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AÇÃO PENAL Nº 0020-RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Autor: JUSTIÇA PÚBLICA 
Réus: JOÃO CORREIA DOS SANTOS E RICARDO DE SANTANA ARAÚJO 
Advogados: DRS. CÉLIO AVELINO DE ANDRADE E BÓRIS TRINDADE 
 
EMENTA 

Penal. Estelionato. Venda de alimentos deteriorados à Fundação de Assistência ao 
Estudante, órgão do Ministério da Educação. Competência do Tribunal Regional Federal 
determinada pela participação de Prefeito Municipal. Prova da autoria e da materialidade. 
Procedência da denúncia. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar as 
preliminares quanto à incompetência da Justiça Federal e de inépcia da denúncia. No 
mérito, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a denúncia, nos termos do voto do 
Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: O Ministério Público Federal denunciou de João 
Correia dos Santos e Ricardo de Santana Araújo, assim descrevendo o fato: 
Em meados do ano de 1987, na cidade de Natal, Rio Grande, os acusados João Correia 
dos Santos, diretor-presidente da firma J. C. Santos, e Ricardo Santana Araújo, à época 
vendedor da mesma firma, vitoriosos na licitação pública, venderam à Fundação de 
Assistência ao Estudante 40.000 kg (quarenta mil quilos) de farinha de mandioca 
completamente avariada, a ser distribuída às crianças pelo Programa Estadual de 
Alimentação Escolar, com emissão da Nota Fiscal nº 001081. 
Para disfarçar a péssima condição da substância alimentícia vendida, já que cheirava mal 
e estava com mofo, os denunciados, que certamente não possuem filhos matriculados em 
escola pública, acondicionaram a farinha de mandioca, cuja compra e venda restava 
perfeita, pois já haviam recebido da Fundação o valor da operação, em sacos plásticos de 
25 kg estampados com o nome COBAL, adquiridos pelo segundo acusado Ricardo de 
Santana Araújo, dando assim credibilidade ao produto. 
Recebeu, então, a Fundação, que ignorava completamente a "esperteza" dos 
denunciados, a mercadoria comprada e depositou em armazém da CIBRAZEM, na cidade 
de Natal. 
No entanto, o péssimo estado da farinha era visível, havendo necessidade do exame do 
produto, que ainda não tinha passado pelo controle de qualidade da Secretaria de Saúde, 
não se sabe porque, apenas desconfia-se. 
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Os acusados, comerciantes com bom trânsito na COBAL, indiferentes aos problemas de 
saúde infantil e ao dinheiro público, fizeram chegar às mãos dos peritos da Secretaria de 
Saúde que controla a qualidade, farinha para análise, bem diferente da farinha de 
péssima qualidade armazenada na CIBRAZEM, daí ter sido de início o produto liberado 
para o consumo pelos analistas induzidos em erro pelos denunciados. 
No entanto, a farinha de mandioca como stáriets de Dostoievski em "Os Irmãos 
Karamazov" fedia. 
Daí ter sido finalmente interditado em agosto de 1987 o seu consumo pela Secretaria de 
Saúde, através da Vigilância Sanitária. 
Solicitou, então, a Fundação aos acusados (fls. 289 do IP), que venderam gato por lebre, 
o ressarcimento do prejuízo sofrido pela desastrada transação, tendo os denunciados, 
certos da impunidade, simplesmente esquecido o assunto, ou seja, nem devolveram o 
dinheiro recebido nem substituíram a mercadoria deteriorada imprestável para o 
consumo. 
Com essa conduta, praticaram os acusados o crime previsto no art. 171 do Código Penal, 
estando incursos em suas sanções. 
Apresentadas peças de defesa preliminar, foram interrogados (fls. 525 e 569). 
Foram ouvidas testemunhas de fls. 586, 587, 588/89, 590/91, 592/93, 622, 627 e 628. 
Em alegações finais, a Dra. Dalva de Almeida sustentou a acusação. O réu Ricardo de 
Santana Araújo argüiu incompetência da Justiça Federal e inépcia da inicial por não 
descrever a participação individual de cada denunciado e, no mérito, pugnou pela 
absolvição com base no art. 386, VI, do CPP. 
Por sua vez, o réu João Correia dos Santos argüiu as mesmas preliminares e formulou 
pedido de absolvição fundada no art. 386, III, ou IV, do CPP. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A competência da Justiça Federal 
para processar e julgar a ação penal decorre de o delito ter sido praticado em detrimento 
de recursos da Fundação de Assistência ao Estudante, órgão vinculado ao então 
Ministério da Educação e Cultura, com personalidade de Direito Público. Trata-se de 
entidade fundacional de natureza idêntica à Fundação Nacional do Índio e à Legião 
Brasileira de Assistência, a propósito das quais pacífica é a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal no sentido de se equipararem às autarquias. O deslocamento para este 
Tribunal decorreu da eleição do acusado Ricardo de Santana Araújo para o cargo de 
Prefeito do Municipio de Serra de São Bento-RN.  
Rejeito a preliminar de incompetência. 
A denúncia descreve os fatos, afirmando que os acusados, o primeiro na qualidade de 
diretor-presidente da firma J.C. Santos, e o segundo como vendedor, vencendo licitação, 
entregaram à Fundação de Assistência ao Estudante farinha de mandioca completamente 
avariada, para ser distribuída como merenda escolar, enganando, com ardis consistentes 
em burlar o controle da Secretaria de Saúde, apresentando amostras diferentes, e dos 
destinatários da mercadoria, apondo inscrições da COBAL na embalagem, os prepostos 
da entidade pública , para obtenção de vantagem ilícita.  
Está perfeitamente caracterizada a participação dos denunciados. 
Rejeito a segunda preliminar, de inépcia da denúncia. 
Passo ao exame de mérito.  
Afirma João Correia dos Santos que, em janeiro de 1987, vendeu as suas quotas, na 
firma J.C. Santos, a João Carneiro e Jeovani da Silveira (fls. 569). 
Consta, realmente, fls. 514,  certidão da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do 
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Norte dando conta de aditivo ao contrato social da firma Comercial Caenga Ltda., 
sucessora da firma indvidual J. C. dos Santos, desde 12.08.1981 (fls. 513).  
Ocorre que, extinta a firma individual desde 1981, foi em nome de J.C. Santos Ltda. que o 
contrato de fornecimento da farinha de mandioca foi celebrado, em 1987. Consta, fls. 189, 
proposta de preços e condições datada de 11 de março de 1987, assinada por Ricardo de 
Santana Araújo, em nome da firma J. C . Santos e Cia. Ltda.  
Vê-se, portanto, que o acusado João Correia dos Santos  se retirou, em janeiro de 1987, 
da firma  Comercial Caenga Ltda., e, já em março seguinte, era celebrado contrato em 
nome da firma J. C . Santos e Cia. Ltda., da qual afirmou, em junho de 1989, ao depor 
ante a autoridade policial, ser sócio-proprietário (fls. 416), tendo o co-réu Ricardo Santana 
como vendedor, e confirmando a venda de 70 mil quilos de farinha de mandioca à FAE. 
Ricardo Santana confirma que era vendedor de J. C. Santos Ltda. (fls. 426). 
Está , portanto, comprovada a autoria em relação a ambos os acusados.  
A materialidade do delito consistiu em entregar farinha de mandioca deteriorada à FAE, 
iludindo os prepostos dessa entidade, mediante apresentação de amostras diferentes, 
para exame, com a finalidade de recebimento do preço da venda. A prova documental, 
incluindo perícia, é farta.  
Sinval Nunes afirma que, "pela experiência de armazenamento de produtos dessa 
natureza que tem, pareceu-lhe que aquelas características de deterioração não haviam 
surgido após o armazenamento dos produtos na CIBRAZEM, mas se tratava de 
referências que a mercadoria já portava há algum tempo". 
O coordenador de Vigilância Sanitária na região, Sr. Armando José e Silva, diz, 
claramente: 
"que um dos dados apurados pela Vigilância Sanitária era de que o produto distribuído 
não era o mesmo que havia sido analisado no Armazém Central, em Natal, isso levando-
se em consideração uma série de parâmetros constantes da perícia..." (fls. 590/91). 
Já na chegada ao armazém, a farinha apresentava mau cheiro e aparentava mofo , 
segundo a testemunha Maria de Lourdes Lima Farias (fls.  593). 
Sátiro Gil de Souza Filho declara que a farinha entregue ao armazém da CIBRAZEM era 
de qualidade diversa da que havia sido analisada (fls. 587)  
Não há a considerar qualquer excludente ou dirimente. 
Assim, julgo procedente a denúncia e tenho os acusados como incursos nas penas do art. 
171 do Código Penal.  
Ambos são tecnicamente primários.  
João Correia dos Santos teve participação menos ativa, porque se limitou a fornecer a 
mercadoria, que sabia estragada e com destinação à merenda escolar. 
Ricardo de Santana Araújo arquitetou o plano, providenciou a aposição das inscrições da 
COBAL nos sacos de farinha e a troca das amostras para exame da Vigilância Sanitária. 
Está envolvido em outro processo, em curso neste Tribunal, pela prática de fato 
semelhante.  
O prejuízo causado pela ação dos acusados é considerável, atingindo entidade pública de 
caráter assistencial e os interesses na formação escolar e alimentação de jovens 
carentes.  
Fixo a pena base em um ano de reclusão e 20 dias multa, para  João Correia dos Santos , 
e em dois anos de reclusão  e 30 dias multa, para Ricardo de Santana Araújo. Não há 
causas de elevação ou diminuição a considerar.  
Assim, condeno  João Correia dos Santos  a um anos de reclusão, em regime semi-
aberto,  e 30 dias multa, e Ricardo de Santana Araújo a dois anos de reclusão, em regime 
semi-aberto, e 30 dias multa. As penas pecuniárias serão calculadas à base de 1/30 do 
salário mínimo.  
Os nomes dos réus devem ser lançados no rol dos culpados, após trânsito em julgado. 
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Defiro a suspensão condicional da pena, por três anos, mediante prova de ocupação 
lícita, e apresentação mensal ao Juízo das Execuções Criminais.  
 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0078-PE  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Autora: UNIÃO FEDERAL 
Réus: HELCI DE CASTRO SALES E OUTROS, FRANCISCA AGUIAR E SILVA 

OLIVEIRA E OUTROS E MARCIA OLIVEIRA FERNANDES E OUTRO 
Advogados: DRS. ORLANDO DE SOUSA REBOUÇAS E OUTRO, MARIA DO SOCORRO 

FEITOSA LEMOS DIAS E JOSIAS MENESCAL LIMA DE OLIVEIRA (RÉUS) 
 
