos trabalhistas. Cuida-se, sim, como 
bem observou a douta representante do MPF, de matéria a dizer respeito sobre possível 
abuso de autoridade, o que atrai, sem a menor dúvida, a incidência do disposto no inciso 
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VIII, do art. 109, da CF. Demais disso, mesmo tivéssemos em causa um dissídio 
trabalhista, ainda assim a competência seria da Justiça Federal, posto serem os 
interessados servidores públicos federais. 
Passo ao exame de mérito. Tem o seguinte teor o despacho atacado, verbis: 
"1. Defiro a medida liminar no sentido de sustar os descontos na remuneração dos 
impetrantes até final decisão. 
De fato, vejo plausibilidade nos fundamentos jurídicos invocados e tenho como presente o 
perigo da demora, sobremodo considerando a natureza alimentar da verba a sofrer os 
descontos, cuja efetivação deixaria inútil possível provimento final. 
Por outro lado, em se tornando insubsistente a liminar, os descontos poderão ser 
facilmente concretizados, haja vista, para isso, a disponibilidade dos meios por parte da 
autoridade impetrada. ". 
Os descontos referenciados tiveram origem, como se lê na inicial, em determinação da 
Direção Geral do Instituto, com o fim de descontar pagamentos de servidores por faltas 
decorrentes de greve. 
A meu ver, ao conceder a liminar, o juiz de primeiro grau manteve a inalterabilidade da 
posição inicial dos demandantes para apreciar e julgar a legalidade do ato administrativo 
que determinou a penalidade imposta aos servidores. 
O argumento de que o impetrante, posteriormente, se desconstituída a liminar, poderá a 
qualquer tempo realizar os descontos, parece-me definitivo no sentido afastar a 
possibilidade de gravame pelo convalescimento da decisão em exame. 
Pelo exposto, denego a segurança para manter a liminar 
concedida pelo Juízo impetrado. 
É o meu voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 25.183-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Impetrante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - CE. 
Advogados: DRS. MARIA HELENA DE ABREU VIDAL E OUTROS 
 
EMENTA 

Processual. Mandado de Segurança. Extinção do processo. Não promoção do impetrante 
em citar litisconsorte passivo necessário. 
1 - Em se tratando de relação jurídica na qual a sentença a ser prolatada produz efeitos 
de modo uniforme para todas as partes, evidencia-se a configuração do litisconsórcio 
passivo necessário. 
2 - Havendo litisconsorte passivo necessário, torna-se obrigatório ser o mesmo chamado 
à lide, sob pena da sentença a ser prolatada não lhe alcançar em seus efeitos. 
3 - Despacho do Juiz não atendido pela parte impetrante, que não promoveu a citação 
dos litisconsortes passivos necessários. 
4 - Extinção do processo sem julgamento do mérito. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, declarar 
extinto o presente mandado de segurança, sem julgamento do mérito, nos termos do 
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relatório, voto do Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a 
integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 25 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS impetra 
mandado de segurança contra decisão judicial do eminente Juiz Federal da 5ª Vara, 
Seção Judiciária do Ceará, com o fim de ser dado efeito suspensivo ao agravo de 
instrumento interposto pelo impetrante na Ação Sumaríssima nº 92.04201-5, proposta por 
Hailton Silva Thé e outros. 
Afirma o impetrante que, na referida ação sumaríssima, a digna autoridade apontada 
como coatora proferiu sentença concedendo a aplicação do índice de 84,32% aos 
benefícios previdenciários pagos aos autores. Ao receber, contudo, a apelação que foi 
interposta, o fez, tão-somente, no efeito devolutivo, por entender que se aplica, ao caso, a 
regra legal inserida no art. 130, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. 
Aduz, ainda, que, em consequência, foi requerida execução provisória com a 
determinação do eminente Juiz que se cumprisse o julgado, sob o fundamento de que o 
art. 128, da Lei nº 8.213/91, não fora alcançada pelos efeitos do despacho do Ministro 
Octávio Galloti, do STF, que, acolhendo pedido de medida cautelar formulada pelo Dr. 
Procurador-Geral da República, na ação direta de inconstitucionalidade (ADIN nº 675-4 
DF), suspendeu a eficácia de determinadas expressões do art. 130 do mesmo diploma 
legal. 
Liminar deferida e informações prestadas no sentido de que nenhuma ilegalidade foi 
praticada. 
Parecer do Ministério Público Federal pela denegação da segurança. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O presente mandado de segurança é 
impetrado contra ato judicial do eminente Juiz Federal da 5ª Vara - Ceará, que recebeu, 
apenas no efeito devolutivo, apelação interposta contra decisão que reconheceu o direito 
de autores em uma ação sumaríssima, aposentados da Previdência Social, terem os seus 
benefícios acrescidos do índice de 84,32% (variação do IPC de março/90). A finalidade do 
mandamus é, unicamente, a de ser dado efeito suspensivo ao agravo de instrumento que 
foi interposto em relação ao despacho notificado. 
No mesmo despacho que concedi a liminar, solicitei as informações da digna autoridade 
apontada como coatora e, por visualizar a necessidade dos autores da ação sumaríssima 
integrarem a lide, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, por receberem, de 
modo positivo ou negativo, os efeitos da decisão a ser prolatada no presente mandamus, 
determinei que o Instituto impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, promovesse a citação 
das referidas pessoas, indicando os seus endereços. 
O despacho contendo tal determinação foi publicado no Diário da Justiça da União, em 
data de 03 de maio de 1993, conforme se encontra certificado às fls. 57 dos autos. 
A autarquia impetrante deixou transcorrer in albis o prazo legal para se pronunciar sobre a 
promoção acima assinalada. 
Dispõe o art. 47, do CPC, que "há litisconsorte necessário, quando, por disposição de lei 
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ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para 
todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os 
litisconsortes no processo." 
É a hipótese dos autos. A decisão a ser proferida, quer no sentido de se denegar ou 
conceder o mandamus, atingirá de modo uniforme tanto a autoridade apontada como 
coatora quanto os autores apelados da ação sumaríssima. Estes receberão o efeito direto 
da decisão, em caso de concessão do writ, haja vista que cessará, por inteiro, a execução 
provisória da sentença que já foi iniciada por suas próprias provocações. 
Inspirado nos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o CPC estatui, 
no parágrafo único, do art. 47, que "o juiz ordenará ao autor que promova a citação de 
todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar 
extinto o processo." 
Não obstante intimado o impetrante, através da publicação do despacho, em 03.05.93, no 
Diário da Justiça da União, até o presente momento não se pronunciou. É evidente que se 
aplica ao caso o parágrafo único do art. 47, do CPC, que acaba de ser citado. 
Por tais fundamentos, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 25.602-PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Impetrante: CONDIC AGROPECUÁRIA LTDA. 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 9ª VARA-PE 
Advogado: DR. HÉLIO BRANDÃO DE OLIVEIRA CHAGAS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Mandado de Segurança. Mercadorias importadas. Greve dos funcionários 
do Ministério da Agricultura. Exame realizado por técnicos especializados. Possibilidade. 
01. Não pode o particular sofrer sérios prejuízos em virtude da greve de funcionários 
públicos. Nesse caso, a solução é convocação de técnicos especializados para efetuarem 
o exame das mercadorias importadas, atestando sobre as suas condições para o 
consumo, preservando, assim, a saúde pública. 
02. Segurança concedida. 
 
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, conceder a 
segurança, 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 dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Condic Agropecuária Ltda. e outros impetraram 
mandado de segurança contra ato do Exmo. Sr. Juiz Federal da 9ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco, que indeferiu liminar postulada em outro mandamus.  
Dizem os impetrantes que, no writ promovido em primeiro grau, solicitaram a liberação de 
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mercadorias importadas, com a dispensa da vistoria a ser realizada pelo Ministério da 
Agricultura, em virtude de a greve dos funcionários daquele Ministério causar grande 
demora no desembarque das mercadorias, o que lhes provocará o pagamento de uma 
multa diária de US$ 8.200,00. No entanto, alegam que a autoridade impetrada indeferiu a 
liminar, sob o argumento de que não existia prova de que a embarcação se encontrava 
atracada no porto e, além disso,  haveria necessidade de se averiguar a presença das 
garantias à saúde pública. Anexam aos autos prova do atracamento do navio, 02 
atestados expedidos por agrônomos e 17 Certificados Fito-Sanitários do país de origem. 
Requerem, afinal, a concessão da segurança. 
A liminar foi deferida. 
A autoridade judicial apontada como coatora prestou as informações solicitadas. 
A Fazenda Nacional manifestou-se sobre o feito na condição de litisconsorte passiva 
necessária. 
A nobre Representante da Procuradoria Regional Federal opinou pela prejudicialidade do 
mandamus, em virtude da perda de objeto. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Para o desembarque de mercadoria 
importada, é exigido o exame de técnicos do Ministério da Agricultura, a fim de que 
analisem as condições dos produtos, se os mesmos estão aptos ou não para o consumo, 
visando, assim, proteger a saúde pública. 
Ocorre que, ao atracar no porto o navio com as mercadorias importadas, a liberação das 
mesmas não pôde ser realizada em virtude de os técnicos do Ministério da Agricultura 
estarem em greve. A retenção dos produtos por tempo indeterminado provocará, com 
efeito, pesados danos financeiros à impetrante, em virtude das pesadas multas que 
sofrerá por cada dia que a embarcação ficar atracada, além de correr o risco de as 
mercadorias se deteriorarem. 
Entendo que aqui se deve aplicar o bom senso jurídico. Em virtude da greve dos 
funcionários do Ministério da Agricultura, não pode o particular ser penalizado por um fato 
que não originou  nem tem culpa de sua ocorrência. Por outro lado, a saúde pública não 
pode ser desprezada ao se permitir o desembarque de produtos sem um exame 
adequado por técnicos especializados que atestem a sua qualidade. A solução, com 
certeza, é a convocação de técnicos qualificados, da área privada, para realizarem a 
análise das mercadorias. 
Nos autos, às fls. 106/108, constam declarações de engenheiros agrônomos, atestando a 
alta qualidade das mercadorias importadas, concluindo estarem aptas ao consumo. 
Desse modo, fica resguardado o interesse da impetrante, bem como da saúde pública. 
Ante essas considerações, concedo a segurança. 
Sem honorários (Súmula nº 512, do STF). 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.317-PB 

Relator: O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO 
Impetrante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Impetrado: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ITABAIANA - PB 
Lit. Pass.: AGENOR PINTO 
Advogados: DRS. JARBAS DE SOUZA MOREIRA E OUTROS (IMPTE.) 
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EMENTA 