EMENTA 

Constitucional, Processual Civil e Administrativo. Ação Rescisória. Sentença que deferiu a 
funcionários públicos o direito ao reajuste de 84,32% sobre os seus vencimentos de que 
trata a Medida Provisória nº 154/90. Constitucionalidade da via processual eleita. Petição 
inicial que preencheu os requisitos do art. 282 do CPC. Possibilidade de aditamento da 
inicial para acrescer causa de pedir, mormente se antes da citação. Sentença 
rescindenda que não violou literal disposição de lei. Reconhecimento de que a norma 
legal restritiva (MP 154/90) não poderia atingir o período já consumado (16/02 a 15/03/90) 
em razão do princípio da irretroatividade, de nível constitucional. Julgamento, ademais, 
que, ao tempo em que foi proferido, encontrava guarida na jurisprudência dominante no 
país, inclusive do STJ. Inteligência da Súmula nº 343 do STF. Incabimento do pedido de 
rescisão por suspeição de Juiz, de representante do "Parquet" ou de serventuário da 
justiça. Apenas o impedimento do julgador é que pode eivar a sentença de 
rescindibilidade. Votos vencidos que rescindiam a sentença por ambos os fundamentos. 
Ação rescisória que se julga improcedente. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, rejeitar as 
preliminares. Por maioria, rejeitar a Questão de Ordem. Vencidos os MMMM. Juízes 
Lázaro Guimarães e Hugo Machado. No mérito, o Tribunal, por maioria, decide julgar 
improcedente a ação. Vencidos os MMMM. Juízes Francisco Falcão, Hugo Machado e 
Lázaro Guimarães, 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, 09 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: A União Federal, representada pela Procuradora 
Regional Federal, Dra. Dalva Rodrigues Bezerra de Almeida, moveu a presente ação 
rescisória contra Helci de Castro Sales e outros, objetivando desconstituir sentença que 
foi proferida na Ação Ordinária nº 90.2572-9, ajuizada perante o Juízo Federal da Seção 
Judiciária do Ceará. 
A sentença rescindenda foi proferida pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção 
Judiciária do Ceará, Dr. Abdias Patrício de Oliveira, sendo confirmada pela egrégia 1ª 
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Turma deste Tribunal, em julgamento unânime, do qual foi Relator o eminente Juiz Castro 
Meira, sintetizado na seguinte ementa: 
"Constitucional. Processual e Administrativo. Direito adquirido. Funcionário Público. 
Reajuste. MP nº 154/90. A causa em que se discute matéria constitucional não está 
sujeita à alçada de que trata a Lei nº 6.825, de 1980. 
- As normas legais sobre aumentos de servidores públicos estabelecidas de modo 
genérico alcançam também os servidores do Poder Judiciário. 
- Ao entrar em vigor a Medida Provisória nº 154, de 15.03.90, publicada no dia seguinte, 
que introduziu nova sistemática para o reajuste salarial dos servidores públicos, já havia 
se consumado o período aquisitivo do reajuste a título de reposição do IPC, no período de 
15.02.90, pelo que não poderia retroagir para alcançar direito já adquirido, nos termos da 
Lei nº 7.830/89. 
- Apelação e remessa, tida como interposta, improvidas." 
Entende a autora que a sentença em comento violou expressamente o artigo 2º, da Lei nº 
8.030, de 12.04.90, pelo que deverá ser anulada. 
A União Federal, ainda representada pela Procuradora Regional Federal, apresentou 
aditamento à petição inicial para acrescentar um novo fundamento, ou seja, o previsto no 
artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil. 
Os réus contestaram a ação, argüindo quatro preliminares: a) inconstitucionalidade da 
ação rescisória; b) infringência da inicial ao artigo 282, inciso II, do Código de Processo 
Civil; c) falta do pedido inicial e de citação dos réus, com o descumprimento dos incisos IV 
e VII, do artigo 282, do Código de Processo Civil; d) impossibilidade do aditamento da 
petição inicial, com infringência ao disposto no artigo 294, do mesmo Código Processual. 
No mérito, os réus rebateram os fundamentos da inicial, pugnando pela improcedência da 
ação. 
A União Federal, devidamente intimada, deixou de se pronunciar sobre a contestação. 
Quanto à habilitação dos sucessores de réus falecidos, a autora foi ouvida e não 
apresentou qualquer impugnação, pedindo o prosseguimento do feito. 
Cuidando-se de ação em que se discute unicamente questão de direito, impõe-se o 
julgamento antecipado da lide, consoante o disposto no artigo 330, inciso I, primeira parte, 
do Código de Processo Civil. 
Não sendo caso de instrução da ação, inaplicável à espécie o artigo 180, caput, do 
Regimento Interno deste Tribunal. 
Peço, pois, a inclusão do feito em pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Na contestação apresentada pelos réus, 
invocaram estes quatro preliminares na seguinte ordem: 1ª) inconstitucionalidade da ação 
rescisória; 2ª) infringência da inicial ao artigo 282, inciso II, do Código de Processo Civil; 
3ª) falta do pedido de citação dos réus e do pedido inicial. Descumprimento do disposto 
nos incisos IV e VII do art. 282 do Código de Processo Civil e 4ª) impossibilidade do 
aditamento à petição inicial. Infringência do artigo 294 do Código de Processo Civil. 
Passo, assim, a analisar cada uma destas preliminares. 
A primeira das preliminares argüidas diz respeito à inconstitucionalidade do Código de 
Processo Civil, na parte em que prevê o exercício da ação rescisória, ao fundamento de 
que este tipo de ação afronta a garantia constitucional da coisa julgada, ínsita no artigo 5º, 
inciso XXXVI, da Constituição Federal. 
Argumentam os réus na resposta apresentada à inicial que: 
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"A coisa julgada é imutável e indiscutível, - diz a lei. E a Constituição assegura que 
nenhuma lei haverá de afrontá-la ou de desrespeitá-la. E assim, se a lei vem de 
estabelecer uma forma ou rito processual para o fim de desfazer-se a coisa julgada, essa 
lei é inconstitucional." ((fls. 107, do 3º volume). 
Não me parece, contudo, que os réus tenham qualquer razão na preliminar argüida. 
Na verdade, a norma processual que prevê a ação rescisória objetivando a 
desconstituição da sentença trânsita em julgado não violou o alegado princípio da coisa 
julgada. 
Observe-se que o direito de propor a ação rescisória se extingue após dois (2) anos do 
trânsito em julgado da sentença, conforme estatui o artigo 495 do Código de Processo 
Civil. Transcorrido, pois, este prazo, que é decadencial, não mais se abre ensejo à 
promoção desta ação. 
Por outro lado, um dos fundamentos para a promoção da ação rescisória é justamente 
evitar a ofensa à coisa julgada, como prevê o inciso IV do artigo 485 da Lei de Ritos. 
Quanto à segunda preliminar, no sentido de que a autora infringiu o disposto no inciso II 
do artigo 282 do Código de Processo Civil, esta também, a meu ver, ressente-se de 
fundamentação jurídica. 
Na verdade, não procede a alegação da omissão dos nomes e qualificações de todos os 
réus, desde que no aditamento à inicial (fls. 9 do 1º volume) foram supridas as 
mencionadas omissões, passando a constar os nomes de todos os réus com as suas 
respectivas qualificações. 
Analiso, agora, a terceira preliminar, constante da contestação apresentada pelos réus. 
Alegam estes que a inicial não atendeu ao disposto nos incisos IV e VII do artigo 282 do 
Código de Processo Civil, porquanto não houve a demonstração do pedido, com as suas 
especificações, nem expressamente pediu a autora a citação dos réus. 
No corpo da petição inicial, refere-se a autora ao objetivo de "desconstituir sentença 
proferida nos autos da Ação Ordinária nº 90.2572-9", afirmando ainda que "a sentença 
rescindenda já transitada em julgado - doc. anexo - violou expressamente o artigo 20, II, § 
2º, da Lei 7.830/89, devendo ser anulada, como de Direito." (fls. 8 do 1º volume). 
Quanto ao pedido de citação, observa-se, que no aditamento de fls. 9 a 15, a autora, ao 
indicar os nomes de todos os réus, afirmou que assim fazia "para que com a citação 
integrem a relação processual" (fls. 9 do 1º volume). 
Finalmente, no último aditamento proposto, pediu a autora a citação por edital dos réus 
que ainda não haviam sido citados. 
Tenho, portanto, que a inicial e os aditamentos que a integram atenderam aos requisitos 
legais especialmente no que se refere aos incisos IV e VII do artigo 282 do Estatuto 
Processual Civil. 
Na última preliminar argüida na peça contestatória, referem-se os réus à impossibilidade 
do aditamento da petição inicial em face do que estabelece o artigo 292 do Código de 
Processo Civil. 
Aduzem, assim, os contestantes da ação: 
"Ocorre que, em 16 de março de 1992, quando já havia sido efetuada a citação da maior 
parte dos réus, decidiu a União Federal ingressar com o Aditamento de fls. 218/223, 
através do qual alterou profundamente a causa petendi. 
Como se vê da inicial, o fundamento básico da ação rescisória é o da 'ofensa a literal 
disposição de lei', previsto no inciso V, do artigo 485, do CPC. Já o Aditamento, por sua 
vez, no qual são apontados impedimento e suspeição do Juiz Federal, da Diretora de 
Secretaria e de Oficiais de Justiça, que, segundo a União Federal, teriam ocorrido quando 
da tramitação da ação ordinária, está fundamentado nos arts. 485, II, 138, I e II e 154 do 
Código de Processo Civil. Significa dizer: o Aditamento não ataca, nada alega contra a 
sentença rescindenda. Mas suscita fatos que deveriam ter sido suscitados na 
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oportunidade propícia, através dos procedimentos especiais das exceções de suspeição e 
impedimento, previstos nos arts. 304 a 306 e 312 e 314 do CPC." (fls. 110 a 111 do 3º 
volume). 
No caso sob análise, não me parece que se trate de omissão do pedido, previsto no artigo 
294 do Código de Processo Civil, mas sim de acréscimo ou aditamento de outra causa de 
pedir. Com efeito, se a autora na inicial fundamentou a causa de pedir no artigo 485, 
inciso V do Código de Processo Civil e posteriormente fez um aditamento à inicial para 
acrescentar mais outra causa de pedir, prevista no inciso II do mesmo dispositivo legal, 
não ocorreu, a meu ver, acréscimo do pedido mas de causa de pedir, desde que o pedido 
continua sendo o mesmo, isto é, a desconstituição da sentença. 
O douto Moniz de Aragão, analisando o artigo 264 do Código de Processo Civil, ensina 
que: 
"No que concerne à alteração da causa de pedir, o assunto, que envolve a análise das 
teorias da substanciação e da individuação do pedido, paira acima de dúvidas, não tendo 
sido motivo de debates. Tanto poderá o autor substituir por outra a causa declinada na 
petição inicial, como poderá acrescer novas à que já invocou. Igual franquia terá, de 
subtrair, dentre as indicadas, alguma causa de pedir em que se houvesse fundado." 
(Comentários ao Código de Processo Civil, vol. II, pág. 483, Forense, 6ª edição). 
Pelo que se observa, não há qualquer óbice ao acréscimo à inicial de uma nova causa de 
pedir, especialmente em fase anterior à citação dos réus. 
Diante, pois, dos fundamentos aqui invocados, rejeito as preliminares argüidas. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Examino, agora, o mérito da ação ora 
proposta. 
Perante a Seção Judiciária do Ceará os réus na presente ação rescisória moveram ação 
ordinária contra a União Federal, vindicando a inclusão nos seus vencimentos do 
percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), a partir do mês de 
abril de 1990, referente ao IPC de março de 1990, apurado no período de 16 de fevereiro 
a 15 de março de 1990, por se tratar de direito adquirido conforme estabeleciam o 
Decreto-Lei nº 2.335, de 12.6.87 e as Leis nºs 7.973 e 7.974, ambas de 22.12.89, 
diplomas estes que se encontravam em vigência antes da edição da Medida Provisória nº 
154/90, publicada em 16.03.90. 
O douto Juiz Federal da 1ª Vara da mencionada Seção Judiciária do Ceará julgou 
procedente o pedido dos então autores, sentença esta que foi confirmada pela 1ª Turma 
deste e. Tribunal, transitando em julgado. 
Da decisão proferida pela egrégia 1ª Turma, destaco do voto do seu eminente relator, Juiz 
Castro Meira, a seguinte passagem: 
"A sentença não merece, pois, reproche também nesse aspecto. O reajuste de 
vencimentos de servidores era feito com base na Lei nº 7.730/89, que previa sua 
indexação com base no IPC, calculado com base na média dos preços apurados entre o 
início da segunda quinzena do mês anterior, ou seja, o dia 16 de fevereiro, e o término do 
mês de referência, ou seja, o dia 15 de março de 1990. Desse modo, concluíra-se o 
período aquisitivo na véspera da publicação da Medida Provisória nº 154/90, em 16.03.90, 
que instituiu o novo sistema de reajuste. A norma legal restritiva, portanto, não poderia 
atingir o período já consumado, em razão do princípio da irretroatividade de nível 
constitucional. 
Esse tem sido o posicionamento, a exemplo de decisões proferidas no MS nº 517-DF, MS 
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499-DF, MS 510_DF, MS 511-DF, MS 518-DF. Transcrevo a ementa do primeiro 
julgamento aqui referido, que teve como Relator o em. Ministro Garcia Vieira: 
'Constitucional - Mandado de Segurança - Reposição salarial de março/90 - Lei nº 
7.730/89. 
- Firmada a competência dessa alta Corte de Justiça, repelidas as preliminares suscitadas 
pela autoridade coatora. A Medida Provisória nº 154, de 15 de março de 1990, convertida 
na Lei 8.030, de 12 de abril de 1990, só entrou em vigor a partir de sua publicação 
(16.03.90) não poderia retroagir para alcançar o direito já adquirido dos impetrantes à 
reposição referente ao período de 15 de fevereiro a 15 de março de 1990, vigente a Lei nº 
7.730/89, que determina o reajuste de acordo com a variação do IPC`." (fls. 93 a 94). 
Entendeu, todavia, a União Federal, representada pela pena da eminente Procuradora 
Regional Federal, Dra. Dalva Rodrigues Bezerra de Almeida, que esta decisão violou 
expressamente a Lei nº 8.030, de 12.04.90 (Medida Provisória nº 154, de 15.03.90), no 
seu artigo 2º, que dispõe: 
"Art. 2º - O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento estabelecerá em ato 
publicado no Diário Oficial: 
......................................... 
II - no primeiro dia útil após o dia 15 de cada mês, a partir de 15 de abril de 1990, o 
percentual de reajuste mínimo mensal para os salários em geral, bem assim para o 
salário mínimo. 
Parágrafo Primeiro: o percentual de reajuste salarial mínimo mensal estabelecido neste 
artigo será válido para o ajuste das remunerações relativas ao trabalho prestado no mês 
em curso." 
Esclareço que a eminente Procuradora Regional Federal, ao tempo representando a 
União Federal, cometeu evidente equívoco ao referir-se, em um dos últimos parágrafos de 
sua inicial, ao fato de haver a sentença rescindenda violado expressamente o artigo 20, 
inciso II, parágrafo 2º, da Lei 7.830/89, quando antes havia mencionado como violação 
expressa da decisão em comento o artigo 2º da Lei 8.030/90. Está claro, portanto, a 
ocorrência do lapso, desde que não existe no diploma legal mencionado o artigo 20 e sim 
o artigo 2º, fato que, sem dúvida, resultou de uma falha datilográfica. 
Aduziu o douto prolator da sentença de primeiro grau que a Medida Provisória nº 154/90, 
convertida na Lei 8.030/90, não havia violado o inciso XV e XXXVI da Constituição 
Federal, porquanto não havia disposto em sentido retroativo. 
Na verdade, a sentença rescindenda, confirmada por este egrégio Tribunal, não violou 
literal disposição de lei como pretende a autora da presente ação. 
De fato, o entendimento adotado na sentença rescindenda era o que prevalecia, na época 
do julgamento, nos tribunais do País, inclusive no Superior Tribunal de Justiça. 
Posteriormente, o Excelso Pretório, em decisão não unânime, no Mandado de Segurança 
nº 21.216-DF, veio a entender em sentido contrário, como se pode observar da seguinte 
decisão: 
"EMENTA: Mandado de Segurança contra ato omissivo do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, em virtude do qual ficaram privados os impetrantes, funcionários da 
Secretaria da Corte, do reajuste de 84,32% sobre os seus vencimentos, a decorrer da 
aplicação da Lei nº 7.830, de 28.09.89. 
Revogada esta pela Medida Provisória nº 154, de 16.03.90 (convertida na Lei 8.030/90), 
antes que se houvessem consumado os fatos idôneos à aquisição do direito ao reajuste 
previsto para 01.04.91, não cabe, no caso, a invocação da garantia prevista no art. 5º, 
XXXVI, da Constituição. 
Pedido indeferido por maioria." 
Vê-se, portanto, que, na época do julgamento da ação, anterior à decisão do Supremo 
Tribunal Federal, aqui mencionada, a jurisprudência dominante estava em perfeita 
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consonância com o posicionamento que foi adotado na sentença e chancelado por esta 
egrégia Corte. 
Observe-se, por outro lado, que, mesmo que a sentença sob exame tivesse se baseado 
em dispositivo legal de interpretação controvertida nos tribunais, não era cabível a ação 
rescisória, como reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal (STF, 1ª T., RE 90.664-
9, Relator Min. Rafael Mayer, J. em 19.10.79). 
O outro fundamento invocado pela autora, objetivando desconstituir a sentença sob 
análise, diz respeito à hipótese prevista no inciso II do artigo 485 do Código de Processo 
Civil, isto é, sentença "proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente." 
Argumentou, assim, a autora que a sentença em causa não poderia prevalecer, desde 
que prolatada por juiz suspeito, em face da amizade íntima com uma das partes, havendo 
demonstrado interesse na solução da questão pelo andamento célere que foi imprimido 
no processamento da mencionada ação. Invocou, ademais, a suspeição do órgão do 
Ministério Público, pelo fato de não haver contestado a ação, além de haver interposto 
ação idêntica contra a União Federal. Acrescentou, por último, a suspeição do 
serventuário da justiça que atuou na mesma ação. 
A respeito da suspeição do juiz prolator da sentença, como fundamento da ação 
rescisória, ensina o Mestre Barbosa Moreira: 
"No direito anterior, houve quem sustentasse o cabimento da ação rescisória em qualquer 
das hipóteses que, segundo o art. 185, fundamentavam a 'suspeição de parcialidade do 
juiz'. Se alguma dúvida era talvez compreensível à vista da imprecisão do Código de 
1939, nenhuma pode subsistir diante do texto atual. Só o impedimento, e não a 
suspeição, torna rescindível a sentença." (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 
V, Forense, 5ª ed., pág. 125). 
O inexcedível Pontes de Miranda também já adotava este mesmo entendimento, 
chegando a afirmar que: 
"A sentença proferida pelo juiz que era suspeito não é nula, nem rescindível; a sentença 
proferida pelo juiz que era impedido é eivada de rescindibilidade, afastável pela preclusão 
da pretensão à rescisão (art. 495). Expirado o prazo, a sentença é inatacável." (Tratado 
da Ação Rescisória, Forense, 5ª ed., pág. 224 a 225). 
Assim como não é fundamento para a ação rescisória a suspeição do juiz, com maior 
razão o mesmo ocorre quanto ao Ministério Público e ao serventuário da Justiça, em que 
o Código de Processo Civil a eles não faz qualquer referência. 
Com estas considerações, concluo por rejeitar as preliminares invocadas na presente 
demanda e julgo improcedente a ação. 
É, pois, como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.472-AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA  
Agravantes: SEVERINA CRISTINA DE LIMA E SILVA E OUTROS 
Agravada: UNIÃO FEDERAL   
Advogado: DR. GEORGE SARMENTO LINS (AGRTES.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Carta de Sentença. Execução provisória do 
julgado. Implantação do percentual de 84,32% em vencimentos. Necessidade de caução. 
- A execução provisória far-se-á do mesmo modo que a definitiva, no entento, correrá por 
conta e responsabilidade do credor, que se obrigará a reparar quaisquer danos causados 
ao devedor.  
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- Imprescindível e indispensável a prestação da caução, que constitui exigência expressa 
da lei processual.  
- Negar provimento ao agravo.  
 