Constitucional, Administrativo e Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Assunção de 
mandato eletivo (edil). Suspensão do benefício. Violação ao art. 5º, LIV, da Magna Carta. 
1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LIV, preceitua que "ninguém será 
privado da liberdade ou de seu bens sem o devido processo legal". 
2. A aposentadoria por invalidez, ou por qualquer outra forma prevista na legislação 
previdenciária, só poderá ser suspensa, cancelada ou cassada mediante a prévia 
instauração do devido processo legal, seja no âmbito administrativo ou judicial, 
assegurada ao beneficiário a ampla defesa. 
3. O simples retorno à atividade laboral não implica, de plano e de imediato, na 
suspensão da aposentadoria por invalidez concedida, sem que antes tenha havido a 
perícia médica pertinente. 
4. A assunção, pelo beneficiário aposentado por invalidez, de mandato eletivo, seja em 
qualquer esfera política (legislativo ou executivo; municipal, estadual ou federal) não 
confere à Previdência Social a iniciativa de suspender o benefício concedido, posto que a 
mesma cuida da iniciativa privada e não dos condões da função pública. 
6. Precedentes dos Colendos STJ, TRF´s da 2ª, 3ª e 5ª Regiões e do extinto TFR. 
5. Liminar cassada, para restabelecer o benefício. 
6. Segurança denegada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos entre as partes acima identificadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, rejeitar a  
preliminar de decadência, e, no mérito, à unanimidade, cassar a liminar e denegar a 
segurança, 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, 20 de outubro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Cuida-se de ação mandamental impetrada pelo INSS 
- Instituto Nacional do Seguro Social contra ato praticado pelo ilustre Juiz de Direito da 
Comarca de Itabaiana - PB, que concedeu liminar restabelecendo a aposentadoria por 
invalidez do beneficiário Agenor Pinto, cassada pelo ora impetrante. 
Aposentado por invalidez, em razão de enfermidade identificada pelo C.I.D. sob o nº 298 - 
psicose depressiva, que lhe conferiu distúrbios de seqüelas irreversíveis (fls. 10, item 1.2), 
o beneficiário Agenor Pinto recebeu do Instituto/impetrante comunicação da suspensão do 
pagamento de seu benefício, em face de ter assumido o cargo de vereador junto à 
Câmara Municipal de São Miguel de Taipu - PB, do qual, também, é 1º Secretário (doc. fl. 
14). 
Inconformado com aquela suspensão, impetrou mandado de segurança no Juízo de 
Direito da Comarca de Itabaiana - PB, no sentido de ter restabelecida sua aposentação, 
sendo acolhido seu pedido liminar. 
Chegando-me o presente writ, concedi liminar sustando os efeitos do ato impugnado (fls. 
17/18), até julgamento final que a seguir passo a proferir. 
Intimações pertinentes, silenciaram o MM. Juiz impetrado no fornecimento das 
informações necessárias, como também o litisconsorte passivo necessário, Agenor Pinto. 
O douto representante do Parquet, em parecer fundamentado (fls. 29/33), 
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preliminarmente, argüiu a intempestividade do presente mandamus e, no mérito, opinou 
pela denegação da segurança, por não identificar os requisitos necessários a pré-falada 
suspensão. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Alega a insigne representação da 
Procuradoria da República ser intempestiva a presente ação mandamental, opinando pelo 
seu não acatamento em face da decadência existente. 
Afirma que o mesmo foi "interposto em 27/04/93 (fl. 02v.), quando tomara ciência, a 
autarquia impetrante, do ato impugnado, em outubro de 1992, conforme se depreende do 
documento de fls. 08, mandado de notificação". 
Não vejo como prosperar esta preliminar levantada. De fato, o presente mandado de 
segurança fora interposto em 27 de abril do corrente ano, conforme protocolo de 
distribuição nº 61, de fls. 02v. Porém, existe, tão-só, às fls. 08, o mandado de notificação 
para o Chefe do Serviço de Seguros Sociais do INSS, expedido pelo Cartório do 2º Ofício 
da Comarca de Itabaiana - PB, em 15 de outubro de 1992, para que o mesmo prestasse 
as informações, no prazo de 10 (dez) dias. Não há, entretanto, a ciência do notificado no 
referido mandado, comprovando, assim, sua ciência ao writ impetrado por Agenor Pinto. 
Em sendo assim, impossível saber quando realmente se iniciou o prazo decadencial 
quadrimestral para a impetração da presente ação. 
Isto posto, rejeito esta preliminar. 
É como voto, preliminarmente. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Diversamente do aspecto decadencial 
visualizado pela douta Procuradora da República, o qual entendi de modo contrário, 
quanto ao mérito, rendo-me aos argumentos por ela vergastados e pelos que passo a 
apresentar. 
O fator relevante que me leva a concluir pela denegação da segurança é a não 
observância aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Não comprovou o 
INSS ter realizado a necessária perícia médica no beneficiário para sustar sua 
aposentadoria, fator este de primordial eficácia ao ato de suspensão, consagrado nas 
diversas Cortes de Justiça. 
In casu, verifica-se que ocorreu por parte do INSS um ato unilateral administrativo, sem 
que se houvesse permitido ao beneficiário exercer seu direito de defesa. Constata-se, de 
início, a violação ao contido no art. 5º, inciso LIV, da Magna Carta, que preceitua: 
"ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". 
A autarquia previdenciária, ao tomar conhecimento de que um de seus segurados, 
aposentado por invalidez desde 1979, havia assumido o cargo eletivo de vereador no 
município de São Miguel de Taipu - PB, após confirmação de ofício enviado à Câmara 
Municipal do mencionado Município (fls. 13/14), simplesmente suspendeu o benefício 
concedido a mais de 14 (quatorze) anos, sem a competente abertura do processo 
administrativo prévio. 
Neste aspecto, bem delineou, em seu parecer (fls. 31/32), a douta Procuradora da 
República, quando assim compilou, litteratim: 
"Com efeito, há fortes restrições, jurisprudencialmente aceitas, ao direito da autarquia 
previdenciária de suspender unilateralmente o pagamento dos valores correspondentes à 
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aposentadoria por invalidez, sem instauração do devido processo legal onde tenha o 
segurado garantida a ampla defesa. 
Neste sentido, pronunciou-se o extinto e sempre egrégio Tribunal Federal de Recursos, 
pelo Acórdão nº 04427742, na Remessa Ex Officio nº 0102060-DF, tendo como Relator o 
Ministro Hélio Pinheiro, publicado no Diário da Justiça da União em 03.05.84, cuja ementa 
é bastante elucidativa: 
´Previdenciário. Suspensão do pagamento de aposentadoria por invalidez. Necessidade 
de procedimento regular de revisão. I - Embora possa a Administração rever os seus 
próprios atos, em se tratando de benefício previdenciário, não se admite a sustação sem 
observância do procedimento regular de revisão. A simples suspeita da recuperação do 
segurado, sob o argumento de que teria trabalhado quando em gozo do benefício, não 
pode determinar a sustação do seu pagamento - LOPS, art. 7º e par. único. 
II - Sentença que se reforma, em parte.´ 
Seguindo esta mesma trilha, o egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, na 
Apelação Cível nº 0333754-SP, sendo Relator o Juiz Arice Amaral, assim decidiu: 
´Previdenciário: Aposentadoria por invalidez. Suspensão do benefício. Correção 
monetária e juros de mora. Honorários advocatícios. 
I - O benefício somente será suspenso quando o instituto instaurar processo 
administrativo no qual seja garantido ao segurado o direito à ampla defesa. 
....................................................." 
Não obstante se louve sua missão em investigar e regularizar os benefícios já concedidos 
nos últimos anos, é indiscutível, nos presentes autos, a forma unilateral que o INSS 
adotou para suspender a aposentadoria ora suspensa, sem sequer preocupar-se em 
instaurar o procedimento administrativo pertinente. 
Reforçando os entendimentos jurisprudenciais susocitados, acosto decisões dos mais 
diversos Tribunais que também coadunam com a tese aventada: 
"Previdência Social. Aposentadoria. Restabelecimento." 
- Não havendo provados alegados meios fraudulentos na obtenção do benefício, ora 
suspenso, certo e líquido é o direito do segurado de ser a sua aposentadoria, por 
invalidez, restabelecida, ressalvado ao INSS o direito de decretar nova suspensão, se tal 
for conseguida mediante regular procedimento administrativo, observadas as 
formalidades legais. Sentença reformada." 
(AMS º 90755-RJ, TRF, 3ª T., Rel. Min. Flaquer Scartezzini, DJU-18/11/82). 
"Previdenciário. Aposentadoria. Fraude. 
I - ´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´ (Súmula 160-TFR)." 
(RESP Nº 4097-RN, STJ, 1ª T., Rel. Min. Pedro Acioli, DJU-12/11/90). 
"Previdenciário. Suspensão de benefício. Necessidade de prévio processo de apuração 
das irregularidades. 
- A suspensão e a cassação de aposentadoria ilegais constituem deveres da Previdência 
Social, desde que precedidas de procedimento investigatório, no qual a parte possa se 
defender e comprovar o tempo de serviço que motivou a aposentadoria. 
- Remessa necessária improvida. Sentença confirmada." 
(REO Nº 6925-RJ, TRF-2ª Reg., 1ª T., Rel. Juiz Clélio Erthal, DJU-26/03/91). 
"Constitucional. Aposentadoria. Suspensão. Procedimento administrativo. Ampla defesa. 
Inocorrência. Restabelecimento do benefício. 
I - Na vigência da Lei Maior anterior, como sob a égide da Constituição Federal de 1988, a 
suspeita de fraude na obtenção da aposentadoria não dá azo à suspensão do benefício, 
sem que se tenha assegurado ao beneficiário o dirieto de ampla defesa, em procedimento 
administrativo regular. 
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II - Como a suspensão do benefício ocorreu em inobservância à Constituição Federal, é 
de se reconhecer o direito ao restabelecimento da aposentadoria. 
III - Remessa oficial desprovida." 
(REO Nº 27435-SP, TRF-3ª Reg., Rel. Juiz Aricê Amaral, DOE-03/06/91). 
Esta linha de pensamento acima transcrita, vem sendo por mim adotada em decisões 
proferidas nesta distinta Casa Julgadora, conforme ementa a seguir: 
"Previdenciário. Aposentadoria. Invalidez. Cancelamento. Impossibilidade. 
1. Torna-se definitiva, por determinação legal, a aposentadoria por invalidez, após o 
decurso de prazo de 5 (cinco) anos de sua concessão. 
2. O nosso ordenamento jurídico não permite a aplicação retroativa da lei, salvo em 
caráter excepcional, para beneficiar, como é o caso previsto pelo Direito Penal, ou quando 
expressamente assim fica registrado, sem que haja ferimento ao ato jurídico perfeito, a 
coisa julgada e ao direito adquirido. 
3. A Lei 5.890/73, parágrafo quinto, do art. 12, não se aplica às aposentadorias 
concedidas antes de sua vigência. 
4. O cancelamento da aposentadoria por invalidez, em face do segurado ter retornado à 
atividade, só pode ocorrer se houver apuração do fato por meio do devido processo legal, 
com defesa do aposentado e investigação pericial médica se, realmente, as suas 
condições de saúde foram integralmente restabelecidas. 
5. O simples retorno a uma atividade compatível com o estado de saúde não motiva o ato 
extremo de aposentadoria. 
6. Apelação improvida." 
(AC Nº 1467-PE, TRF-5ª Reg., 2ª T., Rel. Juiz José Delgado, DOE-13/03/90). 
Outro aspecto que me chamou mais ainda a atenção no sentido de enveredar pela 
denegação pleiteada, é ter o beneficiário assumido cargo eletivo de edil. Não estão 
incluídos no rol da Previdência Social os mandatos eletivos, em qualquer esfera política 
(legislativo ou executivo; municipal, estadual ou federal). 
Cuida a Previdência Social dos trabalhadores insertos na iniciativa privada, e não nos 
condões da vida pública, conquanto de tamanha responsabilidade seja a representação 
popular, em que, como é sabido, após o final do mandato, retornará o homem público, em 
caso de não reeleição, ao seu status quo. 
Nesta esteira aqui destrinchada, registro o afirmado no parecer já referenciado (fls. 32), 
que discorreu com maestria: 
"Revolvendo cinzas na busca do mais tênue sinal do direito da impetrante, nos 
deparamos com evidências que mais ainda o negam. 
Na realidade, exercendo cargo eletivo de vereador à Câmara Municipal, não está o 
segurado, aposentado por invalidez, retomando atividade incluída no universo de que 
cuida a Previdência Social, pois que a ela não se vinculam os detentores de mandatos 
eletivos em qualquer nível, federal, estadual ou municipal. 
Ademais, seria negar a nobreza da função pública eletiva, da representação popular, para 
a qual se é escolhido através do voto direto, secreto e universal, apanágio dos regimes 
democráticos, reduzi-la à mera atividade para garantia da subsistência." 
Por todas as considerações e fundamentações acima demonstradas, meu voto é pela 
denegação da segurança, pelo que casso a liminar concedida às fls. 17/18 e restabeleço 
a aposentadoria suspensa. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.643-PB 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
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Impetrante: IRES FERREIRA ROQUE 
Impetrado: JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA-PB 
Lit. Pas.: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA-CE 
Advogado: DR. PEDRO GOMES BANDEIRA (IMPTE.)  
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Sentença concessiva. Execução condicionada 
do reexame necessário. Recurso. Efeito suspensivo. Ilegalidade. 
- A Lei nº 1.533/51 confere ao impetrante o direito de ver executada imediatamente a 
sentença concessiva, independentemente de caução ou carta de sentença. 
- Segurança deferida 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, conceder a 
segurança, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
integram o  presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 01 de setembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Ires Ferreira Roque impetrou mandado de 
Segurança contra ato judicial do MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Paraíba. Apresentou a 
CEF como litisconsorte  passiva necessária. 
Insurge-se contra o dispositivo de sentença a condicionar a liberação do FGTS à 
confirmação dela por este  Tribunal, pretendendo observar o disposto na Lei nº 8.076/90. 
Segundo a impetrante, ocorreu a violação do parágrafo único do art. 12 da Lei 1.533/51. 
O dispositivo garante a execução provisória do julgado. Aduziu não se aplicar ao caso o 
parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.076/90. 
Liminar deferida às fls. 15/6. 
O ilustre Magistrado, às fls. 19, informou haver recebido o recurso de apelação também 
no efeito devolutivo. 
Citada, a CEF pediu a denegação do writ. 
O MPF ofertou parecer assim ementado: 
"Constitucional e Processo Civil. Mandado de Segurança. Via especial de rito célere. 
Execução imediata da segurança. Apelação com efeito suspensivo indamitida. Concessão 
da segurança." 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A questão relaciona-se ao 
recebimento, no efeito suspensivo, de recurso contra sentença concessiva de mandado 
de segurança. 
O ilustre Magistrado de primeiro grau calcou-se na Lei nº 8.076/90. 
Aconteceu a sentença fundar-se não na Lei nº 8.036/90, mas na Súmula 178 do extinto 
TFR. 
Sobre o tema, a maioria deste Sodalício entende inaplicável o disposto no art. 1º da Lei nº 
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.8076/90 ao caso. A exemplo o aresto no MS nº 24441-PE: 
"Mandado de Segurança. Ato judicial. Sentença. Liberação de FGTS. Conversão de 
regime. Súmula 178-TFR. Inaplicabilidade da Lei nº 8.076/90. 
- Inexiste o descumprimento da lei 8.076/90,quando a sentença aplicou a Súmula 178 - 
TFR para o deslinde da questão, e não a Lei nº 8.036/90. 
- Segurança denegada." 
Com razão, portanto, a impetrante ao impugnar o ato.  
A Lei 1.533/51 confere-lhe o direito de ver executada imediatamente sentença 
concessiva, independentemente de caução ou carta de sentença. 
Neste sentido, lição do mestre Hely Lopes Meirelles (in Mandado de Segurança, etc, 13ª 
ed., São Paulo. Revista do Tribunais, 1989, 2ª t., pág. 69), verbis: 
" O mandado de segurança tem rito próprio e suas decisões são sempre de natureza 
mandamental que repele o efeito suspensivo e protelatório qualquer  de seus recursos. 
Assim sendo, cumprem-se imediatamente tanto a liminar como a sentença ou o acórdão  
concessivo da sentença, diante da só notificação do Juiz prolator da decisão, 
independentemente de caução ou de carta de sentença, ainda que haja  apelação ou 
recurso extraordinário pendente. A provisoriedade da sentença não transitada em julgado 
só se manifesta nos aspectos que não tolhem  a ordem contida na execução, ficaria 
invalidada a garantia  constitucional." 
Com estas considerações, convalido a liminar deferida e concedo o mandamus. 
Assim voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 27.185-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Impetrante: CIA. AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - PE 
Advogados: DRS. EDUARDO VITOR GONÇALVES COUTINHO E OUTROS 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Liminar concedida em segundo grau. Denegação do 
"mandamus" em primeiro grau. Cassação da liminar concedida em segundo grau. 
1 - A liminar, em mandado de segurança, concedida em segundo grau, em face de ter 
havido indeferimento da mesma pelo juiz monocrático, fica sem efeito se o "mandamus" 
originário for denegado. 
2 - Aplicação da Súmula nº 405, do STF: 
"Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo (hoje, 
apelação), dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da 
decisão contrária." 
3 - "A concessão de liminar sujeita-se a pressupostos próprios que não se confundem 
com os exigíveis para o julgamento do pedido de segurança. O Tribunal, apreciando o 
agravo, poderá entender que, no estado em que se encontra o processo, justifica-se o 
deferimento da liminar, sendo relevantes os fundamentos, dado que, sem esta cautela, a 
medida, se a final concedida, poderá ser ineficaz. Trata-se de deliberação em face de 
determinada conjuntura processual que haverá de persistir até a sentença. Para essa 
duração limitada é proferida. Nenhuma quebra de hierarquia haverá pelo fato de o juiz, ao 
sentenciar, negar o pedido, com a cassação da liminar, conseqüência que a 
jurisprudência tem como assente e que Arruda Alvim considera constituir efeito natural da 
sentença denegatória, posto que, seja ela expressa ou não, haja ou não enfrentado o 
mérito, a liminar, de qualquer sorte, está cassada" (Eduardo Ribeiro, Ministro do STJ, in 
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"Recurso em Mandado de Segurança - Algumas Questões Controvertidas", trabalho 
integrante da coletânea "Mandados de Segurança e de Injunção", coordenação de Sálvio 
Figueiredo, pág. 286, Saraiva, 1990). 
4 - Liminar cassada. Mandado de segurança denegado. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, denegar a 
segurança, nos termos do relatório, voto do juiz relator e das notas taquigráficas anexas, 
que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 08 de setembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A Cia. Agro Industrial de Goiana impetra mandado de 
segurança contra ato do Exmo. Sr. Juiz da 2ª Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária 
de Pernambuco. Alega que o eminente juiz, em mandado de segurança impetrado contra 
a Administração do Porto de Recife, negou-lhe liminar para suspender a cobrança do 
Adicional de Tarifa Portuária incidente sobre a Tarifa de Utilização do Porto. 
Afirma, ainda, que interpôs agravo de instrumento contra a denegação da liminar, recurso 
sem efeito suspensivo, pelo que se sente com o direito líquido e certo de ser amparado 
por medida liminar, em mandado de segurança, haja vista não ser devido o Adicional de 
Tarifa Portuária incidente sobre a Tarifa de Utilização do Porto. 
É nesse sentido que pede a concessão de liminar e deferimento da segurança. 
O mandamus está instruído com cópia da petição do mandado de segurança impetrado 
no Juízo monocrático, com prova da interposição do agravo de instrumento e documentos 
outros necessários à instrução da causa. 
Deferi a medida liminar. Condicionei, contudo, os seus efeitos ao depósito judicial das 
quantias exigidas pela Administração do Porto do Recife, aqui apontada como 
litisconsorte passivo necessário. 
Não há notícia de que o depósito tenha sido feito. 
A autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, fez juntar cópia da decisão 
de mérito que prolatou no mandado de segurança em curso no primeiro grau, onde 
concluiu pela denegação. 
A Cia. Docas do Rio Grande do Norte - CODERN - Administração do Porto do Recife, em 
atendimento ao chamamento que lhe foi feito, defendeu a inexistência de direito líquido e 
certo em favor da impetrante, por entender que inexiste amparo jurídico para a pretensão 
assinalada no sentido de não ser pago o Adicional de Tarifa Portuária, obrigação incidente 
sobre as tabelas das tarifas portuárias. 
A douta Procuradoria Regional Federal, em judicioso parecer lavrado pela Dra. Dalva 
Rodrigues Bezerra de Almeida, opinou pela denegação do mandamus. Para assim se 
posicionar, apoiou-se em decisões jurisprudenciais sobre o tema, que apontam na direção 
assumida pela autoridade judicial de primeiro grau. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O presente mandado de segurança tem, 
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como finalidade específica, a concessão de liminar à impetrante, em face de não tê-la 
obtido em primeiro grau, tudo sob a alegação de que não é devido o Adicional de Tarifa 
Portuária. 
A digna e culta autoridade apontada como coatora, o eminente Juiz da 2ª Vara - Seção 
Judiciária de Pernambuco, informa que já prolatou sentença de mérito no mandado de 
segurança em curso no primeiro grau, cuja conclusão foi pela denegação do pedido. 
A espécie que se defronta, o segundo grau concedendo liminar e o juiz de primeiro grau 
denegando a segurança e, conseqüentemente, tornando sem efeito a liminar, pode 
aparentemente apresentar alguma dificuldade. Ocorre que, ao se trabalhar sobre a 
natureza da liminar, verifica-se que tal dificuldade não existe, nem há quebra do decidido 
pelo órgão hierarquicamente superior. 
No trato da matéria, apego-me aos ensinamentos do Ministro Eduardo Ribeiro, do colendo 
Superior Tribunal de Justiça, que, escrevendo sobre o tema, assim se pronunciou: 
"Dificuldade decorrente de o juiz, negando a segurança, cassar a liminar concedida em 
segundo grau. Crítica. Conclusão. 
Objeta-se, por fim, que, se o tribunal reformasse a decisão de primeiro grau, para 
conceder a liminar, e o juiz viesse, a final, a denegar a segurança, haveria de revogar o 
que fora decidido pelo órgão hierarquicamente superior. O óbice que resultaria dessa 
possibilidade é apenas aparente. A concessão de liminar sujeita-se a pressupostos 
próprios que não se confundem com os exigíveis para o julgamento do pedido de 
segurança. 
O Tribunal, apreciando o agravo, poderá entender que, no estado em que se encontra o 
processo, justifica-se o deferimento de liminar, sendo relevantes os fundamentos, dado 
que, sem esta cautela, a medida, se afinal concedida, poderá ser ineficaz. Trata-se de 
deliberação em face de determinada conjuntura processual que haverá de persistir até a 
sentença. Para essa duração limitada é proferida. 
Nenhuma quebra de hierarquia haverá pelo fato de o juiz, ao sentenciar, negar o pedido, 
com a cassação da liminar, conseqüência que a jurisprudência tem como assente e que 
Arruda Alvim considera constituir efeito natural da sentença denegatória, posto que, seja 
ela expressa ou não, haja ou não enfrentado o mérito, a liminar, de qualquer sorte, estará 
cassada." (in "Mandado de Segurança e de Injunção", coletânea coordenada pelo Min. 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, artigo sobre o título "Recursos em Mandado de Segurança - 
Algumas Questões Controvertidas" - Ed. Saraiva, pág. 286). 
Adaptando-se as razões doutrinárias acima narradas à situação em exame, tem-se que, 
por ter havido denegação do mandamus em primeiro grau, deve ser cassada a liminar 
concedida inicialmente e denegado o presente mandado de segurança. 
É de ser lembrado, também, que a Súmula nº 405, do colendo Supremo Tribunal Federal, 
dita que: 
"Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo (hoje, 
apelação) dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da 
decisão contrária." 
Isto posto, por tais considerações, sem qualquer pronunciamento sobre o mérito da 
questão central, isto é, se devido ou não o Adicional de Tarifa Portuária, casso a liminar 
concedida e denego a segurança. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 29.055-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Impetrantes: IGOR ÓCULOS E PRESENTES LTDA. E OUTROS 
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Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - PE 
Lit. Pas.: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTROS 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Pedido de liberação de depósitos efetuados em Juízo dados em 
garantia do crédito tributário. Impossibilidade de seu levantamento pelo contribuinte após 
o trânsito em julgado de sentença desfavorável à tese de inexigibilidade. Cassação da 
liminar. Segurança que se denega. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, denegar a 
segurança, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 23 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: As empresas Igor Óculos e Presentes Ltda. e outra 
impetraram o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do MM. 
Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que após julgar 
improcedente ação de segurança impetrada contra a cobrança da contribuição social 
instituída pela Lei Complementar nº 70/91, determinou a conversão dos depósitos que 
haviam sido efetuados pelo contribuinte em renda da União. 
Baseada em decisões judiciais que apresenta, sustenta a impetrante que, como os 
depósitos foram efetuados voluntariamente, faz jus à devolução dos mesmos, até mesmo 
porquanto não estariam estes a suspender a exigibilidade do crédito tributário, desde que 
não amparados por medida liminar. 
Concedi a liminar requestada, vislumbrando presentes os requisitos autorizadores do seu 
deferimento (fls. 47/48). 
A douta autoridade judicial apontada como coatora prestou informações, esclarecendo 
que a sentença indeferitória do mandamus originário havia transitado em julgado, pelo 
que havia dado cumprimento ao art. 3º da Instrução Normativa nº 01/90, da Corregedoria 
deste Tribunal (fls. 51). 
A Fazenda Nacional, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, manifestou-se pela 
denegação da segurança, à míngua de direito líquido e certo a militar em favor da 
impetrante. 
Com vista dos autos, a ilustrada Procuradoria Regional da República, em parecer, opinou 
pela concessão da ordem. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, trânsita em julgada a 
sentença que denegou a segurança impetrada em que as impetrantes impugnavam a 
cobrança da contribuição social instituída pela Lei Complementar nº 70/91, determinou a 
ilustrada autoridade apontada como coatora fossem os depósitos efetivados pela parte 
impetrante convertidos em renda da União. 
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As impetrantes agravaram de instrumento da decisão ora impugnada e impetraram o 
presente mandamus, objetivando suspender a decisão que determinou a conversão dos 
depósitos em renda da União, após indeferir o seu pedido de levantamento das 
importâncias. 
Concedi a liminar requestada entendendo que os depósitos efetuados na ação originária 
objetivavam apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme, de resto, 
autorizado pelo art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Assim, acaso efetivado o 
levantamento das importâncias depositadas, sujeitar-se-iam as impetrantes aos efeitos de 
uma possível execução fiscal. 
Entendi, por outro lado, que o periculum in mora restava evidente, porquanto a simples 
conversão dos depósitos em renda da União tornaria as importâncias indisponíveis para 
as impetrantes. 
Examinando, nesta oportunidade, o mérito da impetração, revejo o entendimento 
esposado quando da concessão da liminar. 
Como se observa, as impetrantes moveram ação mandamental e efetuaram os depósitos 
da exação, objetivando, assim, se eximirem de uma possível execução pela Fazenda 
Nacional. 
Ocorre que, denegada a segurança e transitada esta em julgado, não ocorreu qualquer 
ilegalidade no ato do juiz que determinou a conversão daquele depósito em renda da 
União. 
Este o entendimento já exposto por Hugo Machado, quando afirmou: 
"Vencido o sujeito passivo no litígio em função do qual fizera o depósito, é este convertido 
em renda do sujeito ativo, que não necessitará, assim, da ação para a cobrança 
respectiva." (Curso de Direito Tributário, Forense, 5ª ed., pág. 118). 
O saudoso Fábio Fanucchi, em 1971, já ensinava que: 
"...embora efetuado junto à entidade tributante, o depósito não representa pagamento do 
crédito. Com sua realização, a importância monetária se desvincula do patrimônio do 
devedor e ingressa para o patrimônio do credor, sob condição: se o litígio for vencido pelo 
devedor, retornaria ao seu patrimônio, com os seus acréscimos de correção monetária, 
dependendo do caso concreto; se vencido o litígio pelo credor, desaparece a condição e a 
integração do depósito ao patrimônio deste é definitiva, sob forma de pagamento." (Curso 
de Direito Tributário Brasileiro, vol. I, Ed. Resenha Tributária Ltda., 1971, pág. 161). 
Por sua vez, a Instrução Normativa nº 01/90, da Corregedoria deste Tribunal, que 
regulamentou a efetivação de depósitos visando à suspensão da exigibilidade dos 
créditos tributários, já previa o depósito da correção do depósito em renda pública, 
quando dispôs no seu artigo 3º, verbis: 
"Quando transitar em julgado a sentença que apreciou a questão à qual se relaciona o 
depósito, o Juiz oficiará à Caixa Econômica Federal, autorizando sua liberação a favor da 
parte depositante (modelo 2), ou sua conversão em renda da parte contrária (modelo 3)." 
Como se vê, no caso de ser vencedora a parte depositante, o depósito é liberado a seu 
favor, caso contrário, o mesmo é convertido em renda da outra parte. 
As empresas impetrantes fizeram referência ao Mandado de Segurança nº 8.646-PE, 
julgado na sessão de 19.08.92, do qual foi Relator o eminente Juiz Hugo Machado, no 
qual se emprestou efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra despacho 
que havia determinado a conversão do depósito em renda. Neste caso, todavia, a parte 
havia desistido da segurança. Na hipótese sub judice, ocorreu o julgamento da lide, com o 
trânsito em julgado da sentença. 
Diante de tais fundamentos, denego a segurança. 
É como voto. 
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RECURSO CRIMINAL Nº 0060-PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA 
Recorridos: JOSÉ ALVES DA SILVA E PEDRO JOSÉ DA SILVA 
 