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 ao agravo, nos termos do voto do Relator e notas  taquigráficas 
constantes dos autos e que integram o presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 16 de dezembro de 1993 (data do julgamento).  
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator  
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Severina Cristina de Lima e Silva e outros 
agravam de instrumento do r. despacho do MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção 
Judiciária de Alagoas, de teor: 
"Trata-se de petição inicial de execução provisória de sentença, embora não conste do 
teor da aludida petição referência expressa à sua natureza. Contudo, vê-se que os 
requerentes propuseram e venceram, ainda não definitivamente, ação ordinária visando à 
implantação de reajuste salarial na ordem de 84,32%. Porque interpostos recursos 
especial e extraordinário contra a decisão de segundo grau, servem-se os requerentes de 
Carta de Sentença para requerer o cumprimento do julgado. Trata-se, pois, de execução 
provisória de sentença. 
Advirta-se, por oportuno, não corresponder à verdade a informação constante do item 3º, 
da petição de fls. 89, no que concerne ao trânsito em julgado da sentença na parte em 
que alude aos ora requerentes. Em verdade, por ter havido recursos de todos os 
participantes da relação jurídica processual, a decisão não transitou em julgado para 
ninguém, donde a natureza provisória da execução que se pretende ver consumada. 
A execução provisória, consoante é de geral sabença, sofre as restrições naturais à sua 
condição de precária, não permitindo a prática de atos que importem no levantamento de 
importâncias, alienação de bens e outros similares de igual cunho definitivo. Assim, no 
caso, não há como deferir-se a pretensão dos requerentes de verem incorporados, desde 
já, os pontos percentuais de reajuste às suas próprias remunerações. 
Possível, somente, antecipar-se a liquidação do julgado no que pertine aos atrasados. 
Pelo exposto, de tudo quanto requerido, defiro apenas o pedido de informações dirigido à 
Direção Geral da Polícia Federal, no sentido de que seja fornecido a este Juízo o total das 
importâncias que deixaram de ser pagas a cada um dos autores nos termos da sentença, 
tudo com vista a possibilitar sua liquidação." 
Alegam os agravantes que a implantação do percentual de 84,32% na folha de 
pagamento não consubstancia ação de execução provisória. Segundo eles, a sentença 
provisoriamente executada revela-se da mesma natureza daquela do mandado de 
segurança,  mandamental. O descumprimento dela fere direito líquido e certo dos 
requerentes, mesmo pendendo recursos especial e extraordinário. 
Regularmente intimado o agravado, não indicou peças nem contra-minutou. 
A autoridade judiciária não se retratou (fls. 37). 
Subiram os autos. 
Relatei. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Os agravantes visam a reformar 
despacho indeferidor da implantação dos 84,32%, requerida na execução provisória 
atinente à Carta de Sentença nº 92.4932-0. 
A execução postulada, vê-se, exibe caráter provisório, porquanto pende apreciação dos 
recursos especial e extraordinário. 
Mas o indeferimento da implantação, sob o argumento de interditada pelo art. 588, II, do 
CPC, não procede. 
Eis a dicção do aludido dispositivo da lei adjetiva civil: 
"Art. 588. A execução provisória da sentença far-se-á do mesmo modo que a definitiva, 
observados os seguintes princípios: 
.................................................. 
II - não abrange os atos que importem alienação do domínio, nem permite, sem caução 
idônea, o levantamento de depósito em dinheiro;" 
.................................................. 
A implantação do reajuste vencimental determinado na decisão sob execução provisória 
não constitui, de forma alguuma, nem alienação de domínio nem levantamento de 
depósito, o que dispensa até maiores explicações. Donde não se apresentaram as duas 
hipóteses de proibição, contempladas na verbal legal transcrita. 
Ainda, pois, se se pretendesse absurdamente equiparar o caso tratado nos autos à 
conjetura de levantamento de depósito, não se poderia deixar de reconhecer a total 
prescindibilidade da prestação de caução. É que, no tocante a servidor público, 
comparece norma específica a garantir a execução provisória, para a eventualidade de 
uma sucumbência do mesmo. Ei-la insculpida na Lei nº 8.112/90, no: 
"Art. 46.- As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais 
não excedentes à 10ª (décima) parte da remuneração ou proventos, em valores 
atualizados." 
Essa regra, saliente-se, preceitua a correção monetária dos valores a se devolverem ao 
Tesouro Nacional, ficando a União por completo protegida, embora nunca se 
descontando, em cada mês, quantia acima da décima parte da remuneração ou 
proventos.  
Sobre o tema, doutrina Wolgran Junqueira Ferreira, in "Comentários ao Regime Jurídico 
dos Servidores da União", Edipro, 1992: 
"O critério estabelecido de dez por cento sobre o provento ou a remuneração, tem por 
objetivo não desequilibrar o orçamento doméstico, quer do aposentado quer do servidor 
ativo. Como incide a atualização de valores, não ocorre prejuízo ao erário e não cria 
situações de embaraços financeiros para os atingidos." 
Os interesses da União restam, portanto, assegurados plenamente, frente a uma 
ocasional sucumbência do exeqüente servidor público. 
Dou provimento ao agravo, devendo o Magistrado a quo determinar a implantação 
requestada e negada. 
Votei.  
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.715-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: ROMCY S.A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. ERNANDES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA (AGRTE.) E  

ZILMAR PIRES E OUTROS (AGRDO.) 
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EMENTA 

Agravo de Instrumento. Traslado deficiente. Vigilância na formação do instrumento. Dever 
exclusivo da parte agravante. 
Inexistência nos autos do agravo de qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da 
decisão agravada. 
Concerto não realizado. Recurso deficientemente instruído. 
Ainda que requeira, corretamente, o traslado das peças necessárias ao exame do 
recurso, compete exclusivamente ao agravante diligenciar na formação do instrumento. 
A deficiência na juntada de peças não comporta a conversão do julgamento em diligência. 
Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 23 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 
Romcy S.A - Indústria e Comércio contra decisão do MM. Juiz Federal da 7ª Vara - CE, 
que revogou despacho concessivo de liminar em ação cautelar ajuizada com fito de 
compelir o INSS a expedir certidão negativa de débito (CND) e alvará autorizativo de 
alienação de imóvel, bem como que se abstenha de proceder à inscrição dos débitos na 
dívida ativa. 
Sustenta a agravante, em síntese, que os débitos com o INSS estariam devidamente 
garantidos por bem imóvel de sua propriedade e que o parcelamento não amortizado 
referido pelo agravado e embasador da decisão agravada não restara comprovado. 
Na resposta ao recurso, aduziu a autarquia previdenciária que a agravante deixou de 
exercer as suas atividades há 03 (três) anos sem que tivesse cumprido quaisquer de seus 
compromissos para com a Previdência e que não se pode fornecer CND "quando existe 
parcelamento de débito com prestações atrasadas e sem garantia idônea" (fls. 163). 
Mantida a decisão agravada, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
Determinei a baixa do processo ao juízo de origem a fim de que fosse feito o concerto do 
recurso. 
Os autos retornaram ao Tribunal, sem o cumprimento da diligência, com o traslado 
incompleto e em absoluta desarmonia. 
Novamente determinei a baixa dos autos à Seção Judiciária do Ceará. 
Os autos voltaram ao Tribunal, quase 03 (três) meses depois, ainda sem o cumprimento 
da diligência. 
Passo ao exame da matéria, apesar da deficiência técnica, por conterem os autos 
elementos suficientes à formação do meu convencimento e porque novo retorno dos 
autos à instância a quo resultaria, mais uma vez, improfícuo. 
Era o que cabia relatar. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O MM. Juiz Federal da 7ª Vara da Seção 
Judiciária do Ceará havia concedido uma liminar em ação cautelar ajuizada pela 
agravante, determinando ao INSS que expedisse CND e alvará autorizativo de venda de 
imóvel de propriedade da agravante. 
Posteriormente, em atendimento a pedido de reconsideração do agravado, instruído com 
farta prova documental, o MM. Juiz veio a revogar a liminar anteriormente concedida, 
decisão contra a qual se insurge a empresa agravante. O decisório atacado foi proferido 
nos seguintes termos - fls. 145/146: 
"Nos autos da ação cautelar promovida por Romcy S.A - Indústria e Comércio contra o 
INSS, este na condição de promovido e credor da quantia de CR$ 13.111.877.612,15 
(treze bilhões, cento e onze milhões, oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e doze 
cruzeiros e quinze centavos), correspondente a inúmeros processos administrativos, 
todos sem qualquer garantia. 
Esclarece o INSS que, dentre os processos administrativos, muitos referem-se à retenção 
pela promovente de contribuições previdenciárias deduzidas dos vencimento dos 
empregados e não recolhidas à Previdência Social, fato que entendo pode ser 
considerado grave, porque afronta os dispositivos constantes dos arts. 95 e suas alíneas, 
da Lei nº 8.212/91 e 168 do Código Penal. 
Desta forma, discorda da liminar concedida por este Juiz, razão pela qual ingressou com 
o presente pedido de reconsideração, porque, além de se tratar de liminar satisfativa, a 
venda de mais um imóvel da promovente, empresa concordatária, representa sério 
perigo, capaz de ensejar a não satisfação do débito administrativo da mesma para com a 
Previdência Social, sem falar nos débitos trabalhistas, cuja satisfação dependerá da 
venda de parte do patrimônio da requerente. 
Com relação ao parcelamento do débito administrativo em 60 (sessenta) meses, o INSS 
juntou farta documentação comprobatória da concessão do mesmo, só que a promovente 
não se dignou em pagar uma única parcela. 
Ademais, a liminar por mim deferida se reveste de definitividade, incompatível com a 
providência acautelatória, porquanto não foi oferecida garantia prévia do débito parcelado, 
cujo cumprimento não vem ocorrendo por parte da promovente. 
Por outro lado, a determinação da expedição da CND afronta o disposto nos artigos 47, I, 
letra b e 48, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.212, de 24.07.91. 
Diante do exposto, acolho o pedido do INSS para cassar os efeitos da liminar por mim 
concedida, bem como de despacho de fls. 17, no qual foi determinado o cumprimento da 
liminar, ora cassada." 
Não consta dos autos qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão 
agravada. 
É certo que o agravo não foi concertado, restando deficientemente instruído. 
No entanto, competia à agravante diligenciar na formação do instrumento, fiscalizando e 
promovendo as medidas necessárias à instrução documental do recurso, dever exclusivo 
da parte agravante. Ressalte-se que, em casos tais, a jurisprudência, tanto do STJ quanto 
do ex-TFR, sequer admite a conversão do julgamento em diligência: 
"Agravo de Instrumento. Traslado deficiente. Súmula 288. 
Na conformidade da Súmula 288, nega-se provimento a agravo para subida de recurso 
extraordinário, quando faltar no traslado a petição de recurso extraordinário. 
A deficiência na juntada de peças - mesmo quando requeridas pelo agravante - não 
comporta a conversão do agravo de instrumento em diligência para complementação da 
prova faltante. 
A vigilância na formação do instrumento é dever atribuído exclusivamente à parte 
agravante. 
Agravo regimental improvido." 
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(AG 150.081-1 GO, dec. unân., 1ª T. STJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 28/02/92) 
"EMENTA: Agravo de Instrumento. Traslado de peças. 
Cabe ao agravante fiscalizar e promover medidas tendentes à instrução documental do 
recurso. 
À falta de elemento essencial nos autos (prova da regularidade da representação judicial 
da recorrente), não se conhece do agravo (Súmula 288 do S.T.F.)." 
(AG 42473 RS, dec. unân. da 6ª T. do TFR, rel. Min. Américo Luz, DJ 17.3.83) 
No caso, ainda converti, por duas vezes, o julgamento em diligência. 
Nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.866-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Agravado: RAIMUNDO JOSÉ SETÚBAL DE OLIVEIRA 
Advogados: DRS. GERCEI PEREIRA DA COSTA E OUTROS (AGRTE.) E  