EMENTA 

Penal. Recurso em sentido estrito. Denúncia. Requisitos. Laudo pericial. Não vinculação. 
O1. Se a conduta praticada pelo indiciado configura delito em tese, e se existem indícios 
da autoria, o magistrado deve receber a denúncia. 
02. Se existirem nos autos outros elementos probatórios, o juiz não deve deixar de 
acolher a denúncia com base apenas no laudo pericial. 
03. Recurso 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 ao recurso no sentido estrito, 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 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Cuidam os presentes autos de recurso em sentido 
estrito, interposto pelo Ministério Público Federal, contra despacho  que rejeitou a 
denúncia promovida contra José Alves da Silva e Pedro José da Silva, por terem  
comercializado subprodutos da fauna silvestre, o que não é permitido pelo art. 27, caput, 
da Lei nº 7.653, de 12.02.88. 
O ilustre Juiz monocrático fundamentou sua decisão no argumento essencial de que o 
laudo de fls. 37/41 não esclareceu se os animais apreendidos pela Polícia Federal 
pertenciam à fauna silvestre brasileira, cuja comercialização é vedada pelo IBAMA, por 
força da Lei 5.197/67, art. 3º, atual art. 27 da Lei 7.653/88. Assim, concluiu que inexiste 
comprovação do elemento objetivo do tipo legal, entendendo pelo não recebimento da 
denúncia, nos termos do art. 43, inc. I,do Código de Processo Penal. 
A Procuradoria Regional Federal opinou pelo provimento do recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A denúncia é o ato jurídico estatal que, 
mediante seu legítimo representante, dá a notícia da ocorrência de uma ou várias 
infrações penais e requer ao Juiz a instauração da competente ação penal. É uma peça 
única do processo, podendo referir-se a um ou a muitos acusados, a uma ou a várias 
infrações penais. Caso haja omissão, estas podem ser supridas, a todo o tempo, antes da 
sentença final. É o que dispõe o art. 569 do Código de Processo Penal Brasileiro, in 
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verbis: 
"Art. 569 - As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos 
das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser 
supridas a todo o tempo, antes da sentença final." 
Ora, o douto julgador a quo rejeitou a denúncia com base no laudo pericial que não 
especificou se os animais recolhidos eram parte integrante da fauna silvestre. Data venia, 
não creio ser este motivo bastante para o não recebimento da denúncia, haja vista a 
existência, em tese, do delito e de indícios de sua autoria . 
O art. 43, do CPP, elenca as situações em que se procede à rejeição da denúncia, a 
saber: 
"Art. 43 - A denúncia ou a queixa será rejeitada quando: 
I- o fato narrado evidentemente não constituir crime; 
II- já estiver extinta a punibilidade, pela presunção ou outra causa; 
III- for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o 
exercício da ação penal. 
Parágrafo único - Nos casos do nº III, a rejeição da denúncia ou queixa não obstará ao 
exercício da ação penal, desde que promovida por parte legítima ou satisfeita a condição." 
O despacho, de fls. 144, assim se fundamentou: 
"Falta, pois, a comprovação do elemento objetivo do tipo legal, situação essa que, à vista 
do inciso I do art. 43 do CPP, impede-me de receber a denúncia de fls. 02/04." 
O material apreendido pelo IBAMA comprova a materialidade do delito, não sendo de 
qualquer relevância a falta de referência da classificação no laudo pericial de que as 
borboletas integram a fauna silvestre. O que importa, no caso da denúncia, é que a 
acusação constitua, em tese, fato criminoso. 
Dois fatos podem contribuir para o que aqui se expõe: 
1º) O auto de infração, ao descrever o tipo de evento violado, registra a comercialização 
de subprodutos da fauna silvestre, que, segundo o art. 27, da Lei 7.653/88, e o art. 3º, da 
Lei nº 5.197/67, resulta em proibição; 
2º) a confirmação da autoria do ato delituoso, a partir de carta assinada por um dos 
denunciados, Sr. José Alves da Silva (fls. 13). 
Arremato este voto com o parecer da ilustrada Procuradora Dra. Eliane Recena (fls. 158): 
"Queremos dizer que, não seria, a contrario sensu, pelo fato de que o laudo porventura 
afirmasse, erroneamente, que as borboletas não integram a fauna silvestre, que tal 
afirmação poderia prevalecer, até porque, não bastasse ser equivocada a conclusão, o 
juízo não está absolutamente adstrito ao laudo pericial para firmar seu convencimento. 
Justamente por isso, face às demais provas contidas no processo e face à clareza da lei, 
para a finalidade pretendida pelo juízo, o laudo seria apenas e tão-somente um dado a 
mais a embasar ou respaldar a denúncia. 
Por último, ainda que a perícia inexistisse no procedimento policial, se pela confissão e 
pelos outros documentos, todos se constituindo elementos de prova, e constantes dos 
autos, fosse, como é, possível verificar a materialidade da ação criminosa, ainda assim 
seria o caso de o juízo receber a denúncia, até porque, não bastasse a prática, em tese, 
de crime, a instrução se prestaria a robustecer as provas já colegidas no processo e 
utilizadas pelo órgão denunciante para embasar a peça acusatória. 
Por todas essas razões, somos no sentido do provimento do recurso do Ministério Público 
Federal, com a reforma da decisão recorrida, a fim de que, recebida a denúncia, seja 
dada prosseguimento à ação penal então iniciada." 
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso em sentido estrito, a fim de que a 
denúncia seja recebida para dar o andamento regular à ação penal. 
É como voto. 
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RECURSO DE HABEAS CORPUS Nº 0293-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Parte Autora: DR. HELCI DE CASTRO SALES 
Parte Ré: JUSTIÇA PÚBLICA 
Paciente: HELTON HELÁDIO COSTA LIMA SALES 
 