MIGUEL AGOSTINHO MARQUES DA COSTA (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança extinto por falta de objeto. Medida Cautelar. 
- A extinão de mandado de segurança, por falta de objeto, em por não ter o candidato a 
emprego na CEF alcançado o número mínimo de pontos necessário para prosseguir no 
concurso a que se submeteu, não impede a propositura de ação cautelar para amparar 
direito do candidato, desde que, em face de critérios novos adotados pela CEF, o número 
de pontos do canditado é suficiente. 
- Agravo 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 ao 
agravo, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 15 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Agrava a CEF de despacho que, em ação cautelar, 
concedeu ao autor medida liminar assegurando-lhe o direito de participar da etapa do 
processo seletivo de estágio supervisionado para o cargo de Técnico de Dentista. 
Regularmente processado o recurso, os autos subiram e, neste Tribunal, vieram-me por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O agravado impetrara mandado de 
segurança visando a sua inscrição em concurso realizado pela Caixa Econômica Federal 
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para provimento de emprego em seus quadros. 
Deferida liminar, o impetrante fez as provas e nestas obteve um total de 54 pontos. Como 
o mínimo exigido era de 60 pontos, ficou desclassificado. Por isto, o ilustre Juiz Federal 
julgou extinto o mandado de segurança, sem examinar-lhe o mérito. 
Posteriormente, a Caixa Econômica Federal reformulou os critérios do referido concurso, 
reduzindo para 50 o número mínimo de pontos exigidos. E, em face disto, aquele 
candidato ingressou com ação cautelar, para ter garantido o seu direito de continuar no 
certame, passando à fase de estágio. O Dr.Juiz Federal deferiu medida liminar, na 
referida cautelar. Contra tal despacho insurge-se a Caixa. 
Sem razão, porém. 
A extinão de mandado de segurança, por falta de objeto, em por não ter o candidato a 
emprego na CEF alcançado o número mínimo de pontos necessário para prosseguir no 
concurso a que se submeteu, não impede a propositura de ação cautelar para amparar 
direito do candidato, desde que em face de critérios novos, adotados pela CEF, o número 
de pontos do canditado é suficiente. 
A extinção do processo, sem exame de mérito, nenhum direito retirou do candidato. 
Assim, se em face do novo critério adotado pela Caixa o número de pontos por ele 
obtidos é suficiente para habilitá-lo a prosseguir no certame, sua pretensão de ter 
apreciado o pedido antes formulado no mandado de segurança é válida. 
Nego provimento ao agravo. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.954-PB 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - inss 
Agravada: COOPERATIVA CENTRAL AGRÍCOLA DA PARAÍBA LTDA  
Advogados: DRS. EMERI PACHECO MOTA E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Agravo de Instrumento. FGTS. Execução. Legitimidade "ad causam". Créditos de 
natureza previdenciária. Lei nº 8.036/90. Lei nº 8.422/92. Lei Complementar nº 73/93. 
Ao INSS é atribuída a legitimação ativa para a execução fiscal de débito decorrente da 
falta de recolhimento das contribuições para o FGTS, nas ações ajuizadas até 26.12.93. 
A partir da Medida Provisória nº 393, de 27.12.93, convertida na Lei nº 8.844, de 10.01.94, 
a representação judicial e extrajudicial do FGTS para a correspondente cobrança ficou a 
cargo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
Manutenção da decisão agravada em face do direito processual adquirido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 24 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Instituto do Seguro Social - INSS interpôs agravo 
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de instrumento da decisão do MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Paraíba, que indeferiu 
pedido de substituição da autarquia previdenciária no patrocínio da execução fiscal 
movida contra a Cooperativa Central Agrícola Da Paraíba Ltda., visando à cobrança de 
débitos relativos ao FGTS não recolhido no período de 07/93 a 06/88.  
Alega o agravante, em resumo, que a Lei nº 8.422/92, em seu art. 18, estabeleceu a 
legitimidade ativa ad causam à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para excutir os 
débitos do FGTS. Aduziu, ainda, que a Lei Complementar nº 73/93 atribuiu àquela 
Procuradoria  a incumbência da cobrança dos créditos fundiários, de acordo com o art. 
12, inciso II, em face da sua natureza tributária. 
Não houve resposta do agravado, restando mantida a decisão agravada (fls. 13), vindo-
me os autos conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Pretende a agravante ser substituída no 
polo ativo da execução que formulou contra a Cooperativa Central Agrícola da Paraíba 
Ltda., objetivando o recebimento de créditos relativos ao FGTS. 
A decisão vergastada assim decidiu: 
"... De acordo com o artigo 18 da Lei nº 8.422/92, a competência para a cobrança do 
FGTS realmente pertencia à Fazenda Nacional, pelo menos emquanto nâo fosse 
cumprido o disposto no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 
10.02.93, cumpriu-se o previsto neste artigo, com a edição da Lei Complementar nº 73;93, 
onde ficaram definidas as atribuições da Advocacia Geral da União e da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, artigos 4º e 12, respectivamente. 
Pelo que se observa em ambos os artigos, não há atribuição nem para a Advocacia Geral 
da União nem para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para representarem a 
União na cobrança do FGTS. 
O artigo 18 da Lei nº 8.422/92, que serviu de base para que o INSS argüisse a sua 
ilegitimidade, perdeu a eficácia por completo, com a edição da Lei Complementar nº 
73/93. As atribuições da Fazenda Nacional se encontram discriminadas taxativamente na 
referida lei. Evidente que não se pode facultar a Fazenda Nacional legitimidade ativa ad 
causam para que no processo executório defenda os interesses do FGTS, pois que 
legitimidade decorre de lei. 
Também não há comando legal que autorize a Advocacia Geral da União cobrar o FGTS 
não recolhido, uma vez que tal órgão cuida dos interesses da União, mas não cobra os 
seus créditos. Aliás, os créditos do FGTS são créditos dos trabalhadores, não podendo 
ser confundidos com os créditos da União. 
Até surgir tal controvérsia, os débitos do FGTS eram cobrados pelo INSS por força das 
Leis nºs 5.107/66 e 8.036/90. A primeira, apesar de revogada pela Lei nº 7.839/89, não o 
foi no tocante à cobrança do FGTS. Então o artigo 20 da Lei nº 5.107/66 continuava 
vigendo, porque não havia determinação expressa em contrário na lei revogadora, ou 
seja, a nova lei não determinava quem representaria a União na cobrança judicial do 
FGTS, permanecendo por conseguinte o INSS como parte legítima. E mais porque 
continua o Ministério do Trabalho e Previdência Social com a atribuição da apuração dos 
débitos em decorrência do não recolhimento do FGTS em face do que estatui a lei e a sua 
natureza previdenciária e não tributária. 
Este também é o entendimento da Primeira Turma do eg. Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, em acórdão da lavra do Exmº Sr. Desembargador Federal Clélio Erthal, in verbis: 
'FGTS. Processual Civil. Extinção do processo. Execução fiscal. Legitimação ativa do 
INSS. 
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Tratando-se de dívida para com o FGTS e não havendo intimação pessoal do procurador 
da autarquia, descabe a extinção do processo, com base no art. 267, III, do CPC. 
A despeito da Lei nº 8.422;92, o INSS conserva a legitimidade para ajuizar as execuções 
fiscais para cobrar dívidas decorrentes do FGTS, principalmente após o advento da Lei 
Complementar nº 73/93, que instituiu a Advocacia Geral da União. 
Recurso provido.' 
(DJU, 08.06.93, Seção II, pág. 22.051) 
Pelo exposto, considerando o INSS parte legítima para figurar como exeqüente nesta 
execução, indefiro o pedido de fls. Determino o prosseguimento do feito, com a intimação 
da Procuradoria do INSS desta decisão. ..." - fls. 09/10 
Recordo que a Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o FGTS, dispunha em 
seu art. 19: 
"Competirá à Previdência Social, por seus órgãos próprios, a verificação do cumprimento 
do disposto nos artigo 2º e 6º desta Lei, procedendo, em nome do Banco Nacional da 
Habitação, ao levantamento dos débitos porventura existentes e às respectivas cobranças 
administrativa ou judicial, pela mesma forma e com os mesmos privilégios das 
contribuições devidas à Previdência Social." 
A Lei nº 7.839, de 12 de outubro de 1989, dispondo sobre o Fundo, revogando a Lei 
anteriormente citada, estabeleceu em seu art. 21: 
"Competirá ao Ministério do Trabalho a verificação, em nome do gestor, do cumprimento 
do disposto nesta Lei, especialmente quanto à apuração dos débitos e das infrações 
praticadas pelos empregadores ou tomadores de serviços, notificando-os para efetuarem 
e comprovarem os depósitos correspondentes e cumprirem as demais determinações 
legais, podendo, para isto, contar com o concurso de outros órgãos do Governo Federal, 
na forma que vier a ser regulamentada." 
Finalmente, a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que revogou  a Lei nº 7.839/89, assim 
disciplinou a competência para a execução judicial: 
"Art. 23. Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social a verificação, em 
nome da Caixa Econômica Federal, do cumprimento do disposto nesta Lei, especialmente 
quanto à apuração dos débitos e das infrações praticadas pelos empregadores ou 
tomadores de serviço, notificando-os para efetuarem e comprovarem os depósitos 
correspondentes e cumprirem as demais determinações legais, podendo, para tanto, 
contar com o concurso de outros órgãos do Governo Federal, na forma que vier a ser 
regulamentada."  
Ocorre que a Lei nº 8.422, de 13 de maio de 1992, extinguiu o Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social, que era uno, e criou dois novos Ministérios - um do Trabalho, outro da 
Previdência. 
Referida Lei, para evitar uma lacuna quanto à competência para execução dos débitos 
fundiários, prescreveu em seu art. 18: 
"Até que se cumpra o disposto no artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional promover a execução 
judicial dos créditos decorrentes da aplicação da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990." 
A Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, ao fixar a competência da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não incluiu a execução de dívidas do FGTS, 
restando ao INSS a legitimação ativa para a execução fiscal do débito decorrente da falta 
de recolhimento das contribuições para o FGTS. 
Registro, no entanto, que a Medida Provisória nº 393, de 27.12.93, convertida, 
posteriormente, na Lei nº 8.844, de 20.01.94, dirimiu a controvérsia atribuindo à 
Procurdoria-Geral da Fazenda Nacional a representação judicial e extrajudicial do FGTS 
para a correspondente cobrança, relativamente às contribuições, multas e demais 
encargos previstos na legislação respectiva. 
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Apesar disto, filio-me à corrente dos defensores do direito processual adquirido, uma vez 
que a decisão vergastada aplicou corretamente o direito vigente à época. 
Com estas considerações, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.127-CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Agravante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
Agravados: AYLA BESSA E OUTROS 
Advogados: DRS. DAURIAN VAN MARSEN FARENA E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Valor da causa. Impugnação. Ausência de elementos. 
- Incumbe ao impugnante oferecer os motivos da impugnação e dados que possibilitem ao 
Juiz a fixação do valor da causa. Inexistentes nos autos elementos demonstradores das 
suas alegações, mantém-se a decisão agravada. 
- O perito só deverá ser convocado a auxiliar na fixação do valor da causa quando não 
puder o Juiz, analisados os motivos e elementos apresentados, decidir livremente e com 
convicção sobre o valor econômico da lide. 
- Agravo improvido. Decisão mantida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento ao agravo, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 10 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela 
UFC-Universidade Federal do Ceará contra a decisão do Juiz a quo que, nos autos da 
Ação nº 92.3610-4, em que são partes a agravante e Ayla Bessa e outros, julgou 
improcedente a impugnação ao valor da causa apresentada pela entidade recorrente. 
Alega a agravante que, pelo disposto no art. 261, do CPC, não constitui ônus da parte a 
apresentação de prova ou demonstrativo à impugnação ao valor da causa, haja vista o 
órgão judicial utilizar-se de peritos para fornecer ao julgador elementos úteis a uma 
decisão justa e correta. 
Formado o instrumento, respondeu o agravado sustentando a improcedência da 
impugnação. 
Mantida a decisão agravada, subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Não vejo reparos à decisão agravada. 
Como se vê, inexistem nos autos elementos esclarecedores que possam auxiliar o 
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julgador no seu decisum. 
A simples alegação de que o valor atribuído à causa é inferior ao quantum perseguido 
pelos autores, sem oferecimento de dados que permitam uma decisão para determinação 
do valor econômico da lide, não merece amparo, haja vista a jurisprudência reinante em 
sentido contrário. 
Cito, v. g., a seguinte decisão: 
"Incumbe à parte impugnante oferecer os motivos da impugnação e dados que permitam 
uma decisão para determinação do conteúdo econômico da lide, não havendo agravo a 
direito não posto na decisão que rejeita, de plano, a impugnação não motivada." 
(AI 52.448/SP, Rel. Min. Dias Trindade, DJU de 11.6.87) 
Da decisão agravada, emerge, com muita oportunidade, o seguinte pronunciamento: 
"Deve prevalecer o valor atribuído na inicial, quando o agravante, ao oferecer impugnação 
ao valor da causa, limita-se a repeli-lo, não fornecendo dados que possibilitem a fixação 
do novo valor." (fls. 20) 
Aliás, ao julgar o AG nº 1403/PE, na Sessão de 12.09.91, assim me pronunciei: 
"Agravo de Instrumento. Valor da causa. Impugnação. 
- Inexistentes nos autos elementos demonstradores das alegações do agravante, 
mantém-se a decisão agravada. 
- Agravo improvido. Decisão mantida." 
Quanto à alegação da agravante de que não constitui ônus da parte impugnante 
apresentar tais dados, sob o fundamento de que o juízo dispõe de auxiliar para tanto, não 
corresponde à realidade. 
O comando do art. 261, do CPC, estabelece que o juiz fixará o valor da causa, "servindo-
se, quando necessário, do auxílio do perito" (grifo nosso). A participação desse nobre 
auxiliar da Justiça, como se vê, não será sempre obrigatória. O juiz pode fixar o valor da 
causa independentemente da audiência deste, fazendo-o por convicção própria, ou seja, 
utilizando-se da faculdade que lhe foi conferida pela lei - o livre convencimento - de 
apreciar os argumentos postos em discussão com total isenção e liberdade. 
Assim sendo, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.198-AL  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Agravante: FAZENDA NACIONAL 
Agravado: ANCOL - ANJOS ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
Advogados DRS. RITA VALÉRIA DE CARALHO CAVALCANTE E OUTROS (AGRDA.) 
 