EMENTA 

Processual Penal. Recurso de Habeas Corpus. Chefia interina. Obediência à ordem 
judicial. Trancamento de inquérito policial em relação ao paciente. 
- Inadmissível o indiciamento de quem, respondendo interinamente, mandou executar 
prontamente o provimento judicial.  
- Nega-se provimento ao recurso de habeas corpus para, ratificando a sentença 
examinada, trancar o inquérito policial em relação ao paciente, ressalvando-se a 
continuação dele para apuração da existência de crime e de seu real autor ou autores. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas: 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Federal da 5ª Região , por unanimidade, negar 
provimento ao recurso,  nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o  presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Helci de Castro Sales impetrara em favor de 
Helton Heládio Costa Lima Sales ordem de habeas corpus pretendendo trancar o 
Inquérito Policial nº 125/92, do Departamento de Policia Federal - SR/CE. 
Alegou ocorrer injusto indiciamento por possível prática de desobediência, capitulado no 
art. 330 do CP. 
E expôs: 
"O paciente foi designado em 15/05/91, por ato do Presidente do INSS (doc. 01), para 
exercer a Chefia da Consultoria Jurídica da Procuradoria Estadual do Ceará. 
Foi designado, por ato do Diretor Estadual do INSS em 18/09/91 (doc. 02), para substituir 
o Procurador-Chefe da Procuradoria Estadual do INSS nos seus impedimentos legais. 
No exercício da Chefia da Procuradoria estadual, precisamente em 16/01/92, recebeu o 
mandado judicial oriundo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará (Processo nº 
89.1885-0), encabeçado por Alberto Rodrigues, havendo de pronto, em decorrência da 
determinação contida no mandado , proferido despacho para o Contencioso Geral, 
visando à adoção das providências cabíveis (doc. 03). 
Em 17/01/92, um dia após o recebimento do mandado judicial em questão, reassumiu o 
paciente a chefia da Consultoria Jurídica do INSS-CE, em face do retorno do titular ao 
comando da Procuradoria Estadual, conforme se demonstra pela assinatura lançada no 
despacho proferido nos autos administrativos (doc. 04)". 
A sentença concluiu pela inexistência de conduta típica imputada ao paciente (crime de 
desobediência, art. 330 do CP). Em conseqüência, mandou trancar o IPL respectivo, 
apenas em relação a ele, ressalvando o seu prosseguimento contra outros servidores 
porventura responsáveis. 
Subiram os autos em remessa obrigatória. 
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O Ministério Público Federal ofertou parecer assim ementado: 
"Penal. Habeas Corpus. Ordem judicial. 
- O servidor público não é sujeito ativo do crime de desobediência. 
- Pratica, em tese, crime de prevaricação o servidor público que retardar ou deixar de 
cumprir ordem judicial. 
- Pode ser trancado IPL quando o HC é instruído com provas inequívocas que justificam a 
conduta do art. 319 do CP. 
- Concessão da ordem." 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O MM. Juiz Federal da 6ª Vara da 
Seção Judiciária do Ceará, em substituição legal, concedeu habeas corpus impetrado em 
favor de Heládio Costa Lima Sales determinando o trancamento do inquérito policial em 
relação ao paciente, ressalvando, entretanto, o prosseguimento contra outros servidores 
porventura responsáveis, por fato tido como crime de desobediência, capitulado no art. 
330 do Código Penal. 
O paciente fora indiciado no Inquérito Policial  nº 125/92, do Departamento de Polícia 
Federal - SR/CE, por supostamente não atender a comando judicial proferido pelo 
Magistrado Federal da 5ª Vara. 
Entendeu  o MM Juiz monocrático que a infração em causa não perpetrou o recorrido. Isto 
porque, segundo o magistrado, "o paciente é Procurador Autárquico. Foi nomeado para 
exercer, nos impedimentos do titular a Chefia da Procuradoria do INSS (v. doc. de fl. 09). 
Recebeu nessa qualidade, a ordem judicial emanada do Juiz Federal da 5ª Vara (v. doc. 
de fl. 10). Já no rosto do mandado, no ato do recebimento, em data de 16.01.92, 
determinou seu encaminhamento ao setor competente, para adoção das medidas 
cabíveis. No dia seguinte (17.01.92) já assumia as funções de Procurador-Chefe o 
respectivo titular (v. doc. de fl. 11)". 
O trancamento de inquérito policial, através de habeas corpus, revela-se providência a 
somente se justificar em situações excepcionais. No caso, a excepcionalidade exibe-se 
induvidosa. 
Inadmissível o indiciamento do paciente, que, respondendo interinamente pela Chefia da 
Procuradoria, mandou executar prontamente  o provimento  judicial. Se, no dia seguinte, 
afastou-se daquela chefia, retornando às funções rotineiras, nunca haveria de ser 
responsabilizado pelo descumprimento de seu despacho como chefe provisoriamente. 
Isto não basta para se confirmar a sentença, nem necessário se apresentando o exame 
da questão sobre o tipo adequado à subsunção da conduta indicada por criminosa. 
O ilustre sentenciante  também muito bem decidiu, quando restringiu o trancamento ao 
paciente, determinando se prosseguisse a investigação em  busca de outros prováveis 
culpados. 
Em face do exposto, nego provimento ao recurso de habeas-corpus para, ratificando a 
sentença examinada, trancar o inquérito policial, em relação ao paciente, ressalvando-se 
a continuação dele, para apuração da existência de crime e de seu real autor ou autores. 
Assim voto. 
 

RECURSO DE HABEAS CORPUS Nº 0366-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Parte Autora: DR. FRANCISCO ROMÉRIO PINHEIRO LANDIM 
Parte Ré: JUSTIÇA PÚBLICA 
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Paciente: CARLOS PRUDENTE  DE ALMEIDA 
 
EMENTA 

Penal. Habeas corpus para trancamento de inquérito policial. Presidente de Câmara 
Municipal que deixou de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias, 
repassando o montante à tesouraria da Prefeitura Municipal. Não tipificação do crime. 
Débito, ademais, que já foi devidamente pago. Ausência de justa causa que justifica a 
concessão da ordem. Recurso improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 15 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de habeas corpus que impetrou o 
advogado Francisco Romério Pinheiro Landim em favor do Presidente da Câmara 
Municipal do Município de Solonópole-Ce, Carlos Prudente de Alemeida, para 
trancamento do inquérito policial instaurado para apuração de prática tipificada no art. 95, 
alínea d, da Lei nº 8.112/91. 
A ilustrada autoridade remetente, não vislumbrando caracterizado o animus rem sibi 
habendi, concedeu a ordem e determinou o trancamento do inquérito policial, desde que o 
paciente seguira a praxe administrativa repassando à Tesouraria da Prefeitura, para que 
esta providenciasse o recolhimento, o montante relativo às contribuições previdenciárias 
dos seus servidores. Por outro lado, entendeu, ainda, faltar justa causa para o 
prosseguimento do procedimento inquisitorial, em face da dúvida de saber a qual agente 
político competia o recolhimento das ditas contribuições, se ao Chefe do Legislativo ou ao 
Chefe do Executivo, e também diante do fato de já terem sido pagas as contribuições que 
originaram o litígio. 
Os autos subiram por força de remessa oficial. 
Com vistas dos autos, o Ministério Público Federal, através da eminente Procuradora 
Eliane de Albuquerque Oliveira Recena, opinou no sentido da reforma integral da 
sentença para que seja denegada a ordem. 
Processo que independe de pauta. Em mesa. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, foi instaurado inquérito 
policial contra o paciente, Vereador Carlos Prudente de Almeida, Presidente da Câmara 
Municipal de Solonópole-Ceará, pelo fato de não terem sido recolhidas aos cofres da 
Previdência as contribuições previdenciárias descontadas dos seus funcionários. 
Alega o impetrante que o paciente, seguindo a prática administrativa de seus 
antecessores, ao invés de recolher os valores diretamente ao INSS, determinava o 
repasse do montante à Tesouraria da Prefeitura, sendo assim atípica a conduta do agente 
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político, que não poderia ser sujeito ativo do crime de apropriação indébita. 
De fato, a prática delituosa imputada ao paciente reside no fato de não terem sido 
recolhidas aos cofres da autarquia previdenciária as contribuições previdenciárias do 
período de março de 1989 a junho de 1993. 
Como o paciente assumiu a Presidência da Câmara Municipal somente a partir de 01 de 
janeiro de 1993, a responsabilidade penal que eventualmente se lhe imputasse somente 
poderia incidir a partir daquele momento. 
Entretanto, no caso presente, Sua Excelência, a MM. Juíza de 1º Grau, concedeu o writ, 
para determinar o trancamento do inquérito policial, desde que as contribuições 
previdenciárias já haviam sido pagas antes mesmo do recebimento da denúncia, o que 
descaracterizava o crime de apropriação indébita. 
A eminente representante do Parquet, opinou pela reforma da sentença, ao entendimento 
de que, mesmo concordando que o paciente não podia ser agente ativo do crime 
tipificado no art. 95 da Lei nº 8.112/91 nem do crime de responsabilidade previsto no 
Decreto-Lei 201/67, sua conduta poderia configurar a prática de outros ilícitos penais, tais 
como peculato ou prevaricação, devendo, por assim dizer, prosseguir o inquérito policial. 
Ora, entendo que agiu com acerto a MM. autoridade judicial prolatora da sentença sob 
exame. 
Os precedentes desta Corte são todos no sentido de que o não recolhimento das 
contribuições previdenciárias pelo Município nas épocas próprias, sem que o agente 
político tenha ficado com o dinheiro, configura, tão-somente, mera impontualidade no 
cumprimento da obrigação previdenciária. 
Esta situação é, assim, semelhante à do Presidente da Câmara Municipal que haja 
sustado o recolhimento da contribuição previdenciária. 
Demais disso, sem que tal implique em exame acerca da existência de dolo, parece-me 
relevante o fato de que o paciente, embora não recolhendo os valores, tivesse 
determinado o seu recolhimento à Tesouraria do Município, desde que, ao que me 
parece, neste caso,  à Prefeitura é que cabia o repasse dos montantes ao INSS. 
Desta forma, não vejo onde a prática dos crimes de peculato ou de prevaricação, mesmo 
em tese, contra o paciente. 
Isto posto, nego provimento ao presente recurso, mantendo a sentença concessiva da 
ordem. 
É como voto. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 0708-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Recorrente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
Recorridos: MARIA CÉLIA DORNELAS LEÃO E OUTROS 
Advogados: DRS. AURÉLIO AGOSTINHO DA BOAVIAGEM E OUTROS (RECTE.) E  

EDMILSON PARANHOS DE MAGALHÃES FILHO (RECDOS.) 
 