EMENTA 

Agravo de Instrumento. COFINS. Decisão do Supremo Tribunal Federal, pela 
constitucionalidade da contribuição instituída através da Lei Complementar nº 70/91, com 
efeito vinculante. Conversão em renda da União, antes do trânsito em julgado da 
sentença, dos depósitos efetuados para discussão da exação. Descabimento. 
Não obstante julgada pelo excelso Pretório ação direta de constitucionalidade 
reconhecendo legítima a cobrança da contribuição criada pela Lei Complementar nº 
70/91, a COFINS, decisão revestida de efeito vinculante, não se pode, antes do trânsito 
em julgado da sentença denegatória da segurança requestada pelo contribuinte, 
determinar a conversão em renda da União dos depósitos efetuados para possibilitar o 
exame judicial do encargo. 
Inteligência do art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/80. 
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Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 07 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela 
Fazenda Nacional, inconformada com decisão do MM. Juiz da 2ª Vara da Seção 
Judiciária do Estado de Alagoas, que indeferiu pedido formulado pela ora agravante no 
sentido da imediata conversão, em renda da União, dos valores depositados em Juízo 
para fins de discussão da constitucionalidade da contribuição instituída pela Lei 
Complementar nº 70/91, a COFINS. 
Alega a agravante que, tendo o Supremo Tribunal Federal, ao julgar ação direta de 
constitucionalidade, declarado constitucional a referida exação, decisão revestida de 
efeito vinculante, não há mais razão para que subsistam os mencionados depósitos. 
Mantido o decisório monocrático. 
Intimada a contraminutar, a agravada não se manifestou. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Não assiste razão à agravante. 
Acertadamente, indeferiu o douto Juiz monocrático a pretensão de ver convertidos em 
renda os depósitos em debate. 
Em recente julgamento, o Plenário desta Corte, apreciando o MS 33.962 - PE (sessão de 
06/04/94), discutiu questão que guarda similitude com a dos autos, apenas diferindo pelo 
fato de, naquele feito, haver o culto Magistrado singular determinado a conversão de 
depósitos em renda da União antes do trânsito em julgado da sentença. O entendimento 
então prevalente foi no sentido de que tal procedimento reveste-se de ilegalidade. 
Bem salientou, na ocasião, o eminente Juiz Hugo Machado que até o art. 32, § 2º, da Lei 
nº 6.830/80 (Lei da Execuções Fiscais), dispositivo de "lei, das leis fazendárias, a mais 
fazendária", reza: 
Art. 32.............................................  
§ 2º. "Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será 
devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do juízo 
competente." 
Salientei, na ocasião, a importância de o Tribunal se pronunciar em tal sentido, até como 
uma forma de transmitir aos ilustres Julgadores do primeiro grau a necessidade de evitar-
se a adoção de medidas contrárias aos comandos legais pertinentes. 
Ensina A. A. Contreiras de Carvalho: 
"Também a conversão de depósito em renda é forma de extinção do crédito e ocorre 
quando, findo o litígio, transita em julgado a sentença judicial condenatória do pagamento 
do tributo, ou deixou perimir o contribuinte, ou o responsável, o seu direito de prosseguir 
na discussão do feito. O depósito é convertido em renda da Fazenda Pública (União, 
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Estado-membro, Distrito Federal ou Município)." (in Doutrina e Aplicação do Direito 
Tributário, Ed. Livraria Freitas Bastos, 2ª edição, pág. 268.) 
Também João Batista Celestino assim se posiciona: 
"Conversão de depósito em renda - Ocorre quando o sujeito passivo faz o depósito inicial 
para garantir seu direito de recorrer contra o lançamento, e, no final, por decisão 
administrativa ou judicial transitada em julgado e contrária ao contribuinte, o depósito 
inicial é convertido em pagamento." (in Direito Tributário nas Escolas, Ed. Sugestões 
Literárias, pág. 92.) 
Irrepreensível, pois, o r. despacho agravado, pelo que merece integral manutenção. 
Nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.004-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: AMARO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. MARIA RITA DE HOLANDA SILVA E OUTROS (APTE.) E  

GILBERTO QUINTINO DE SANTANA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Renda mensal vitalícia. Impossibilidade de conversão em aposentadoria 
por invalidez. Redução de honorários. 
- Os pressupostos para a obtenção de aposentadoria por invalidez exibem-se a qualidade 
de segurado, a carência, quando exigida, e a incapacidade para o trabalho. 
- Saído o recorrente do último emprego em 30/11/82  e sem continuar a contribuir para a 
Previdência Social, desapareceu, em 30/11/83, o "status" de segurado. Faleceu-lhe, de 
consequência, direito à mencionada prebenda previdenciária. 
- A renda mensal vitalícia é uma prestação nitidamente assistenciária. Apresenta-se 
benefício pessoal e intransferível, próprio a quem não pode receber o de aposentadoria. 
- Impossível, no caso, a conversão de renda mensal vitalícia em aposentadoria por 
invalidez. 
- Apelação parcialmente provida para reconhecer o direito à renda mensal vitalícia. 
- Redução de honorários. 
 
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, 25 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apela Amaro Francisco de Oliveira de sentença 
desfavorável ao pedido de concessão de renda mensal vitalícia (B-30) e, posteriormente, 
de transformação dela em aposentadoria por invalidez. 
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Para o ilustre sentenciante, revelar-se-iam distintos os benefícios postulados, de 
requisitos bem diversos, por sinal desatendidos. Quanto à aposentadoria por invalidez, o 
autor perdera, em 10/11/83, a condição de segurado e a eclosão daquela doença 
verificou-se após a aludida data. Relativamente à renda mensal vitalícia, além de não 
comprovada a invalidez, deixara de demonstrar a não existência de renda ou outros 
meios de subsistência. 
Arrazoando,  reafirmou o apelante o estado de invalidez definitiva, decorrente de doença 
senil progressiva, catarata. Disse, do exame procedido pela Previdência Social, 
desobediente às formalidades legais, porquanto  executado por profissional não  
especializado. 
Requereu, por fim, reforma da sentença. 
Segundo as contra-razões,  em nenhum momento o suplicante provara preencher as 
condições necessárias ao recebimento da benesse pretendida. Até se  evidenciaria a 
perda  da qualidade de segurado, por ele próprio reconhecida, ao solicitar de início a 
renda mensal vitalícia. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Pleiteia o suplicante, socorrendo-se 
em ditames das Leis 6.179/74 e 3.807/60,  renda mensal vitalícia e, depois, a mudança da 
mesma para aposentadoria por invalidez. 
Ao examinar-se o art. 1º da Lei nº 6.179/74, verifica-se que, para se obter a renda mensal 
vitalícia, faz-se mister enquadrar-se nos parâmetros estabelecidos no referido diploma 
legal. 
Na primeira hipótese, observa-se, deverá a pessoa contar com pelo menos setenta anos 
de idade. Não é o caso do apelante. Na segunda, ser inválido, definitivamente 
incapacitado para o trabalho, não exercer atividade remunerada, não auferir rendimentos, 
sob qualquer forma, superior à renda mensal, não ser mantida por pessoa de quem 
dependa obrigatoriamente e, por fim, não ter outro meio de adquirir o próprio sustento. 
Assegura, o autor, ser acometido de doença oftalmológica, denominada catarata, já em 
estado irreversível. 
No laudo pericial, assim, pronunciou-se a médica responsável pelo exame: 
"... o caso do Sr. Amaro Francisco de Oliveira, pois, portador de doença senil progressiva 
(catarata), que o impossibilitará em breve de ver pelo olho direito, e, submetido que foi a 
cirurgia para corrigir o mesmo problema à esquerda, não teve êxito, pelo aparecimento 
posterior de patologia que afetou a região mais importante da retina - a mácula". 
Posteriormente, em audiência, ressaltou a louvada, respondendo a quesitos formulados 
pelo recorrente: 
"A condição laborativa do autor está comprometida para a função de motorista e para 
quaisquer outras que exijam boa acuidade visual para longe ou para perto". 
Portador de catarata, com o olho direito em via de total inutilização e o esquerdo com a 
região mais importante da retina - a mácula - afetada, já decorrente de uma cirurgia mal 
sucedida, terá condição este homem  de exercer a atividade de motorista? Não. 
Comprova-se claramente no exame.  
Para alcançar a mínima condição de vida, que outro trabalho  por ele poderia ser 
desempenhado? Levando-se em apreço a caótica situação a assolar a nossa sociedade, 
em todos os sentidos, onde o desemprego é um dos mais temerosos fantasmas da 
assombrosa e lamentável realidade brasileira.  Uma pessoa com tal debilidade física 
jamais oportunidade teria de ser aproveitado em nosso escasso mercado de trabalho, 
sabendo-se tratar-se, o requerente, de um profissional do volante, pobre, que outra coisa 
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não sabe fazer, nem para tanto reúne condições.  
Uma incógnita seria, então, a sua forma de sobrevivência. Subsistiria despreocupado 
como as aves do céu, admirável como os lírios dos campos? Louvando a suprema 
benevolência divina. Ou seria, quem sabe, condenado a eterna desventura de viver, 
indignamente injustiçado.  
Quando da passagem de Jesus por Jericó, compareceu-lhe um cego, Bartimeus, 
clamando, ao filho de Davi, misericórdia. 
"Que queres  que eu te faça?" 
Perguntou-lhe Jesus. 
"Mestre, que eu torne a ver". 
Respondeu o cego. 
Não tivera este pobre apelante a sorte de ser contemporâneo do Mestre, como o foi o 
cego Bartimeus. Resta-lhe recorrer a esta e. Corte suplicando seja reconhecido o seu 
direito. 
Amparando-me no laudo médico e  esclarecimentos prestados pela perita na audiência, 
estou convicto da invalidez definitiva do suplicante. 
Considero atendidas as demais estipulações previstas na lei, consoante o art. 5º de teor:   
"A prova de inatividade e de inexistência de renda ou de meios de subsistência poderá ser 
feita mediante atestado de autoridade administrativa ou judiciária local, identificada e 
qualificada, que conheça pessoalmente há mais de 5 (cinco) anos o pretendente à renda 
mensal ora instituída". 
Mostra-se condição imprescindível para pleitear o benefício, formulário preenchido, 
atestado por uma autoridade e duas testemunhas, dando conhecimento e prova daquelas 
exigências enumeradas. O interessado, certamente,   apresentou no processo 
administrativo, por sinal o requisitara na petição inicial. O juiz não atendera o pedido. O 
Instituto apelado, a quem cabia o ônus da prova, também não revelou. Fatalmente o 
prejudicaria.  
Dúvida alguma  sobrevive quanto ao direito do recorrente. Faz jus, logo, ao amparo 
previdenciário. 
Os pressupostos  para a obtenção de aposentadoria por invalidez exibem-se a qualidade 
de segurado, a carência, quando exigida, e a incapacidade para o trabalho. Saído o autor 
do último emprego em 30/11/82 e sem continuar a contribuir para a Previdência Social, 
desapareceu, em 30/11/ 83, o status de segurado. Faleceu-lhe, de conseqüência, direito à  
mencionada prebenda previdenciária. 
A renda mensal vitalícia é uma prestação nitidamente assistenciária. Apresenta-se 
benefício,  pessoal e intransferível, próprio a quem não pode receber o de aposentadoria, 
o caso do recorrente. Donde impossível a conversão suplicada, de logo rejeitada. 
Dou, pois, parcial provimento à apelação para reconhecer o direito à renda mensal 
vitalícia e estabelecer os honorários advocatícios em 10%, reformando, nesses termos, a 
sentença. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.504-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Advogados : DRS. SELENE ACCIOLY CARVALHO PADILHA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 
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Processual Civil. Ilegitimidade passiva. 
- Não existindo a pessoa jurídica INCRA - Unidade Agroindustrial Caxangá, que constitui 
mero órgão do INCRA - Instituto de Colonização e Reforma Agrária, deve ser extinta a 
execução fiscal, porque alicerçada em título executivo extrajudicial nulo e contra pessoa 
jurídica inexistente, situação essa que retira da ação executiva o interesse processual e a 
legitimidade da parte indicada no pólo passivo, de acordo com art. 295, II e III, do CPC. 
- 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, 23 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O Ilustre Juiz Federal da 2ª Vara de Pernambuco, 
Francisco Alves dos Santos Júnior, assim relatou o feito em sua sentença: 
"O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA interpôs, em 05.06.90, 
estes Embargos à Execução  Fiscal nº 90.52-1, que lhe foi proposta pela Fazenda 
Nacional, levantando preliminar de nulidade da citação e de ilegitimidade passiva ad 
causam, porque teria sido a execução proposta contra pessoa inexistente, uma vez que a 
Unidade Agro Industrial Caxangá - UNAICA não teria personalidade jurídica própria, 
porque seria mero órgão do embargante; que, sendo o embargante autarquia federal, não 
poderia ser submetido às regras da Lei nº 6.830/80; que gozaria de imunidade tributária, 
de forma que o pedido da inicial dos autos principais seria juridicamente impossível; 
quanto ao mérito, que não praticava o fato gerador da contribuição prevista no Decreto-
Lei nº 308/67, porque a atuação pública, via embargante, limitava-se a ação dos 
parceleiros; que a imunidade tributária também afastaria a exigência de multa do 
embargante; por isso requereu: indeferimento da inicial, nos termos das preliminares 
levantadas e, se ultrapassadas, que fossem os embargos procedentes. 
A inicial veio instruída com documentos (fls. 08/12). 
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou a impugnação de fls. 22/24, rebateu as 
preliminares de inépcia da inicial; que, através da UNAICA, o embargante estaria 
desenvolvendo atividade tipicamente privada e por isso estaria obrigado a recolher a 
contribuição em debate, a qual não se confundiria com tributo que atingisse a renda; por 
isso, pugnou pela improcedência, fez protestos de estilo e p. deferimento. 
Na réplica de fls. 27/29, o embargante argumentou que a execução deveria seguir o rito 
do art. 730 do CPC e que só poderia decorrer de sentença judicial, nunca de título 
extrajudicial, como a certidão de dívida ativa dos autos principais." 
Acolhendo a preliminar, indeferiu a inicial, extinguindo a execução sem apreciação do 
mérito, conforme sentença fls. 34/36. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A sentença recorrida está bem 
fundamentada pelo Ilustre Juiz de primeira instância, conforme transcrito: 
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"Merece acolhida a preliminar da inicial dos embargos, segundo a qual não existe a 
pessoa jurídica INCRA - Unidade Agroindustrial de Caxangá, porque a Unidade 
Agroindustrial de Caxangá - UNAICA constitui mero órgão do embargante. 
Embora a esse respeito tenha a embargada sido alertada na inicial do embargante, não 
se valeu da faculdade prevista no parágrafo 8º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, isto é, não 
retificou ou substituiu a certidão de dívida ativa dos autos principais, antes da prolação 
desta sentença. 
Merece, pois, ser extinta a execução fiscal ora embargada, porque alicerçada em título 
executivo extrajudicial nulo e contra pessoa jurídica inexistente, situação essa que retira 
da ação executiva o interesse processual e a legitimidade da parte indicada no pólo 
passivo. 
Isto posto, acolho a preliminar da inicial destes embargos, indefiro a petição inicial da 
ação de execução fiscal ora embargada, por faltar à ora embargada interesse processual 
para acionar judicialmente pessoa jurídica inexistente (art. 295 - II e III do CPC) e dou 
mencionada execução por extinta, sem apreciação do mérito, restando prejudicadas as 
demais preliminares da inicial destes embargos." (fls. 35) 
Nego provimento à apelação e à remessa, mantendo a sentença por seus próprios e 
jurídicos fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 20.855-AL 