EMENTA 

Trabalhista e Administrativo. Adicional de insalubridade. Sua concessão a servidores 
públicos federais nas mesmas condições disciplinadas na legislação trabalhista. 
Irrelevância do tipo de vínculo do servidor com a Administração, se estatutário ou 
celetista, para a concessão do direito. Admissibilidade da reclamação trabalhista para a 
discussão do direito de servidores estatutários, desde que não verificada qualquer 
incompatibilidade com o procedimento das ações ordinárias (art. 295, V, CPC). Tendo a 
perícia constatado que as atividades desenvolvidas pelos servidores enquadram-se na 
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lista dos trabalhos insalubres, caracterizado está o fato constitutivo e, por conseguinte, o 
direito à percepção do adicional de insalubridade, que, inclusive já vem sendo percebido 
por outros servidores da reclamada, nas mesmas condições. Observância do critério 
qualitativo da Portaria 491, anterior ao ato normativo que instituiu os limites de tolerância. 
Recurso ordinário e remessa oficial improvidos. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
rejeitar a preliminar de intempestividade e no mérito, por maioria de votos, negar 
provimento ao recurso e à remessa oficial tida como interposta, nos termos do voto do 
Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 08 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de recurso ordinário interposto pela 
Universidade Federal de Pernambuco contra sentença prolatada nos autos da reclamação 
trabalhista proposta por Maria Célia Dornelas Leão e outros contra a mesma 
Universidade, perante a Seção Judiciária da Justiça Federal de Pernambuco, objetivando 
a percepção de adicionais de insalubridade e periculosidade. 
O MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco julgou procedente, 
em parte, a presente reclamação trabalhista, para condenar a UFPE a pagar aos 
reclamantes José Cavalcante Brito, Tirso Faustino Costa, Airton de Lima Pires, Sulamita 
de Saura Borges e Márcio Alberto de Souza o adicional de insalubridade, em grau médio, 
a partir de 1º de junho de 1981, de conformidade com o artigo 1º do Decreto-Lei nº 1.873, 
de 27.05.81. 
Inconformada com o decisum, pretende a recorrente a reforma da sentença ao 
fundamento de que sendo a relação laboral mantida por Sulamita de Souza Borges e 
Tirso Faustino da Costa de natureza estatutária e não trabalhista, não poderiam estes 
valer-se da presente ação reclamatória, restando imprópria a via processual eleita em 
relação aos ditos reclamantes. 
Alega, também, que a perícia não se presta para atestar a insalubridade, ratificando os 
termos das razões finais de fls. 237. 
Não foram oferecidas contra-razões. 
O Ministério Público, por sua vez, ofereceu parecer, argüindo a preliminar de 
intempestividade do recurso com base no art. 1º, III, do Decreto-Lei nº 779, de 21.08.69, 
c/c o art. 895, a, da CLT. 
No mérito, alega a impropriedade da via processual, opinando no sentido da exclusão dos 
reclamantes Sulamita de Souza Borges e Tirso Faustino da Costa da relação processual, 
ao tempo em que recusa os argumentos da recorrente quanto à imprestabilidade do laudo 
pericial. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A preliminar de intempestividade do recurso 
suscitada pelo Ministério Público não merece acolhida, posto que assenta-se num 
equívoco, como se pode deduzir do exame dos autos. 
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Com efeito, a ilustre Procuradora, ao fazer a contagem do prazo recursal de 16 
(dezesseis) dias, tomando como termo inicial o dia 11.03.93 (quinta-feira) e final o dia 27 
do mesmo mês, considerou-o como sendo uma sexta-feira. Ocorre que o dia 27 coincidiu 
com o sábado, prorrogando-se o prazo até o próximo dia útil, ou seja, 29 de março de 
1993, data da entrega do recurso, conforme se lê do carimbo de protocolo geral aposto no 
doc. de fls. 252 dos autos. 
Afasto, pois, a preliminar de intempestividade. 
No mérito, embora reconhecendo a natureza estatutária do vínculo em relação aos 
reclamantes Sulamita de Souza Borges e Tirso Faustino da Costa, entendo que estes 
fazem jus ao adicional de insalubridade em condições idênticas aos servidores celetistas, 
à luz do que dispõe o Decreto-Lei nº 1.873, de 27.05.81, e Decreto nº 97.458, de 
15.01.89, art. 1º, in verbis: 
"Os adicionais de insalubridade e de periculosidade serão concedidos aos servidores 
públicos federais nas condições disciplinadas pela legislação trabalhista." (Decreto-Lei 
1.873, de 27.05.81). 
"A caracterização e a classificação da insalubridade ou periculosidade para os servidores 
da Administração Federal Direta, Autárquica e Fundacional será feita nas condições 
disciplinadas na legislação trabalhista." (Decreto 97.458, de 15.01.89). 
Não pode prosperar, ainda, o pedido de excluir do feito os mencionados reclamantes, sob 
o argumento de que elegeram via processual inadequada. Na verdade, não se verificou 
qualquer prejuízo para as partes, não havendo incompatibilidade com o procedimento das 
ações ordinárias, como estabelece o art. 295, V, do CPC. 
No que se refere à insalubridade propriamente dita, insurge-se a recorrente contra a 
sentença, ao argumento de que a interpretação correta da perícia conduziria, 
forçosamente, à conclusão da inexistência da insalubridade. 
Segundo a recorrente, o laudo pericial, apesar de reconhecer a presença de elementos 
insalubres nas atividades realizadas, admite que tais agentes se situam no campo de 
tolerância a que se reporta a Portaria nº 3.214, de 08.06.78. 
Na verdade, o perito, ao ser indagado se o volume dos inflamáveis existentes nos 
laboratórios ultrapassava os limites de tolerância previsto na Lei nº 6.514, de 22.12.77, e 
na Portaria nº 3.214, de 08.06.78, respondeu de forma negativa, conforme se pode 
constatar da leitura dos docs. de fls. 226/227 e 194 dos autos. 
Entendo, no entanto, que tal fato não ilide o direito dos reclamantes à percepção dos 
adicionais. 
É que antes do advento da Portaria nº 3.214, que instituiu os limites de tolerância, 
vigorava o critério qualitativo da Portaria 491. 
Sendo assim, se a perícia atesta que as atividades exercidas enquadram-se na lista de 
trabalhos insalubres, caracterizado está o fato constitutivo e, por conseguinte, o direito ao 
adicional. Destaco, ainda, que vários servidores da reclamada, nas mesmas condições 
dos recorridos, já vêm percebendo os mencionados adicionais. 
Com estas considerações, nego provimento ao recurso e à remessa oficial, tida como 
interposta. 
É o meu voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO EM MS Nº 7.367-RN  

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Parte Autora: APUENA VIEIRA GOMES 
Parte Ré: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - RN 
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Advogados: DRS. MAGNUS AUGUSTO COSTA DELGADO E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Administrativo. Mandado de Segurança. Ensino superior. Transferência. Curso 
semelhante. Dependente. Funcionário público militar. 
- Tem direito à transferência para curso assemelhado ao de origem, dependente de militar 
transferido "ex officio". 
- Segurança mantida. 
- Remessa desprovida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira  Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à remessa,  nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 06 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Remessa oficial de sentença da lavra do MM. 
Juiz Federal da 3ª Vara do Rio Grande do Norte, Dr. Francisco Barros Dias, concessiva 
de segurança a Apuena Vieira Gomes. 
A impetrante cursava Tecnologia em Processamento de Dados na Faculdade de 
Administração da Guanabara. 
Ante a remoção do genitor, militar da Marinha do Brasil, de guarnição do Rio de Janeiro 
para o Comando do III Distrito Naval, em Natal, ela solicitou matrícula no curso de Ciência 
da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN, o mais 
semelhante em forma e conteúdo àquele de Tecnologia em Processamento de Dados. 
Em 19 de fevereiro de 1991, a Câmara de Graduação da CONSEPE indeferiu o pedido da 
matrícula, por contrária à Resolução nº 12/84, do Conselho Federal de Educação. 
O ilustre julgador a quo outorgou o writ consolidando a liminar de fls. 69/70, para permitir 
à autora o prosseguimento do curso de Ciência da Computação, na UFRN. 
Segundo o r. decisum, existindo correlação de matérias, ao aluno, na situação da 
promovente, faculta-se a transferência para curso distinto do de origem. 
Subiram os autos. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Na condição de filha de funcionário 
público militar da Marinha do Brasil, removido ex officio do Rio de Janeiro para Natal, a 
impetrante, aluna do Curso de Tecnologia em Processamento de Dados da Faculdade de 
Administração da Guanabara, faz jus à transferência para estabelecimento de ensino 
superior idêntico, na urbe do novo domicílio paterno, ex vi do art. 100, parágrafo 1º, I, da 
Lei nº 4.024/61, redação da Lei nº 7.073/82, verbis:"Art. 100. A transferência de alunos, de 
uma para outra instituição de qualquer nível de ensino, inclusive de país estrangeiro, será 
permitida de conformidade com os critérios que forem estabelecidos:a) pelo Conselho 
Federal de Educação, quando se tratar de instituição vinculada ao sistema federal de 
ensino;...§1º. Será concedida transferência, em qualquer época do ano e 
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independentemente da existência de vaga:I - para instituições vinculadas a qualquer 
sistema de ensino, quando se tratar de servidor público federal, ou membro das Forças 
Armadas, inclusive seus dependentes, quando requerida em razão de comprovada 
remoção ou transferência de ofício que acarrete mudança de residência para o município 
onde se situe a instituição recebedora ou para localidade próxima desta, observadas as 
normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Educação;"(grifei).Assim, dúvida não 
reside quanto ao direito de transferência da impetrante para a Universidade potiguar. 
Resta analisar o direito à matrícula no curso de Ciências da Computação, indeferida ao 
argumento de não ser equivalente ao de Técnico em Processamento de Dados. O 
fundamento legal para o indeferimento calcou-se no art. 1º, da Resolução nº 12/84, do 
Conselho Federal de Educação, de teor:"Art. 1º - A transferência de alunos de instituições 
de ensino superior nacionais ou estrangeiras para estabelecimentos vinculados ao 
Sistema Federal de Ensino - Universidades ou escolas isoladas - obedecerá aos critérios 
estabelecidos nesta Resolução.Parágrafo Único - Na forma do artigo 100 da Lei 4.024/61, 
com a redação dada pelo artigo 1º da Lei 7.073/82, as transferências a que se refere este 
artigo são as de um para outro estabelecimento, para prosseguimento dos estudos do 
mesmo Curso".Entendeu, portanto, a Universidade que o Curso da impetrante não 
equivaleria ao de Ciências da Computação.De tal compreensão divergira o Coordenador 
do referido Curso da UFRN:"Para melhor esclarecimento, mostramos na tabela em anexo 
o quadro comparativo entre as disciplinas do Curso de origem da requerente (Téc. em 
Processamento de Dados - FIAA) e do Curso de Ciências da Computação da UFRN.A 
análise do quadro em anexo permite verificar que a carga horária do Curso de origem da 
requerente é menor (2100 horas, contra 2880 horas do Curso de Ciências da 
Computação da UFRN) e que há algumas diferenças de enfoque. Contudo, acreditamos 
que a transferência pode ser aceita e permite uma boa integração da requerente ao 
currículo do nosso curso. 
Salvo melhor juízo, é nosso parecer. 
Natal, 21 de março de 1991. 
Prof. Pedro Fernandes Maia. 
Coordenador do Curso de CC." 
Realmente, o Sr. Coordenador executou precuciente análise dos programas dos dois 
cursos, opinando com lucidez pelo deferimento do pedido. A aluna adaptar-se-ia sem 
maiores transtornos ao novo currículo do Curso desejado, necessitando apenas de 
satisfazer as cadeiras obrigatórias, segundo o preceituado no parágrafo 2º do art. 100 da 
Lei nº 4.024/61, modificado pela Lei nº 7.037/82: 
"As matérias componentes dos currículos mínimos de qualquer curso superior, estudadas 
com aproveitamento em instituição autorizada, serão automaticamente reconhecidas pela 
instituição que receber o aluno, devendo este, entretanto, cursar as matérias ou 
disciplinas obrigatórias constantes do currículo pleno, de acordo com as normas fixadas 
pelo Conselho Federal de Educação." 
O Parquet sugere a outorga do writ sob o argumento de se dever prestigiar a unidade 
familiar: 
"1. Os atos concernentes à educação e ao ensino deverão ser praticados em função da 
plena e efetiva realização da cláusula 'A educação é direito de todos e dever do Estado e 
da Família,...' inserta no art. 205, da Constituição Federal. 
2. Via de consequência, ao estudante universitário que foi imposto o ônus de mudar de 
domicílio, em virtude de transferência ex officio recebida pelo seu genitor, é de se 
reconhecer o direito à matrícula em curso semelhante, caso inexista, no local da nova 
residência, curso com grade curricular idêntica ao oferecido pela de origem. 
3. Ademais, o atendimento do pedido, em caso assim, revela eficiência para fortalecer a 
unidade familiar, cuja preservação foi atribuída ao poder público, como se obtém dos arts. 
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203, I, e 226, da Constituição Federal. 
4. Precedentes pretorianos. Acolhimento dos precedentes. 
5. Parecer favorável à concessão da ordem." 
A colenda Segunda Turma desta egrégia Corte, ao julgar o REO nº 861-RN, DOPE, 
28.11.89, Rel. Juiz José Delgado, versou caso idêntico. Eis a ementa do brilhante 
acórdão: 
"Mandado de Segurança. Ensino superior. Transferência compulsória de servidor 
estudante. Ausência na instituição de curso igual ao qual pertencia o estudante. Direito de 
opção. 
1. Estudante universitário que, por ser militar, foi transferido de ofício tem direito a ser 
matriculado em curso superior de instituição sediada no local onde vai servir. 
2. Se inexistir curso igual ao que o estudante era matriculado, deve lhe ser assegurado 
fazer opção para qualquer outro integrante da mesma área. 
3. É abusiva a interpretação firmada pela Universidade de que, não obstante o caráter de 
compulsoriedade em relação ao direito do aluno servidor público ser matriculado, por 
força de remoção de ofício, há necessidade, entretanto, que só se realize esse ato em 
curso igual ao originário. 
4. As normas positivas devem ser interpretadas em consonância com a finalidade a que 
elas se destinam. 
5. Sentença concessiva de mandado de segurança que se confirma." 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso oficial para confirmar a sentença de primeiro 
grau. 
Assim voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO NA AC Nº 17.855-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Parte Autora: CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS DE BRITO 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Advogada: DRA. MARIA LINDÁURIA DE LIMA NASCIMENTO (PARTE A) 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA-CE 
 