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

Embargos à Execução Fiscal. Improcedência. Recurso meramente protelatório. 
Compreensão do art. 627 da CLT. 
- Ausentes as provas alegadas na apelação, assim como a existência de qualquer das 
duas situações previstas no art. 627 da CLT. 
- Configurado o ato delituoso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os 
embargos à execução. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 23 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de apelação em sentença que julgou os 
embargos à execução fiscal improcedentes. 
Alega a apelante que houve cerceamento de defesa, quando do indeferimento do pedido 
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de perícia contábil, e ainda que o auto de infração seria nulo por não ter ocorrido 
previamente auto de constatação, em visita educativa e orientadora dos fiscais da DRT, 
para que fossem sanadas as irregularidades. 
Contra-razões às fls. 28/30. 
Subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Diz o Ilustre Juiz Federal, fundamentando 
a sentença apelada: 
"Consoante se colhe do relatório, os embargos foram opostos sob argumento singular: a 
nulidade da autuação por não haver sido precedida de visita educativa e orientadora 
anterior. Alega-se, também, a inexistência da falta ensejadora da aplicação da multa 
questionada. 
O sentido protelatório dos embargos é evidente. Ao embargar a execução, argúi a 
executada a inexistência da falta a si atribuída, afirmando que, diversamente do 
constatado pela fiscalização, pagara em tempo oportuno a gratificação natalina dos seus 
empregados. A alegação, porém, veio desacompanhada de qualquer prova. Registre-se, 
por oportuno, que se fora verdadeiro a alegação, sua prova seria extremamente fácil com 
a exibição das folhas de pagamento e dos respectivos recibos, ou comprovantes de 
depósitos em contas bancárias. 
A embargante, porém, manteve-se imóvel, não juntando documentos, nem se animando a 
fazer, do pagamento, a necessária prova. 
Observa-se que se trata de dívida ativa da União, devidamente inscrita após regular 
processo administrativo, a qual, por isso mesmo, goza da presunção de certeza e 
liquidez. Desconstituir a presunção é ônus da embargante. E dele ela não se 
desincumbiu. Nem ao menos tentou, quando lhe seria tarefa de somenos, se estivesse 
com a verdade. 
Mantida íntegra a presunção, falece a pretensão da embargante no particular. 
Também não existe a decantada nulidade da multa porque aplicada em única visita. Esta 
alegação é feita como se arrimada nos arts. 155 e 156, da C.L.T. O erro da embargante é 
imenso. Ditos artigos, além de não obrigar o critério da dupla visita, são aplicáveis apenas 
em relação à saúde e medicina no trabalho, consoante deixa claro o capítulo em que se 
inserem. 
Na verdade, o exercício de fiscalização pelas DRTs vem regulado nos arts. 626 e 
seguintes da CLT, e, de fato, o critério da dupla visita foi adotado, porém apenas nos 
casos elencados no art. 627, ou seja: a) quando houver normas novas, ainda não 
convenientemente absorvidas pela sociedade; e b) quando se tratar de estabelecimentos 
novos. 
No caso dos autos não se dá nem uma coisa nem outra. A embargante é uma usina de 
açúcar, com várias décadas de existência. Por outro lado, a falta confessadamente 
cometida pela embargante foi a de não pagar o 13º salário a seus empregados, obrigação 
que nada tem de novidade. Logo, andou bem o fiscal autuante quando impôs desde logo 
a multa objeto da execução. 
Pelo exposto, julgo improcedentes os embargos, condenando a embargante nas custas 
processuais e em honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado da causa." (fls. 18/21). 
Pelo exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença por seus próprios e 
jurídicos fundamentos. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 22.624-AL 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelantes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Apeladas: UNIÃO FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E FUNDAÇÃO 

EDUCACIONAL JAYME DE ALTAVILLA 
Advogados: DRS. FABIANO J. B. FORMIGA DE CARVALHO E OUTROS (APTES.) E  

CORNÉLIO ALVES E OUTROS E HEBEL FERREIRA DE MELLO E OUTRO 
(APDAS.) 

 
EMENTA 

Administrativo. Crédito educativo. Caixa Econômica Federal. União Federal. Legitimidade. 
Instituto da expromissão. 
- Legitimidade da União Federal e da Caixa Econômica Federal, já que na hipótese de 
procedência do pedido teriam que responder pelo ônus da sucumbência. 
- O crédito educativo foi firmado através do ajuste entre o estudante e o Ministério da 
Educação, que deliberou em fazer um empréstimo aos que carecem de recursos e são 
alunos de instituições particulares de ensino. 
- O instituto da expromissão caracteriza-se pela vontade livre e espontânea de assunção 
da dívida pelo terceiro. No presente caso, isso não se verificou, já que a Caixa Econômica 
Federal nunca assumiu de livre e espontânea vontade o débito dos estudantes, desta 
forma, correta a exigência da FEJAL em cobrar as diferenças de retardamento do crédito 
educativo. 
- Apelações improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
reconhecer a legitimidade da Caixa Econômica Federal e da União Federal, e também, 
por igual votação, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator, na 
forma do relatório e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente, em exercício 
JUIZ BARROS DIAS - Relator, em substituição 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Versam os autos sobre ação civil pública promovida 
pelos órgãos do Ministério Público Federal e Estadual de Alagoas contra a União Federal, 
a Caixa Econômica Federal e a Fundação Educacional Jayme de Altavilla, visando a 
eximir os estudantes que se encontram matriculados na FEJAL e são beneficiários do 
crédito educativo de pagar diferenças de retardamento de liberação do crédito pelo 
Governo Federal, desconstituindo, assim, os títulos executivos emitidos como notas 
promissórias e cheques, por força de aditivos contratuais, além de fazer restituir quantias 
pagas pelos estudantes. 
Sustentam os autores, como razão do pleito, que o contrato de crédito educativo, pela sua 
complexidade, caracteriza-se como o instituto da expromissão ou novação subjetiva, o 
que implica em reconhecer que a Caixa Econômica Federal e a União Federal, na 
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qualidade de devedoras, assumem por completo a dívida, inclusive pelo atraso, eximindo, 
assim, os estudantes de qualquer responsabilidade na demora do repasse do pagamento. 
A União Federal argüiu preliminares de ilegitimidade do Ministério Público Estadual e 
inépcia da inicial. A Caixa Econômica Federal sustenta sua ilegitimidade para constar no 
pólo passivo. A FEJAL argüiu ilegitimidade da parte, incompetência da Justiça Federal e 
inépcia da inicial. 
O Juízo monocrático rejeitou as preliminares de ilegitimidade do Ministério Público, de 
incompetência da Justiça Federal e de inépcia da inicial, julgando a União Federal e a 
Caixa Econômica Federal carecedoras de ação para constar no pólo passivo, além de, no 
mérito, negar o pedido e reconhecer o direito da FEJAL em cobrar eventuais diferenças 
devidas pelos alunos. 
Irresignados, o Ministério Público Federal e Estadual interpuseram apelação, renovando 
os argumentos expendidos na inicial. 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): O egrégio Tribunal, ao apreciar o AI nº 2211-
AL em fevereiro de 1993, rechaçou as preliminares de incompetência da Justiça Federal, 
ilegitimidade da parte da FEJAL e ilegitimidade da parte dos órgãos do Ministério Público 
para pleitearem em juízo. 
Reconheceu o Juízo de primeiro grau que a "Educação, quando desenvolvida por 
particulares, constitui mera atividade econômica, em sentido estrito", com base em lições 
de Eros Roberto Grau, não sendo, assim, serviço público essencial do Estado. No que 
tange à expromissão, não estaria caracterizada a mesma, por faltar o requisito essencial 
que é a vontade livre e espontânea de assunção da dívida pelo terceiro, no caso a Caixa 
Econômica Federal ou mesmo o Governo Federal. 
Na hipótese, só houve ajuste entre o estudante e o Ministério da Educação que deliberou 
em fazer empréstimo aos que carecem de recursos e são alunos de instituições 
particulares de ensino. A Caixa Econômica participa dessa relação jurídica como 
administradora do Crédito Educativo e fazendo o repasse das verbas recebidas para a 
entidade educacional. 
Não vejo como a Caixa Econômica e a União Federal possam deixar de participar da 
relação jurídica processual. Ambas, na hipótese de procedência do pedido, teriam que 
responder pelo ônus da sucumbência. O fato de não ser atendido o pleito, por 
conseguinte, não ilide a condição de legitimidade no pólo passivo. 
Ora, os órgãos do Ministério Público desejam que os estudantes da FEJAL, que se 
encontram inscritos no crédito educativo, eximam-se de qualquer responsabilidade quanto 
aos acréscimos por atraso do pagamento por parte da União Federal e Caixa Econômica 
Federal, o que implica em se reconhecer a total responsabilidade a esses dois órgãos 
governamentais. 
Por ser assim, reconheço a legitimidade de ambos para participarem como sujeitos 
passivos do processo, em litisconsórcio. 
No que tange ao mérito, tem-se, de um lado, os estudantes beneficiários do crédito 
educativo, não se julgando obrigados a arcar com qualquer acréscimo advindo dos 
atrasos dos pagamentos por parte da União Federal e o repasse da Caixa Econômica. Do 
outro, encontra-se a FEJAL que, embasada num acordo  realizado  entre  as  Instituições  
de 
Ensino Superior, o Ministério da Educação e a Caixa Econômica Federal, cujo termo se 
encontra às fls. 14 dos autos, procura negociar  com  os alunos as diferenças devidas, em 
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virtude de ter ficado acordado que as "diferenças eventuais entre o débito do aluno para 
com a Instituição de Ensino e o valor coberto com o crédito educativo, consideradas caso 
a caso, serão objeto de negociação entre o IES e o aluno, cuidando cada entidade de 
facilitar condições que possam ser atendidas pelo estudante...". Como afirmado, não 
desejam os estudantes arcar com essas diferenças, entendendo que deverão ser 
carreadas para a Caixa Econômica Federal, a qual virá a cobrar ao final, quando da 
quitação do empréstimo. 
Numa primeira análise, os argumentos dos discentes impressionariam pela situação em 
que os mesmos se encontram, pois aduzem ser pobres e não poder responder por tais 
acréscimos. 
Nada obstante, deve ser visto em primeiro plano que, na realidade, não se configura o 
instituo da expromissão, pois não consta do contrato o ingresso de um terceiro, 
assumindo espontaneamente a dívida, como requisito essencial dessa figura jurídica. 
Como ensina Serpa Lopes, citado por Maria Helena Diniz: 
"A expromissão rege-se pelos mesmos princípios que dominam a delegação perfeita e a 
novação, exigindo o consentimento do credor e do expromitente, sendo que este deverá 
manifestar a vontade de querer obrigar-se em substituição ao devedor, ao passo que o 
primeiro, o credor, deverá exteriorizar o animus novandi, consentindo na exoneração do 
devedor, pois se isso não ocorrer ter-se-á uma ad pomissio (RT 442-192) e não uma 
expromissão, dando lugar a uma fiança ou ao acréscimo de uma nova responsabilidade, 
pelo aumento de mais um devedor". (Conf. Curso de Direito Civil Brasileiro, 2º vol. Teoria 
Geral das Obrigações, Saraiva, 3ª Edição, 1.987, pág. 254). 
Ora, na hipótese posta nos autos, a Caixa Econômica nunca assumiu de livre e 
espontânea vontade o débito dos estudantes perante a FEJAL, nem esta consentiu em 
que essa empresa pública assumisse a dívida no seu todo. 
O que existe com o crédito educativo é a abertura de um crédito, em valores fixos, 
destinado ao estudante para que este o utilize como pagamento de mensalidades 
escolares, cujos recursos advêm do Governo Federal. A FEJAL apenas recebe esses 
valores da Caixa Econômica,  que lhe credita em nome desses estudantes aquilo que 
havia sido ajustado, sem que isso signifique dizer que corresponda ao total das 
mensalidades e das diferenças por acaso existentes em razão da mora. 
A cláusula terceira das condições gerais do contrato de crédito educativo é bem 
esclarecedora dessa circunstância: 
"Os recursos alocados ao Programa de Crédito Educativo destinar-se-ão ao custeio 
parcial ou total da anuidade escolar do estudante matriculado em instituição de ensino da 
rede não gratuita, autorizada pelo Ministério da Educação - MEC e cadastrada no 
Programa." 
Todos esses fatos apontam para o sentido de ser negado provimento ao recurso, por não 
vislumbrar apoio jurídico que possa ensejar o amparo buscado na exordial. 
Por tais considerações, reconheço a legitimidade da Caixa Econômica Federal e da União 
Federal e nego provimento aos recursos para confirmar a sentença recorrida, no que 
tange à improcedência do pedido. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 22.716-AL 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelantes: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE ALAGOAS E FEJAL - 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JAYME DE ALTAVILLA 
Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
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Advogados: DRS. EVILÁSIO FEITOSA DA SILVA E OUTROS E HEBEL FERREIRA DE 
MELO E OUTROS (APTES.) E  
FABIANO J. B. F. DE CARVALHO E OUTROS (APDOS.) 

 
EMENTA 

Administrativo. Estágio. Convênio. OAB. FEJAL. Faculdade. 
- Não compete ao Judiciário determinar que a OAB ofereça opções de estágio, visto que o 
estágio oferecido pela FEJAL, em convênio com a OAB, consiste na faculdade desses 
órgãos em promovê-lo e na faculdade ainda maior da OAB em aceitá-lo, razão pela qual 
não está obrigada a se submeter a uma decisão que não encontra amparo no direito 
positivo. 
- Preliminares rejeitadas. 
- Improvimento das apelações dos autores e provimento das apelações da OAB e da 
FEJAL. 
 
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, no mérito, pela mesma votação, negar provimento ao recurso 
dos autores e dar provimento às apelações da FEJAL e da OAB, nos termos do voto do 
Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o 
presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente, em exercício 
JUIZ BARROS DIAS - Relator, em substituição 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Versam os autos sobre ação civil pública promovida 
pelos órgãos do Ministério Público Federal e Estadual, em litisconsórcio, contra a União 
Federal, a Fundação Educacional Jayme de Altavilla, Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional de Alagoas, e o Conselho Federal de Educação, onde são requeridos os 
seguintes elementos: a) equivalência dos valores das mensalidades do estágio prático 
com os da graduação; b) não sejam postas restrições quanto ao fornecimento de 
resultados obtidos pelo estagiário, após o período de cumprimento da prática; c) a FEJAL, 
desejando oferecer estágio, faça-o na forma regulamentada; d) a OAB aceite a habilitação 
obtida no estágio e ofereça incremento às opções de estágios previstos em lei; e) o 
Conselho Federal de Educação exerça as atribuições impostas pela lei.  
Como argumento dessas solicitações, os autores, em resumo, sustentam: a) que os 
custos do estágio são exorbitantes; b) há pouco conteúdo prático das atividades; c) não 
existe escritório modelo e nunca visitaram os órgãos jurisdicionais; d) trata-se de um 
serviço essencial e por isso deve ser preservado; e) o estágio não atende as exigências 
mínimas legais, nem a substância mínima do desejável; f) a OAB mantém-se ausente do 
estágio, embora tenha assinado o convênio e g) o Conselho Federal de Educação não 
avalia o estágio, nem fiscaliza sua aplicação. 
A FEJAL, ao se defender, aduz preliminarmente que os órgãos autores são ilegitimados 
para a presente ação, a Justiça Federal é incompetente e a inicial é inepta. No mérito, 
sustenta que o estágio é uma opção do estudante, não estando obrigado a participar; os 
custos são bem mais altos do que o Curso de Direito em sua fase de graduação e o valor 
das prestações não vem sendo reajustado, motivo pelo qual o estágio vem sendo mantido 
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apenas como a cobertura dos custos. Aduz, ainda, que o estágio está sendo cumprido de 
acordo com a legislação específica da matéria, não podendo, na hipótese, ser aplicado o 
Código do Consumidor. 
A OAB de Alagoas, ao apresentar defesa, sustenta sua ilegitimidade passiva e, no mérito, 
diz que apenas estabelece exigências para o estágio e, ao final, afere o resultado obtido 
pelo aluno. 
O Conselho Federal de Educação apresentou informação, dizendo que a FEJAL é uma 
Fundação de âmbito Municipal, não compondo a estrutura do ME, e o Conselho não 
fiscaliza os atos da competência do Ministério da Educação. 
As preliminares argüidas pela FEJAL já foram objeto de análise por este Tribunal em 
agravo e mandado de segurança, sendo todas rejeitadas. 
O Juízo monocrático decidiu pela legitimidade da OAB, reconheceu a ilegitimidade do 
CFE e, no mérito, julgou procedente, em parte, o pedido "para determinar à FEJAL e à 
OAB-AL que ofereçam estágio profissional de advocacia, na forma e dentro dos critérios e 
parâmetros fixados na legislação institucional aplicável, respeitando os provimentos do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil nºs 33, 34, ambos de 04.10.67, e o 
40, de 24.07.73. Ainda em relação à seccional de Alagoas da OAB, determino que sejam 
oferecidas e incrementadas outras opções de estágio profissional." 
Dessa decisão houve recurso da OAB, voltando a sustentar sua ilegitimidade para 
responder à demanda e, no mérito, pedindo a reforma da sentença, por não haver a 
obrigatoriedade imposta. A FEJAL também recorreu, pedindo a declaração de 
ilegitimidade do MP e a incompetência da Justiça Federal. No mérito, que seja reformada 
a sentença. Os órgãos autores recorreram da sentença pedindo que fosse incluído o 
reajuste de acordo com o pedido inicial e, se assim não entendesse o Tribunal, que a 
sentença fosse anulada para vir a ser realizada perícia na apuração de um quantum que 
satisfizesse o pleito inaugural. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): Em primeiro lugar, deve ser posta de lado a 
discussão sobre as preliminares da FEJAL que já foram objeto, como já afirmamos, de 
análise por este Tribunal, fazendo, assim, coisa julgada. 
No que toca à ilegitimidade da OAB, não vejo como acatar essa preliminar, pois, como 
visto no processo, a OAB, na forma em que foi formulado o pedido, pode ou poderia 
sofrer as conseqüências da decisão, o que implica em sua ilegitimidade. 
Por isso, entendo que a preliminar da OAB está mais próxima de uma matéria que 
envolve o mérito da questão e por isso tratarei como tal. 
No que tange ao mérito, analisarei em primeiro lugar o recurso dos autores que busca 
acrescer ao julgado o reajuste do estágio com equivalência do Curso de Direito na fase de 
graduação. 
Não vejo como prosperar esse pleito. Em primeiro lugar, não se tem como aferir no 
processo condições valorativas para se poder aquilatar que o estágio deve ter uma 
mensalidade igual à graduação do curso de direito da FEJAL; segundo, não existe prova 
capaz de apresentar tais elementos, em razão de envolver uma complexidade enorme de 
dados e informações que não vieram ao processo; terceiro, não seria o caso de se anular 
a sentença, em razão de ser perfeitamente perceptível que o valor do estágio não pode 
ser igual ao da graduação, tendo em vista outros fatores que lhe são inerentes, como 
pessoal, material, acompanhamento de processos, deslocamentos, etc; quarto, não ter o 
aluno obrigação de se submeter ao estágio por ser o mesmo opcional, podendo 
perfeitamente escolher a via do exame de ordem. 
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Tendo em vista esses fatores, mais o aspecto da livre iniciativa da FEJAL em 
proporcionar o estágio, em condições econômicas que lhe atenda o livre mercado, não 
vejo como prosperar tal pleito. 
No que tange aos recursos da OAB e da FEJAL, a matéria pode perfeitamente ser tratada 
de forma unificada. 
Causa-me espécie o Judiciário ser chamado para dizer que tais órgãos cumpram o 
estágio de acordo com a lei e o regulamento vigente sobre o tema. 
Em primeiro lugar, o Judiciário só deve se pronunciar sobre aquilo e somente aquilo que 
possa vir a ser efetivo em termos de execução, pois não se pode emprestar a uma 
atividade jurisdicional um aspecto meramente recomendativo. Não se podendo exigir o 
cumprimento daquilo que foi objeto de uma demanda, não se pode enxergar que o 
Judiciário possa ali intervir. 
Na espécie, não vejo como o Judiciário poder acompanhar e executar o cumprimento 
dessa ordem de forma genérica como foi pedida e atendida, motivo pelo qual lhe foge a 
competência para dizer o direito que se pretende engendrar. 
Em segundo lugar, é inconcebível que se estipule uma obrigação, como no caso da OAB 
em oferecer opções de estágio, naquilo que não existe no ordenamento jurídico com força 
cogente. 
O estágio oferecido pela FEJAL, em convênio com a OAB, é uma faculdade desses 
órgãos em promovê-lo e uma faculdade maior da OAB em aceitá-lo, razão pela qual não 
está obrigada a se submeter a uma decisão que não encontra amparo no direito positivo 
vigente. 
A faculdade da OAB está amparada na Constituição Federal, quando afirma em seu art. 
5º, inciso II, que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei". 
Ora, pode até existir norma, como realmente existe, facultando, ordenando e disciplinando 
o estágio do estudante de Direito, em substituição ao exame de Ordem, porém o mesmo 
é previsto no ordenamento jurídico como programa, sem que os órgãos a ele vinculados 
estejam obrigados a promovê-los, até porque, como já afirmado, trata-se de uma 
faculdade. A norma não é cogente e por isso não tem força impositiva, razão pela qual o 
Judiciário não pode impor conseqüências que foge ao regramento. 
Terceiro, os pedidos formulados na inicial foram feitos de forma genérica, o que não 
atende também aos ditames impostos pelo Código de Processo Civil em seu art. 286, 
nem sofrem as exceções ali previstas. Assim, torna-se inviável o atendimento pelo 
Judiciário. 
Todos os argumentos antes utilizados poderiam não ter validade, se estivéssemos diante 
de uma situação concreta, de um pedido certo, determinado e com suas especificações. 
Não é o que se dessume dos autos, razão pela qual não pode ser acolhido. 
Apenas para efeito de argumentação, é bastante que se diga que, para atendimento de 
pleito como o da inicial, era preciso que se indicasse ou se apontasse uma falha 
específica no estágio e se procurasse corrigir esse defeito, sabendo-se o que iria resultar 
do mesmo. O processo não oferece esses elementos. 
Por tais considerações, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao recurso 
dos autores e dou provimento aos apelos da OAB e da FEJAL, reformando, assim, a 
sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 25.126-AL  

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
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Apelante: MAVEL - MASCARENHAS VEÍCULOS LTDA. 
Apelada: ANA MARIA DE ARAÚJO TELES 
Advogados: DRS. JOSÉ ARNÓBIO DAMASCENO ALVES (APTE.) E  