EMENTA 

Administrativo. Reforma. Incapacidade definitiva. Relação de causa e efeito com o serviço 
militar. 
- Verificada a incapacidade definitiva do autor, por perícia médica, considerando-o inválido 
permanentemente para qualquer trabalho, constatada também a relação de causa e efeito 
da doença com o serviço militar, defere-se o benefício da lei que no caso prevê reforma 
com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierarquicamente 
imediato ao que possuía na ativa (art. 114, parágrafo 1º, da Lei 5.774/71). 
- Nego provimento à remessa oficial. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à remessa, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de agosto de 1993 (data do julgamento). 
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JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Adoto por relatório o constante do parecer de 
fls. 122/125, firmado pela ilustre Procuradora da República, Dra. Gilda Pereira de 
Carvalho Berger. Ei-lo: 
"O Sr. Carlos Augusto Vasconcelos de Brito propôs ação ordinária contra a União Federal 
visando a sua reforma como militar, alegando que fora incorporado ao Exército em 15 de 
março de 1974, onde sofreu acidente que o tornou incapaz definitivamente para o serviço. 
Diz que foi licenciado por conclusão de tempo de serviço em 14 de janeiro de 1975 e, ao 
tentar obter amparo de (sic) estado, pelas vias administrativas, este lhe foi negado. 
A União Federal contestou a ação, alegando ser insignificante o acidente sofrido pelo 
autor, todavia não ofereceu quesitos ou pediu esclarecimentos sobre a perícia na 
audiência. 
Realizada perícia médica perante o Juízo, concluiu-se que o postulante não tinha 
condições de prever os meios de subsistência, sendo incapaz em definitivo para o 
trabalho, e que a doença fora contraída em serviço, sendo classificada como 'luxação 
recidivante da articulação escapulo umeral E` (fls. 54/55). 
Nas suas alegações finais, a União Federal argúi a prescrição qüinqüenal da demanda, 
pedindo pela improcedência da ação, no que foi contraditada pelo autor que mencionados 
documentos acostados aos autos, alega inexistência da prescrição, requerendo intimação 
da ré para manifestar-se sobre ditos documentos. 
O MM. Juiz a quo, acolhendo a tese da prescrição argüida pela União Federal, declarou 
extinto o processo com julgamento do mérito, tendo como improcedente a ação. 
Às fls. 83, o autor interpõe recurso de apelação, sendo este provido pelo egrégio Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, que, afastando a prescrição, determinou a apreciação das 
demais questões de mérito. 
Em novo decisum, julgou-se procedente a ação concedendo a reforma do autor no soldo 
correspondente ao grau hierarquicamente superior, sucumbindo o autor, no pedido de 
auxílio-invalidez." 
Subiram os autos para reexame obrigatório. 
O Órgão Ministerial opinou pelo improvimento do recurso. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Faço minhas, e a perfilho como 
razões de decidir, a fundamentação do já aludido parecer do Parquet: 
"Refere-se o douto Juiz no seu decisum ao art. 110 da Lei 6.880/80 (Estatuto dos 
Militares). Todavia, o Estatuto a se aplicar nesse caso concreto é o vigente à época dos 
fatos, Lei 5.774, de 23.12.l971. Por consequência, o dispositivo em que se resolve esta 
questão é o art. 112, III, combinado com os artigos 113 e 114, parágrafo 1º, da referida lei. 
Embora não tenha o magistrado se referido explicitamente aos dispositivos 
supramencionados, deduz-se logicamente que a eles quis se referir no momento em que 
trouxe à colação a jurisprudência inserida no seu decisório. 
De modo que acertadamente o autor pediu sua reforma com supedâneo nos dispositivos 
acima referidos e que passo a transcrever: 
'Art. 110. A reforma ex officio será aplicada ao militar que: 
II - for julgado incapaz, defintivamente, para o serviço ativo das forças armadas. 
Art. 112. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: 
III - doença, moléstia, ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de 
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condições inerentes do serviço. 
Art. 113. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes 
dos itens I, II, III e IV do art 112 será reformado com qualquer tempo de serviço. 
Art. 114. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constante 
do item I, do artigo 112, será reformado com remuneração calculada com base no soldo 
correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.' 
A perícia médica de fls. 54 verificou a incapacidade definitiva do autor, considerando-o 
inválido permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de 
subsistência. Constatada ficou também a relação de causa e efeito da doença com o 
serviço militar. 
Vê-se, portanto, que foram atendidos os pressupostos que permitem deferir os benefícios 
da lei que, no caso, prevê reforma com remuneração calculada com base no soldo 
correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa (art. 114, parágrafo 
1º, da Lei 5.774/7l)." 
Destarte, nego provimento à remessa oficial. 
Assim voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 20.171-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Parte Autora: COMPREV - Fundação Compesa de Previdência e Assistência  
Parte Ré: FAZENDA NACIONAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA - PE 
Advogados: DRS. TORQUATO DA SILVA CASTRO E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Constitucional. Tributário. Entidade fechada de Previdência Privada sem fins lucrativos. 
Imunidade. 
1. Mantém-se a sentença que reconheceu à autora, entidade fechada de Previdência 
Privada, sem fins lucrativos, a imunidade quanto ao Imposto de Renda na fonte e ao 
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF (art. 150, VI, "c", da CF). 
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 de 
votos, 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 de julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: COMPREV - Fundação Compesa de 
Previdência e Assistência, instituída pela COMPESA - Cia. Pernambucana de 
Saneamento, propôs ação declaratória de imunidade tributária contra a União Federal, 
com o fito de não ser molestada com a cobrança do Imposto de Renda e do IOF, que vêm 
sendo descontados na fonte, nas suas aplicações financeiras, bem como de quaisquer 
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outros tributos que possa a União Federal vir a exigir sobre seu patrimônio, renda ou 
serviços. 
Alega que foi reconhecida como complementar do sistema oficial de Previdência e 
Assistência Social e teve autorização para funcionamento ofertada pela Portaria 3.950/87, 
do Ministro da Previdência Social, bem como ter preenchido os requisitos do artigo 14 do 
CTN, motivos pelos quais teve assegurada a imunidade tributária pelo § 3º, do art. 39, da 
Lei 6.435/77. E, mesmo assim, vem sendo atingida, inconstitucionalmente, pelo Imposto 
de Renda na Fonte e pelo IOF sobre as aplicações de renda no mercado financeiro, o que 
é vedado pela Constituição Federal, no seu art. 150, VI, c: 
"c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência 
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei". 
A Fazenda Nacional, na sua peça contestatória, argúi, preliminarmente, litisconsórcio 
necessário do Estado de Pernambuco e do Município; que o pedido trata de interpretação 
da lei em tese, pois deduzido após o pagamento do tributo; e impossibilidade da 
declaração nos termos pleiteado, pois a Constituição veda, apenas, a incidência de 
impostos sobre o patrimônio, renda e serviços e não de tributos, gênero do qual o imposto 
é espécie. No mérito, alega que as operações no mercado financeiro efetuadas pela 
autora não dizem respeito à finalidade essencial, o que é exigido pela Constituição 
Federal para outorga da imunidade. 
Na sentença submetida ao duplo grau, o MM. Juiz rejeitou as preliminares de 
litisconsórcio passivo do Estado de Pernambuco e do Município, por não ter sido pedida a 
declaração de imunidade de impostos destas entidade públicas e a preliminar de que a 
ação declaratória deveria ter sido intentada antes do pagamento do tributo, pois o art. 4º 
do CPC admite ação declaratória mesmo quando haja ocorrido a violação do direito. 
Acolheu a preliminar de que a ação não pode objetivar a declaração de imunidade de 
quaisquer títulos, vez que a Constituição Federal, em seu art. 150, VI, c, diz respeito 
apenas a impostos. No mérito, julgou parcialmente procedente a ação, entendendo que 
as aplicações no mercado financeiro, feitas pela autora, atinem a suas qualidades 
essenciais, revelando-se, pois, inservíveis como base de cálculo de impostos. Caso 
contrário, seus recursos financeiros seriam totalmente corroídos pela inflação, impedindo 
a consecução de seus objetivos estatutários. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): O MM. Juiz submete a reapreciação  
desta Corte a decisão que declarou  a inexistência de relação jurídica tributária que 
obrique a COMPREV - Fundação Compesa de Previdência  e Assistência ao pagamento 
do Imposto de Renda na fonte e do Imposto sobre  Operações Financeiras (IOF), sobre 
as aplicações de suas rendas, nos termos abaixo: 
"A autora alegou e provou ser uma Fundação de Assistência e Previdência Privada, sem 
fins lucrativos (fls. 13 e 21). A Constituição Federal em seu artigo 150, VI, c, conferiu a 
imunidade de impostos (e não de tributos) sobre o patrimônio, renda ou serviços dos 
partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, 
das instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 
requisitos da lei. O artigo 14, da Lei nº 5.172, de 25.10.66(Código Tributário Nacional) diz 
quais são os requisitos a serem atendidos pelas pessoas jurídicas acima mencionadas 
para o gozo da referida imunidade, como sejam: I - Não distribuir qualquer parcela de seu 
patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado; II - 
aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 
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institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros 
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. O § 2º do referido 
dispositivo deixa claro que "na falta de cumprimento de quaisquer dos requisitos acima 
especificados, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício da 
imunidade".  
A autora, através de seu Estatuto, demonstra que os requisitos legais para o gozo da 
imunidade a que se refere o artigo 150, VI, c, foram satisfeitos. A União Federal não 
trouxe aos autos nenhuma prova de que a imunidade de impostos a que faz jus a autora, 
tenha sido suspensa, levando-se à suposição de que esta efetivamente satisfazia os 
requisitos da Lei para o gozo da imunidade dos Impostos ou de que jamais sofrera 
qualquer fiscalização por parte do Fisco Federal. Na última hipótese, a ré, União Federal, 
poderia produzir a prova pericial e não o fez, ilidindo o demonstrado pela autora, já que 
esta bem poderia estar descumprindo as determinações estatutárias que, como já 
exposto, satisfazem os requisitos do art. 14, do CTN. Desta forma a Autora, como 
instituição complementar de Assistência Social que é, faz jus à imunidade de que trata o 
artigo 150, VI, c, da Constituição Federal. A autora pretende que se a declare inteiramente 
desobrigada perante a União Federal de atender ao pagamento de impostos em que vem 
sendo inconstitucionalmente atingida, nomeadamente do Imposto de Renda na Fonte, 
que incide cotidianamente sobre suas aplicações de renda no Mercado Financeiro, assim 
como o IOF e quaisquer outros tributos que possa a União Federal exigir sobre o 
patrimônio, sobre a renda ou sobre os serviços. É induvidoso que as aplicações de renda 
das pessoas jurídicas relacionadas no art. 150, VI, c, da C.F., no Mercado Financeiro, de 
certa forma, relacionam-se com as suas atividades essenciais, pois estas, sem as 
referidas aplicações, seriam seriamente prejudicadas, já que os seus recursos financeiros 
sofreriam uma enorme corrosão pela crescente inflação. Esta é a interpretação judicial, 
que perfilho, predominate no extinto Tribunal Federal de Recursos. Há que se destacar 
que os recursos geradores dos rendimentos sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte e ao 
IOF, a cuja imunidade a autora faz jus, têm que ser exclusivamente seus, pois, se 
provado que esses recursos não são seus, é evidente que a autora, nesse caso, não terá 
direito à imunidade pretendida. Por outro lado, a imunidade pleiteada pela autora é 
condicionada à satisfação dos requisitos do art. 14 do CNT e pode ser suspensa pela 
autoridade competente, uma fez verificado o não cumprimento de quaisquer deles, não 
podendo a declaratória ter a amplitude por ela invocada. Ante o exposto, julgo 
parcialmente procedente a ação, e declaro a inexistência de relação jurídica tributária que 
obrigue a autora perante a ré, União Federal, ao pagamento do Imposto de Renda na 
Fonte e ao Imposto sobre Operações Financeiras - IOF sobre as aplicações de suas 
rendas, até a ocorrência da suspensão, por ato da autoridade competente, da imunidade 
tributária conferida pelo artigo 150, VI, c, da Constituição Federal". 
Pelas mesmas razões, nego provimento à remessa oficial. 
É o meu voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 21.036-SE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Parte Autora: ANA DE ARAÚJO SANTOS 
Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Remetente: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ESTÂNCIA - SE 
Advogados: DRS. DORIVAL DE CARVALHO COSTA (PARTE A) E  

VALTENOR SANTOS E OUTROS (PARTE R) 
 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

EMENTA 

Previdenciário Pecúlio. Dec. 89.312/84. Aplicabilidade. 
1. O direito ao recebimento do pecúlio se tornou líquido e certo após o recolhimento das 
contribuições, fato este ocorrido na vigência do Decreto 89.312/84. 
2. Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados este autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, 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: Ana de Araújo Santos propôs ação de 
mandado de segurança contra ato do agente administrativo da agência do INSS do 
Município de Estância - SE, objetivando liminar e segurança que lhe garanta o direito de 
receber o pecúlio deixado por seu esposo, falecido em 05.09.91, e previsto nas Leis 
387/60, art. 5º, parágrafo 3º; 6.887/86; Decreto 83.080/79; Decreto 85.745/81 e Decreto 
89.312/84, arts. 55 e 56. 
Argúi que, tendo o de cujos contribuído para a previdência social urbana e como única 
dependente, faz jus ao benefício denominado pecúlio pelo mesmo formado. E a 
autoridade coatora se nega a liberá-lo, sob argumento de que o mesmo fora extinto pela 
Ordem de Serviço INSS/DSS-24 de 14.08.91. Alega que uma Ordem de Serviço, de 
hierarquia inferior, não pode contrariar a lei, no caso, o Decreto 89.312/84, art. 6º, 
parágrafo 7º, c/c art. 17, I, i, II, d, e art. 55, que prevê o pecúlio, bem como a Lei 8.213/91 
- Plano de Custeio - que também o prevê em seu art. 18, III, a, c/c art. 81, III, e arts. 85, 
84, 82, sendo que este último registra o direito adquirido às contribuições anteriores a sua 
vigência. Registram ambas as legislações que no caso de aposentado que retorna à 
atividade (que foi o caso do seu falecido marido), o pecúlio só poderá ser levantado após 
36 contribuições, que é o exato caso dos autos. Entende assim ferido seu direito líquido e 
certo, vez que já reconhecida a sua dependência através da pensão que requereu e teve 
deferida. 
Intempestivas as informações prestadas que registram em preliminar a inépcia da inicial 
por impossibilidade jurídica do pedido e, no mérito, que o tipo de benefício pretendido foi 
extinto pela Lei 8.213/91, e os arts. 18, III, a, 81, 82 e 85 não beneficiam o pleito, vez que 
se dirigem a dependentes de segurado (art. 81, III), mas em caso de morte por acidente, e 
tal não ficou provado nos autos. 
O parecer do Ministério Público opinou pela procedência do pedido, vez que totalmente 
ao amparo da Lei 8.213/91 e ao albergue do respeito ao direito adquirido. 
Na sentença submetida ao duplo grau, o MM. Juiz monocrático julgou procedente o 
pedido e concedeu a segurança, decretando a ilegalidade do ato coator - indeferimento do 
pecúlio. Fundamentou seu decisum no direito líquido e certo da impetrante, baseado no 
art. 5º, LXIX, da CF/88, c/c arts. 1º e 7º da Lei 1.533/51; arts. 6º, parágrafo 7º; 17, II, d; 55 
e 56 do Dec. 89.213/84, c/c art. 85 da Lei 8.213/91. 
É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Na sentença submetida a esta Corte, 
por força unicamente da remessa oficial, o MM. Juiz declarou ser direito líquido e certo da 
impetrante perceber o pecúlio deixado por seu esposo, nos termos seguintes: 
"O pleito da impetrante encontra amparo legal no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição 
Federal, e no art. 7º da Lei 1.533/51. No caso em estudo observa-se dos documentos 
acostados aos autos que o falecido esposo da impetrante recolheu 39 contribuições, 
sendo  que quando completou a 36ª contribuição, e tornou líquido e certo o direito ao 
pecúlio, a lei nova ainda não tinha entrado em vigência, já que  fora publicada em 25 de 
julho de 1991, quando já tinha o falecido completado o período de carência de 
recolhimento das contribuições, exigido pelo art. 55 parágrafo único do Decreto nº 
89.312/84. Este mesmo decreto 89.312/84, em seu art. 86, diz o seguinte: 'O pecúlio não 
recebido em vida pelo segurado é devido aos seus dependentes ou, na falta deles, aos 
seus sucessores, na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento'. 
Não cabe aqui a alegação da autoridade informante de que este dispositivo legal acima 
transcrito se encontra revogado, uma vez que o art. 85, da atual Lei nº 8.213/91, lhe dá 
aplicabilidade. Assim, considerando líquido e certo o direito da impetrante, com base no 
art. 5º , inciso LXIX, da Constituição Federal , c/c  os arts. 1º e 7º da Lei nº 1.533/51, e 
com base também nos arts. 6º, § 7º, art. 17, inciso II, alínea d, art. 55 e 56 do Decreto nº 
89.312/84, c/c o art. 85 da Lei nº 8.213/91, julgo procedente o pedido decretando, em 
consequência, a ilegalidade do ato de indeferimento do pecúlio pleiteado pela impetrante, 
cujo ato fora prolatado pela autoridade apontada como coatora e comunicado através do 
documento de fls. 08, concedendo, por conseguinte, a segurança impetrada." 
Pelos mesmos fundamentos mantenho a sentença. Nego provimento à remessa oficial. 
É o meu voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 32.485-PE 

Relator: O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA 
Parte Autora: EMPRESA PERNAMBUCANA DE GASTRONOMIA LTDA. - EPG 
Parte Ré: CHESF - CIA/ HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - PE 
Advogados: DRS. ROSANA DE ASSIS LOPES E OUTRO (PARTE A) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. CHESF. Licitação. Empresa fornecedora de refeições. Exigência 
de capital social mínimo. Decreto-Lei 2.300/86, art. 32, § 3º. 
A idoneidade financeira dos licitantes é comumente comprovada pelo capital realizado da 
empresa, não constituindo qualquer ato abusivo da Administração a fixação de capital 
mínimo para os interessados participarem da licitação. 
A exigência de capital mínimo deve, contudo, ser proporcional ao objeto de cada licitação, 
uma vez que a capacidade financeira há de ser aferida de acordo com as características 
do certame. O importante é que a empresa tenha condições de executar o objeto daquela 
licitação específica. 
O Decreto-Lei 2300/86, vigente à época do certame, permitia que se estabelecesse, no 
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo registrado e 
realizado, ou patrimônio líquido mínimo, como dado objetivo de comprovação da 
idoneidade financeira das empresas licitantes, apenas nas obras e serviços de grande 
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vulto ou complexidade - art. 32, § 3º. 
Inexistência de ato próprio do Executivo definindo o grau de complexidade e o volume da 
operação a que se refere o § 3º do art. 32 do Estatuto das Licitações. Impossibilidade da 
Administração definir, discricionariamente, em cada caso, quais obras seriam ou não de 
grande vulto. Inteligência do § 4º do mesmo artigo. 
Improvimento da remessa. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à remessa, nos termos do relatório e voto anexos que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 02 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: EPG - Empresa Pernambucana de Gastronomia 
Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF visando 
à participação em procedimento licitatório independentemente de possuir o capital social 
mínimo exigido pelo edital do certame. 
Sustentou a impetrante, em síntese, que a exigência do capital social mínimo fere a 
legalidade por não assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes, 
formulando condição abusiva no tocante à qualificação econômico-financeira. 
Nas informações prestadas, a autoridade coatora aduziu que o Regulamento de 
Habilitação, Licitação e Contratação do Grupo ELETROBRÁS autoriza a exigência de 
capital mínimo como dado objetivo de comprovação de idoneidade financeira das 
empresas licitantes, e ainda, que o próprio Decreto-Lei 2.300/86 assegura referida 
autorização. 
Em seu parecer, o MPF opinou pela denegação da ordem. 
O MM. Juiz Federal concedeu a  segurança sujeitando a sentença ao duplo grau de 
jurisdição. 
Não houve recurso voluntário. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de remessa oficial contra 
sentença que concedeu segurança à EPG - Empresa Pernambucana de Gastronomia 
Ltda. para que esta participasse de procedimento licitatório, independentemente de 
possuir o patrimônio líquido mínimo exigido pelo edital do certame. 
De fato, a idoneidade financeira dos licitantes é comumente comprovada pelo capital 
realizado da empresa, não constituindo qualquer ato abusivo da Administração a fixação 
de capital mínimo para os interessados participarem da licitação. No entanto, qualquer 
exigência de capital mínimo deve ser proporcional ao objeto de cada licitação, uma vez 
que a capacidade financeira há de ser aferida de acordo com as características do 
certame. O importante é que a empresa tenha condições de executar o objeto daquela 
licitação específica. Nesse sentido é a doutrina de Hely Lopes Meirelles: 
"O essencial é que a Administração não estabeleça exigências descabidas na espécie 
nem fixe mínimos de idoneidade financeira desproporcionais ao objeto do certame, a fim 
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de não afastar os interessados de reduzida capacidade financeira, que não é absoluta, 
mas relativa a cada licitação. Desde que o interessado tenha capacidade financeira real 
para a execução do objeto daquela licitação, pode concorrer em igualdade de condições 
com os de maior capital ou faturamento." 
(Direito Administrativo Brasileiro, 17ª ed., p. 272). 
Sustentou a CHESF, por outro lado, que os parágrafos 3º e 6º do artigo 32 do Decreto-Lei 
2.300/86, então vigentes à época da licitação, asseguram a exigência do capital mínimo 
para atestar idoneidade financeira das empresas licitantes. 
Os referidos parágrafos versam sobre a exigência do capital mínimo nas compras para 
entrega futura, obras e serviços de grande vulto ou complexidade. O § 3º referido dispõe 
expressamente: 
"A Administração nas compras, para entrega futura, obras e serviços de grande vulto ou 
complexidade, pode estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de 
capital mínimo registrado e realizado, ou de patrimônio líquido mínimo, como dado 
objetivo de comprovação da idoneidade financeira das empresas licitantes e para efeito 
de garantia do adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado." 
No entanto, a sua interpretação não pode ser feita com independência do parágrafo 4º do 
mesmo artigo, que estabelece a regulamentação do parágrafo anterior, verbis: 
"O Poder Executivo definirá, em ato próprio, o grau de complexidade e o volume da 
operação a que se refere o parágrafo anterior, bem assim os limites mínimos exigíveis, a 
fim de que não se frustre a competitividade do procedimento licitatório." 
Vê-se, portanto, que o aludido § 3º não é dispositivo auto-aplicável, dependendo de 
regulamentação. A exigência do capital mínimo, na espécie, só se me afiguraria correta 
se a CHESF houvesse comprovado a existência de ato do Executivo que definisse o grau 
de complexidade e o volume da operação que caracterizam as obras de grande vulto, 
comprovando, assim, que o objeto da presente licitação se enquadraria no referido 
conceito. Não pode é a Administração definir, discricionariamente, em cada caso quais 
obras seriam ou não de grande vulto. 
Nesse sentido corretamente decidiu o julgador de primeiro grau - fls. 108/109: 
"Não ficou a critério do Administrador dizer, em cada caso, que as obras ou serviços são 
de grande vulto ou complexidade. 
Foi prevista a expedição de ato próprio, estabelecendo as diretrizes para aplicação do 
referido § 3º. 
Os procedimentos específicos adotados pelas empresas públicas e  sociedades  de 
economia mista, conforme já foi ressaltado, devem obedecer aos princípios básicos da 
licitação. 
As normas gerais do Decreto-Lei nº 2.300/86 não podem ser contrariados pelos referidos 
procedimentos.  
A previsão de critérios para que não se frustre a competitividade se caracteriza como 
norma geral. 
Assim,  entendo que o § 4º do artigo 31, do Decreto-Lei 2.300/86, contém norma geral, no 
sentido de que é aplicável a todas as entidades submetidas à licitação. 
Não se demonstrou a existência de ato do Poder Executivo, definindo o grau de 
complexidade e o volume da operação que caracterizam obras ou serviços de grande 
vulto ou complexidade, de modo a permitir a exigência de capital mínimo ou patrimônio 
líquido mínimo. 
Assim, entendo incabível formular tal exigência. 
Entendo que a solução da presente lide pode ser realizado tão somente, mediante o 
exame da matéria de direito. 
É suficiente demonstrar que a exigência de capital mínimo, para participar de licitação, 
não pode ser realizada sem que exista a regulamentação prevista no § 4º do artigo 31, do 
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Decreto-Lei nº 2.300/86." 
Com essas considerações, nego provimento à remessa para manter a r. sentença por 
seus jurídicos fundamentos. 
É o meu voto 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 33.582-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Parte Autora: CRISTIANNE MARIA BUTTO ZARZAR 
Parte Ré: JUSTIÇA PÚBLICA 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - PE 
Advogados: DRS. PEDRO DE SIQUEIRA CAMPOS E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Opção definitiva de nacionalidade. Remessa oficial. Requisitos legais atendidos. 
Desprovimento. 
Requerente nascida no Chile, filha de pai chileno (naturalizado) e mãe brasileira. 
Residência no Brasil antes de atingir a maioridade. Aplicação do "jus sanguinis". Opção 
provisória manifestada perante o Juízo Estadual, com o conseqüente registro no cartório 
civil. 
Atendimento das exigências previstas na Lei 818/49, art. 4º, e Lei 6.015/73, art. 32, §§ 2º 
a 5º. 
A Constituição Federal de 1988 possibilitou a opção a "qualquer tempo" (CF/88, art. 12, I, 
c). 
Sentença confirmada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à remessa, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 21 de outubro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de remessa oficial da decisão do MM. Juiz 
Federal da 1ª Vara deste Estado, que julgou procedente pedido de opção pela 
nacionalidade brasileira, manifestada por Cristiane Maria Butto Zarzar, nascida em 
12/08/65, em Recoleta, Santiago do Chile, filha de pai palestino, naturalizado chileno e 
mãe brasileira, hoje residentes nesta Capital. 
Instruído o pedido com os documentos comprobatórios dos fatos alegados, foi ouvido o 
Ministério Público Federal, que se pronunciou pelo deferimento do pedido. 
Subiram os autos em virtude do duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A requerente, filha de pai chileno e mãe 
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brasileira, nascida em Santiago do Chile, optou pela nacionalidade brasileira, já que 
residia no País desde antes de atingir a maioridade. 
Em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família da 
Comarca do Recife, foi lavrado o termo de nascimento no competente cartório do registro 
civil (fls. 06). 
Embora a regra geral da tradição do Direito pátrio seja o jus soli, a legislação e a própria 
Constituição Federal admitem, em hipóteses expressamente previstas, a adoção do jus 
sanguinis. 
A Lei nº 818, de 18 de setembro de 1949, que regula a perda e a reaquisição de 
nacionalidade determina: 
"Art. 4º. O filho de brasileiro ou brasileira, nascido no estrangeiro e cujos pais ali não 
estejam a serviço do Brasil, poderá, após a sua chegada ao País, para nele residir, 
requerer ao juízo competente do seu domicílio, fazendo-se constar deste, e das 
respectivas certidões, que o mesmo só valerá, como prova de nacionalidade brasileira, 
até quatro anos depois de atingida a maioridade. 
§ 1º O requerimento será instruído com documentos comprobatórios da nacionalidade 
brasileira de um dos genitores do optante, na data de seu nascimento, e de seu domicílio 
no Brasil. 
§ 2º Ouvido o representante do Ministério Público Federal, no prazo de cinco dias, 
decidirá o juiz em igual prazo. 
§ 3º Esta decisão estará sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão 
depois de confirmada pelo Tribunal." 
Posteriormente, a Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6015/73) disciplinou o registro das 
opções de nacionalidade no registro civil das pessoas naturais, verbis: 
"Art. 32. (...) 
§ 2º O filho de brasileiro ou brasileira, nascido no estrangeiro, e cujos pais não estejam ali 
a serviço do Brasil, desde que registrado em consulado brasileiro ou não registrado venha 
a residir no território nacional antes de atingir a maioridade, poderá requerer, no juízo de 
seu domicílio, registre-se, no livro 'E` do 1º Ofício do Registro Civil, o termo de 
nascimento. 
§ 3º Do termo e das respectivas certidões do nascimento registrado na forma do 
parágrafo antecedente constará que só valerão como prova de nacionalidade brasileira 
até 4 (quatro) anos depois de atingida a maioridade. 
§ 4º Dentro do prazo de quatro anos, depois de atingida a maioridade pelo interessado 
referido no § 2º, deverá ele manifestar a sua opção pela nacionalidade brasileira perante o 
Juízo Federal. Deferido o pedido, proceder-se-á ao registro no livro 'E`do Cartório do 1º 
Ofício do domicílio optante. 
§ 5º Não se verificando a hipótese prevista no parágrafo anterior, o oficial cancelará, de 
ofício, o registro provisório efetuado na forma do § 2º." 
No caso em julgamento, a requerente nasceu no dia 12 de agosto de 1965. Tanto a 
sentença do Juízo de Família quanto o assentamento da opção foram efetivados em 
dezembro de 1982. 
O prazo de caducidade de quatro anos, para a opção definitiva, formulada perante o Juízo 
Federal, contar-se-ia da data em que completou 21 (vinte e um) anos - maioridade civil, 
como decidira o STF no AI nº 43.801-DF, rel. Ministro Djaci Falcão. 
De acordo com a legislação ordinária, somente seria válida a manifestação da vontade se 
requerida a opção até o mês de novembro de 1986. O presente feito foi ajuizado em 
19/06/90. Todavia, mesmo durante a vigência da Constituição anterior, o Tribunal Federal 
de Recursos vinha admitindo a opção definitiva, mesmo após os quatro anos, quando o 
interessado houvesse praticado atos que demonstrassem inequivocamente o desejo de 
manter a nacionalidade brasileira, tais como, alistar-se eleitor, exercer cargo público ou 
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atividade remunerada, casar com brasileiro, etc. (REO 47.042-SP, rel. Min. Néri da 
Silveira; REO 76.589-SC, rel. Min. Jesus da Costa Lima; AC 97.101-RS, Rel. Min. Flaquer 
Scartezzini; REO 101.214-SP, rel. Min. Carlos Thibau). 
Com o advento da Constituição Federal de 1988, não subsiste qualquer óbice temporal à 
concessão do pedido, em face do disposto no artigo 12, I, c, verbis: 
"Art. 12. São brasileiros: 
I - natos: 
(...) 
c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam 
registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem em qualquer tempo 
pela nacionalidade brasileira;" (grifo nosso). 
Nesse sentido já decidira o Tribunal Federal de Recursos, após a vigência da novel 
Constituição: 
"EMENTA: Constitucional - Opção de nacionalidade. Deixa-se de considerar que a opção 
foi requerida fora do prazo legal se a decisão proferida se deu na vigência da nova 
Constituição (5.10.88) que permite, a qualquer tempo, a opção de nacionalidade 
brasileira. Apelo provido" (TFR, AC 134.317-RJ, Relator Min. Flaquer Scartezzini, j. 
11.11.88, DJ 2.5.89). 
Desse modo, por satisfazer a requerente todos os requisitos necessários à conservação 
da nacionalidade brasileira, correta a r. sentença que deferiu a opção definitiva e 
determinou que, após o trânsito em julgado, fosse efetivado o registro no cartório 
competente. 
Nego provimento à remessa. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 33.878-PB 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Parte Autora: SASSE - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DA PARAÍBA 
Advogado: DR. GERALDO FREIRE DE SANTANA 
 
EMENTA 

Acidente. Veículo oficial. Seguradora. Ressarcimento. 
- Presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado, tem o segurador 
direito a se ressarcir, mediante ação regressiva contra a União, do montante efetivamente 
pago à vítima, até o limite previsto no contrato. Aplicação da Súmula 188 do e. STF. 
-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, 18 de novembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO- Relator 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O ilustre Juiz Federal da 2ª Vara da Paraíba, Dr. 
Alexandre Luna Freire, assim resumiu o caso: 
"Sasse - Cia. Nacional de Seguros Gerais  propôs ação de indenização por ato ilícito 
contra a União - 15º Batalhão Motorizado da Paraíba (Cf. aditamento, despachos de fls. 
33/39) visando, em razão da colisão de veículos, o ressarcimento de danos, pelo 
pagamento de seguro, em veículo da segurada Terezinha Cavalcante. 
Procuração e documentos (fls. 5/29). 
Na audiência de instrução e julgamento, ofereceu contestação a União, fls. 52/55, 
pugnando pela improcedência alegando incomprovada a "relação fática entre o prejuízo e 
o evento alegado"e a solitude do laudo. 
Razões finais às fls. 53. " 
Às fls. 72/73, o Magistrado julgou pela procedência da ação e submeteu a decisão ao 
reeexame necessário. 
Neste Tribunal, os autos vieram-me por distribuição regular. 
Dispensei a revisão (RI, art. 30, IX). 
É o relatório 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Leio entre os fundamentos da sentença: 
" A pretensão da seguradora tem como causa de pedir a subrogação pelos direitos 
contratuais em decorrência do ilícito. 
A União verbera contra o laudo que entende impreciso e " a simples falta de cuidado é 
alegação abstrata (fls. 54). 
A avaliação técnica apurou (fls. 10) que o veículo da União (caminhão) trafegando na 
faixa central da via ao manobrar para entrar no portão principal atingiu o veículo da 
segurada que trafegava na faixa direita. A ilicitude da condução adveio de "dirigir sem os 
cuidados e atenção indispensáveis à segurança do trânsito", como se vê nos desenhos e 
fotografias ( fls. 11/15). 
José Severino dos Santos avaliou o procedimento (fls. 52)- " o caminhão ao entrar no 
Grupamento de Engenharia ainda que sinalizando, deveria ter observado uma certa 
margem de segurança ", e , "que no entender do depoente, o veículo Chevete não tenha 
contribuído para a ocorrência da colisão." 
Manoel Carlos Falcão observa que: "... enquanto que a viatura do 15º Batalhão vinha 
rolando pela  fai (sic) central da Avenida, não esperando que a moça passasse; ... Que a 
velocidade era moderada". 
Ora, a questão não apresenta complexidade. A verberação da União contra o laudo 
improcede, até porque não há notícia contra o resultado na esfera administrativa. 
Assim, a falta de cuidados de invadir a faixa da direita para adentrar dentro do prédio 
público é evidente não lhe favorecendo o porte do veículo, como se o tamanho conferisse 
imunidade à segurança dos veículos menores. A preferência rege-se pela faixa de 
rolamento. 
Assim, evidente o nexo de causalidade. 
Os danos, por sua vez, restaram causados e não verberados. 
A Súmula 188, do STF: "O Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano 
pelo  que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro."  
A União, no caso, responde objetivamente por ato de funcionário seu. " 
A meu ver, a controvérsia foi bem deslindada a partir do reconhecimento da 
responsabilidade objetiva do Estado, ao caso. 
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É oportuno o comento de Celso Antônio Bandeira de Mello: 
" Nos casos de responsabilidade objetiva o Estado só se exime de responder se faltar o 
nexo entre seu comportamento comissivo e o dano. Isto é: exime-se apenas se não 
produziu a lesão que lhe é imputada ou se a situação de risco inculcada a ele inexistiu ou 
foi sem relevo decisivo para a eclosão do dano. Fora daí, responderá sempre, em suma: 
realizados os pressupostos da responsabilidade objetiva não há evasão possível ". 
( in "Curso de Direito Administrativo", Malheiros Ed., 4ª ed., pág. 456). 
Com estas considerações, nego provimento à remessa. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO EM MS Nº 34.139-PB  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Parte Autora: ÉDSON RANGEL DE FARIAS 
Parte Ré: FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA - LBA 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - PB 
Advogada: DRA. SAMARITANA TRAVASSOS DE SOUZA (PARTE A) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Licença-prêmio por assiduidade requerida para gozo 
fracionado em três etapas. Mudança de regime jurídico. Direito adquirido sob a égide da 
legislação celetista, igualmente amparado pela Lei nº 8.112/90, art. 100. Vedação do 
cômputo total do tempo de serviço público para efeitos de obtenção de licença-prêmio (Lei 
nº 8.162/91). 
- É atentatório o indeferimento, por parte da autoridade impetrada, do usufruto da terceira 
etapa de licença-prêmio para gozo fracionado em três etapas, concedida sob a égide da 
legislação celetista. 
- A vedação do direito de computar todo tempo de serviço público para efeito de licença-
prêmio foi instituída pela Lei nº 8162/91 e não pela mudança do regime jurídico (Lei nº 
8112/90), como equivocadamente entendeu a autoridade impetrada. Até porque a Lei nº 
8112/90, em seu art. 100, mantém o mesmo direito. 
- Tal indeferimento implica transgressão de direito adquirido salvaguardado pela 
Constituição Federal. 
- Remessa a que se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Ex Officio em MS nº 34.139 - PB, 
em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar  provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 07 de outubro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Édson Rangel de Farias impetrou mandado de 
segurança contra ato do Superintendente da Fundação Legião Brasileira de Assistência, 
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na Paraíba, que lhe suspendeu o benefício do último período de licença-prêmio, 
anteriormente concedido em três parcelas, à consideração de que, com o advento da Lei 
nº 8112/90, passou o impetrante do regime celetista para o estatutário, vindo, 
posteriormente, a sofrer os efeitos da Lei nº 8162/91, que, em seu art. 7º, veda a 
contagem do tempo anterior de serviço público federal para fins de licença-prêmio por 
assiduidade. 
Indeferida a liminar, fls. 27. 
Prestadas as informações de praxe e ofertado parecer ministerial, opinando pela 
concessão da segurança, o MM. Juiz a quo, ao final, sentenciando, concedeu 
parcialmente a segurança, determinando ao impetrado a concessão da terceira etapa de 
licença-prêmio por assiduidade a ser gozada pelo impetrante, denegando o pleito de 
conversão em pecúnia. 
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): Irretocável a sentença recorrida, à luz 
do melhor direito vigente. 
O direito pleiteado pelo impetrante foi concedido sob a égide da legislação celetista, 
configurando-se, à época da vigência das Leis nºs 8112/90 e 8162/91, direito adquirido, 
proibido de ser prejudicado, sob pena de transgredir preceito constitucional erigido no art. 
5º, XXXVI, da nossa Magna Carta. 
Ademais, é de se acrescentar, como bem frisou o ilustre magistrado a quo, que a própria 
Lei nº 8112/90 dispõe, em seu art. 100, acerca do direito de computar todo o tempo de 
serviço público, não influindo o regime jurídico sob o qual foi prestado. 
Tal limitação somente veio a ser imposta com a edição da Lei nº 8162/91 e não, como 
equivocadamente entendeu a autoridade impetrada, com a mudança de regime jurídico. E 
mais, ainda que a Lei nº 8112/90 viesse com tal imposição, o que comprovadamente não 
ocorreu, ao impetrante continuaria resguardado o direito adquirido na vigência da lei 
anterior. 
Portanto, há de permanecer o direito do impetrante de gozar a terceira etapa de sua 
licença-prêmio requerida, por consubstanciar-se tal pretensão em direito salvaguardado 
pela Constituição Federal. 
Isto posto, nego provimento à remessa oficial para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO EM MS Nº 35.593-RN  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Parte Autora: GERALDO PORFÍRIO DA SILVA 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - RN 
Advogado: DR. ELIVALDO BEZERRA JÁCOME (PARTE A) 
 
EMENTA 

Administrativo. Infração cometida por barco pesqueiro no transporte de mercadorias 
perecíveis para a ilha de Fernando de Noronha. Aplicação de multa e apreensão da 
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embarcação. Art. 300 do Regulamento para o Tráfego Marítimo. 
Merece reforma parcial a sentença que anulou a sanção de apreensão da embarcação do 
impetrante, entendendo que a sua cumulatividade com a pena de multa transgrediria o 
princípio do "non bis in idem". 
É legal a aplicação de multa e apreensão da embarcação à infração comprovadamente 
cometida, eis que respaldada  tal punição no art. 300 do RTM, que autoriza a 
cumulatividade das duas sanções. 
Remessa parcialmente provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Ex Officio em MS nº 35.593 - RN, 
em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
parcial provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de outubro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Geraldo Porfírio da Silva, identificado nos autos, 
impetrou mandado de segurança contra ato do Comandante da Capitania dos Portos do 
Estado do Rio Grande do Norte, que apreendeu e lavrou auto de infração, com aplicação 
de multa, em virtude da embarcação, pertencente ao impetrante, haver transportado 
mercadorias perecíveis para a Ilha de Fernando de Noronha, transgredindo, assim, o 
Decreto nº 87.648/82, por se tratar de barco pesqueiro. 
Deferida a liminar, no sentido de liberar a embarcação apreendida (fls. 21), foram 
prestadas as informações de praxe. 
Ofertado parecer ministerial pela extinção do processo sem julgamento do mérito, em 
virtude do ilustre Procurador entender o mandamus carecedor de dilação probatória. 
Ao final, o MM. Juiz a quo concedeu parcialmente a segurança para anular a apreensão 
efetivada sobre a embarcação do impetrante, mantendo a multa aplicada. 
Por força de remessa oficial, 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): À infração cometida pelo impetrante 
foi aplicada dupla sanção: apreensão da embarcação e multa. O impetrante não negou, 
em momento algum, a prática da infração. O ilustre Juiz a quo, acolhendo a tese do non 
bis in idem, entendeu haver a autoridade impetrada extrapolado seu poder disciplinar, vez 
que aplicou duas sanções a uma mesma infração, sem previsão legal. 
Transcrevo, pois, trecho da sentença, verbis: 
"28. É certo que o Decreto 87.660/82 (art. 297) prevê a possibilidade de a autoridade 
administrativa, dês  que verificada infração a alguns de seus preceitos, apreender a 
embarcação infratora. Porém, não acolhe a aplicação cumulativa da penalidade drástica 
com a de multa. 
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29. O impetrado, no uso da discricionariedade reconhecida em sede de poder disciplinar 
(apud Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, RT, 14ª ed., pág. 105), 
poderia, inclusive, de acordo com as circunstâncias vivenciadas pelo caso, escolher de 
logo a pena de apreensão. O que não poderia era, ao depois de eleger a sanção 
pecuniária, exceder-se, sem previsão legal, e executar a apreensão da embarcação do 
impetrante, por incorrer em bis in idem." 
Ocorre que o Regulamento para o Tráfego Marítimo, responsável pelo disciplinamento da 
situação fática, ora em apreço, no seu art. 300, assim dispõe: 
"Art. 300 - A embarcação ou objeto apreendido ou achado só será entregue ao legítimo 
proprietário depois que este satisfizer o pagamento correspondente a: 
I   - omissis 
II  - omissis 
III - Multas e taxas devidas." 
Depreende-se, por conseguinte, que inócua a anulação da apreensão efetivada sobre a 
embarcação do impetrante, com a mantença da multa aplicada, vez que a legislação 
pertinente, retrotranscrita, autoriza a liberação imediata da embarcação apreendida, após 
o pagamento de multas e taxas devidas. 
A pena cominada pela autoridade administrativa é, portanto, legal, encontrando-se 
prevista no RTM. 
Isto posto, dou parcial provimento à remessa oficial para reformar a parte da sentença 
que anulou a apreensão da embarcação pertencente ao impetrante, para restabelecê-la, 
por legal, até a efetivação do pagamento da multa aplicada. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 40.043-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Parte Autora: ALIMONDA INDL. COML. LTDA. E OUTROS 
Parte Ré: FAZENDA NACIONAL 
Remetente: 2ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
Advogados: DRS. FERNANDO DE CASTRO E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Constitucional e Tributário. Imposto Provisório sobre Movimentação ou Transmissão de 
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - IPMF. Invalidade da sua 
cobrança no exercício de 1993. Inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal . Remessa improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 08 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A sentença sujeita a duplo grau de jurisdição 
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concedeu parcialmente segurança para afastar a exigência do Imposto Provisório sobre 
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira - IPMF - no exercício de 1993. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O Supremo Tribunal Federal , ao 
julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 939-7, retirou do ordenamento jurídico as 
disposições da Lei Complementar 77/93 que exigiam o recolhimento do IPMF no mesmo 
exercício da sua instituição, dada a supremacia do princípio da anterioridade (art. 150, III, 
b, da Constituição Federal) até mesmo sobre comando emanado da Emenda 
Constitucional 3/93.  
A sentença ajusta-se, por inteiro, a esse entendimento. 
Nego provimento à remessa.   
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 41.031-RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Autor: JURANDIR GOMES DE MOURA JÚNIOR 
Réu: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. NATÉRCIA NUNES PROTÁSIO E OUTRO (AUTOR) 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar. Acidente em  serviço. Direito à reforma. Remessa improvida.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES; O processo foi erradamente autuado como 
apelação cível, o que configura mais um injustitificável engano do Setor de Distribuição 
deste Tribunal. Em consequência, fez-se com erro a intimação para julgamento.  
Trata-se, contudo, de defeito que em nada prejudica a defesa das partes, comunicadas 
que foram da data do julgamento. 
A sentença sujeita a reexame deferiu pedido de reforma de militar, em razão de acidente 
no serviço. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O laudo pericial e os documentos 
juntados pelo autor demonstram a ocorrência do acidente, quando da disputa de 
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competição esportiva na unidade militar em que servia. Sofreu, então, forte contusão no 
joelho esquerdo, tornando-se incapaz para o serviço militar e fazendo jus à reforma , nos 
termos do art. 109 da Lei 6.880/80. 
Por essas razões, nego provimento à remessa. 

 