ADERVAL VANDERLEI TENÓRIO (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Nulidade de arrematação. Ação ordinária. Cabimento. Vício de nulidade. 
Cônjuge não intimado da penhora. Processo anulado a partir da penhora. Apelo 
improvido. 
- A ação adequada para anular a arrematação de bem imóvel é a anulatória. 
- Recaindo a penhora sobre bem imóvel, é indispensável a intimação do cônjuge, sob 
pena de anular-se o processo executivo a partir da constrição (art. 12, § 2º, da Lei nº 
6.830/90). 
- Apelo provido. 
- 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, 
rejeitar as preliminares e, no mérito, 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, 22 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente, em exercício 
JUIZ BARROS DIAS - Relator, em substituição 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Ana Maria de Araújo Teles propôs ação ordinária de 
nulidade de arrematação contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sob a 
alegação de que o imóvel fora penhorado e arrematado para pagamento de dívida 
contraída pela PRONTATENDE - Clínica e Cirurgia Ltda., da qual seu marido era sócio, 
não tendo sido a requerente citada em nenhum momento, nem da penhora nem da 
arrematação. Sustenta que, sendo casada sob o regime de comunhão de bens, o imóvel 
era de propriedade do casal, sendo indispensável a sua intimação, conforme o exige a 
legislação processual civil. 
O INSS, contestando a ação, preliminarmente requereu a juntada dos seguintes 
documentos: título de propriedade do imóvel cuja arrematação está sendo questionada; 
cópia autenticada do contrato social da PRONTATENDE - Clínica e Cirurgia Ltda., 
inclusive de suas alterações contratuais; o original da certidão de casamento; e, 
finalmente, os comprovantes de quitação do débito que ensejou a execução que deu 
origem à penhora em discussão. No mérito, sustenta que a não dedução dos embargos 
do devedor produz os efeitos processuais da revelia e que o leilão e a arrematação 
haviam obedecido aos trâmites legais. Além disso, residindo na Comarca de Alagoas e 
estando em contato permanente com os negócios do marido, a citação feita a ele, através 
do Diário Oficial, teria validade, também, para ela. 
Na qualidade de litisconsorte, a MAVEL - Mascarenhas Veículos Ltda., a quem foi 
alienado o bem, também contestou o feito, aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade da 
autora para propor a presente ação sem o consentimento do marido. Além disso, sustenta 
que não haviam sido apresentadas as provas do vínculo matrimonial e da propriedade do 
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bem, que tornaram legítima a pretensão do requerente. No mérito, defende que estariam 
preclusos todos os atos processuais anteriores e posteriores à penhora, pela não 
oposição dos competentes embargos; que o vício de nulidade só poderia ser alegado pelo 
credor ou arrematante, nunca pelo devedor, que só poderia atacar as causas de 
anulabilidade; e, finalmente, que o recurso cabível para anular a sentença homologatória 
da arrematação seria a rescisória e não a ação ordinária. 
Em réplica, a postulante defende, inicialmente, a via ordinária como meio adequado para 
anular a arrematação, nos termos do art. 486, do CPC. No mérito, reafirma que não foi 
citada no início do processo, não tendo sido intimada da penhora nem da praça do imóvel, 
referindo que o § 1º, do art. 669, do CPC, incorporado à Lei nº 6.830/90 através do § 2º 
do art. 12, exige a intimação do cônjuge quando a penhora recai sobre bem imóvel. 
Finalmente, promove a juntada da certidão de casamento e do registro da casa 
residencial, objeto da arrematação. 
O MM. Juiz singular, acatando as razões expendidas pela autora, admitiu o cabimento da 
ação ordinária, nos temos do art. 486, do CPC, trazendo jurisprudência firmada pelo 
extinto Tribunal Federal de Recursos e pelo Supremo Tribunal Federal. No mérito, julgou 
procedente o pedido, por entender que a intimação da penhora realmente não fora feita à 
requerente, o que eivara de nulidade o ato de constrição, objeto do processo. Dessa 
forma, anulou todos os atos posteriores à penhora, determinando a intimação da autora 
para integrar a lide. 
Irresignada, a MAVEL - Mascarenhas Veículos Ltda., a quem foi transferida a propriedade 
do bem através da arrematação, aduz, em preliminar, a carência da ação por falta do 
consentimento marital. Tratando-se de litisconsórcio necessário, seria caso de extinção do 
processo, nos termos do parágrafo único do art. 47, do CPC, e, além disso, seria a autora 
parte ilegítima por não ter comprovado a propriedade do bem. Finalmente, que a venda 
em hasta pública não necessita da interveniência dos expropriados, por se tratar de venda 
coacta. No mérito, refere que a intimação não se faz necessária, se o devedor foi intimado 
da penhora. 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): Argúi a apelante, em preliminar, a 
ilegitimidade da autora para propor a presente ação, sem o consentimento do marido, 
referindo ainda que, não tendo comprovado a manutenção do vínculo matrimonial, não 
teria ela interesse processual, já que não poderia pleitear, em nome próprio, direito alheio. 
Sendo a autora casada em comunhão universial, necessita ela de autorização marital? 
Em caso afirmativo, a mencionada autorização foi acostada aos autos? Em caso negativo, 
justificar por que não cabe a mencionada autorização. 
Do exame dos autos, temos como comprovada a manutenção do vínculo conjugal (fls. 
115), uma vez que na certidão de casamento não se encontra anotada nenhuma 
referência à separação. Vale dizer, a autora permanece casada com Manoel Solange 
Fontes Teles, sob o regime de comunhão universal de bens, tendo, pois, legitimidade 
para propor ação. 
Quanto à argüição de falta de consentimento marital, compete ao marido, e não a outrem, 
alegá-la, conforme vasta jurisprudência dos Tribunais Superiores. 
Pelo exposto, rejeito as preliminares suscitadas. 
 
VOTO-MÉRITO 
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O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): A sentença recorrida assim decidiu a questão: 
"... a prova de que a mulher do executado não foi efetivamente intimada da dita penhora 
está na cópia da certidão de intimação de fls. 10 e 34, dela constando, apenas, a 
intimação do cônjuge varão Manoel Solange Fontes Teles. Ademais disso, a alegação de 
falta de intimação da penhora não foi elidida pelas partes contestantes, que se 
esforçaram, contudo, para demonstrar que esse ato teria sido realizado na pessoa do 
marido da autora (INSS, fls. 16) ou seria uma medida inócua (MAVEL, fls. 104), mas não 
houve elisão da afirmação de sua inexistência. 
Destarte, tenho como fora de dúvida que essa intimação realmente não ocorreu e, não 
tendo ocorrido, é inevitável a conclusão de que a constrição se apresenta eivada de 
nulidade, à falta de um de seus elementos essenciais ou formativos. 
................................................... 
Neste feito, a certidão de casamento da autora (fls. 8 a 115), sem qualquer averbação e 
sem alegações adversas das partes acionadas, convence-me da constância do seu 
casamento, sob o regime de comunhão de bens, com o executado Manoel Solange 
Fontes Teles, daí porque entre eles há litisconsórcio necessário, impondo a 
indispensabilidade de sua integração à lide executiva, conforme lição de Barbosa Moreira, 
refletindo a melhor doutrina (O novo Processo Civil Brasileiro, Forense, 1976, vol. II, pág. 
72). 
................................................... 
Em face dos fundamentos expendidos, rejeito as preliminares e julgo procedente o 
presente pedido e, por conseqüência, anulo todos os atos do Processo de Execução por 
Carta Precatória nº 90.2762-4 posteriores à penhora, notadamente o leilão do imóvel 
penhorado, a sua arrematação pela MAVEL - Mascarenhas Veículos Ltda. e a respectiva 
carta. 
Determino que se intime a pessoa da autora para a sua necessária integração 
litisconsorcial no referido feito executivo, podendo apresentar a defesa que tiver." 
Entendo que não merece qualquer reparo a respeitável decisão monocrática. 
O art. 486, do Código de Processo Civil, estabelece: 
"Os atos judiciais que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente 
homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei 
civil." 
Existe vasta jurisprudência confirmando o cabimento da ação ordinária de nulidade para 
anular a arrematação de bem imóvel, sua respectiva carta e sua matrícula e registro no 
Cartório competente. 
A hipótese de desfazimento da arrematação por vício de nulidade encontra-se prevista no 
referido diploma processual civil, no parágrafo único, do art. 694, in verbis: 
"Assinado o auto pelo juiz, pelo escrivão, pelo arrematante e pelo porteiro ou leiloeiro, a 
arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável. 
Parágrafo único. Poderá, no entanto, refazer-se: 
I - por vício de nulidade;" 
Quanto à exigência da intimação da esposa do devedor, a Lei das Execuções Fiscais, 
incorporando dispositivo expresso no art. 669, § 1º, do CPC, determina expressamente: 
"Art. 12. 
§ 2º. Se a penhora recair sobre imóvel, farse-á a intimação ao cônjuge, observadas as 
normas previstas para a citação." 
Nula, portanto, a penhora que não observou tal norma legal. 
Por tais considerações, dou provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida em 
todos os seus termos. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 25.628-PE 

Relator: O SR. JUIZ PAULO DE TARSO RAMOS 
Apelante: DIGIREDE NORDESTE S.A. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DR. AIRES F. BARRETO E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Isenção. Lei 4.239/63. Lucro inflacionário e lucro da 
exploração. 
- O denominado lucro inflacionário resulta do fato de ter a empresa patrimônio líquido 
menor que as imobilizações, e não de haver desenvolvido atividade alheia ao objeto do 
empreendimento favorecido com a isenção do imposto de renda. Inadmissível, assim, sua 
exclusão do âmbito do lucro da exploração. 
- 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, negar provimento à 
apelação da CEF e dar provimento à apelação dos autores, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 21 de outubro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ PAULO DE TARSO RAMOS - Relator, em substituição 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PAULO DE TARSO RAMOS: Insurge-se a apelante contra sentença 
que rejeitou seus embargos à execução fiscal que lhe move a Fazenda Nacional 
buscando haver imposto de renda. 
Regularmente processado o recurso, os autos subiram e neste Tribunal vieram-me por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ PAULO DE TARSO RAMOS (Relator): A embargante é isenta do 
imposto de renda, nos termos do art. 13, da Lei nº 4.239/63, e dispositivos posteriores que 
prorrogaram aquele incentivo fiscal ao desenvolvimento do Nordeste. 
O auto de infração, cuja cópia demora às fls. 50/51, contém imputações catalogadas em 
itens distintos. O primeiro deles foi excluído pela própria autoridade administrativa, que 
considerou insubsistente a ação fiscal, naquela parte. Restaram os dois outros itens, nos 
quais se diz haver a ora embargante: 
a) levado à conta de reserva para aumento de capital o valor total da isenção, sem dele 
excluir o valor das contribuições para o PIS; e 
(b) feito contrato de mútuo com um seu sócio, o que constitui distribuição disfarçada de 
lucros. 
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Segundo o auto de infração, em virtude desses dois fatos deu-se uma diminuição do 
denominado lucro inflacionário, que entende o fisco ser tributável, mesmo em se tratando 
de empresa isenta do imposto de renda, por constituir esse valor do lucro inflacionário 
uma adição ao lucro líquido, que se não compreende, portanto, no conceito de lucro da 
exploração, abrangido pela isenção. 
A reserva para aumento de capital, feita pela embargante, resulta de determinação 
expressa de lei, como bem demonstrado nos embargos pelo ilustre Professor Aires 
Fernandino Barreto, seu nobre patrono. 
Como bem ressaltou o ilustre presentante do Ministério Público Federal, Procurador da 
República Francisco Luiz Pitta Marinho, oficiando perante o Juízo de primeiro grau (fls. 
109), não há qualquer dispositivo legal que determine seja do valor da isenção, ao ser 
incorporado às reservas para aumento de capital, deduzida qualquer quantia. E esse 
procedimento, especialmente porque implica, como acertadamente afirma o agente do 
fisco, aumento de tributo, não pode ser exigido de nenhum contribuinte, sem lei que o 
determine. 
O valor que seria devido, a título de imposto de renda, não fôra a isenção de que trata o 
art. 13, da Lei nº 4.239/63, deve ser integralmente escriturado como reserva para 
aumento de capital. 
De todo modo, porém, a exigência seria improcedente, nesta, como na outra parte, 
porquanto em ambas o seu fundamento é a alegada redução do lucro inflacionário, e tal 
lucro não é tributável pelo imposto de renda, quando se trate de empresa isenta desse 
imposto. 
Realmente, o denominado lucro inflacionário ocorre nos casos em que o patrimônio 
líquido da empresa é menor do que o seu imobilizado. Com imobilizações superiores aos 
recursos próprios, a empresa na verdade lucra com a valorização dos bens que integram 
seu ativo fixo. Não se trata, porém, de resultado decorrente de atividade alheia ao objeto 
do empreendimento incentivado. Não há motivo nenhum, portanto, para se excluir da 
abrangência da isenção. 
Dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 25.672-RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS 
Apelado: ANDRÉ LUIZ PINHEIRO FORTES 
Advogados: DRS. ROGER SALES SOBRINHO E OUTROS (APTE.) E  

FRANCISCO AIRES PESSOA (APDO.)  
 
EMENTA 

Previdenciário e Processual Civil. Habilitação de dependente "post morten" do titular do 
benefício. Dependência econômica. Prova exclusivamente testemunhal. Admissibilidade. 
- O art. 19, § 6, do RBPS, autoriza a inscrição do dependente após a morte do segurado. 
- Menor que vive sob as expensas do beneficiário desde a mais tensa idade faz jus à 
pensão previdenciária deixada pelo segurado. 
- Se impossível a produção, nos autos, de outras provas além da testemunhal, deve o 
magistrado julgar de acordo com o princípio da persuasão racional, formando o seu livre 
convencimento baseando-se nos elementos probatórios trazidos a exame. 
- Não levantada qualquer dúvida com relação à idoneidade das testemunhas e nem 
quanto à veracidade de suas asseverações, deve-se conceder o devido prestígio aos 
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seus depoimentos. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: O menor André Luiz Pinheiro Fortes, 
representado pela genitora Maria De Lurdes Pinheiro Fortes, propôs ação declaratória 
contra o INSS para se lhe reconhecer a qualidade de dependente da avó Severina Maria 
Da Conceição, falecida em 15.06.84, e o conseqüente direito à pensão previdenciária pela 
morte da mesma. 
O douto sentenciante, baseado na prova testemunhal e no parecer do ilustre Procurador 
da República, julgou procedente a pretensão do autor. 
O INSS insurgiu-se contra o decisum, invocando o art. 179 do RBPS, a vedar a 
justificação administrativa ou judicial de dependência econômica para efeitos 
previdenciários, com base em prova exclusivamente testemunhal. 
Contra-razões às fls. 55/56. 
Regularmente processados, vieram os autos para desembargo. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Não vejo razão para modificar a 
sentença recorrida assaz fundamentada pelo douto magistrado Walter Nunes da Silva 
Júnior. 
O decisum não só encontra respaldo na legislação atinente à matéria, quanto reflete o 
ideal de justiça perseguido pelo direito. 
O autor, representado pela mãe, pleiteou em juízo a pensão cabível pelo falecimento da 
segurada Severina Maria da Conceição, sua avó. 
Restou demonstrada nos autos a dependência econômica do menor. Este, desde a mais 
tenra idade, vivia às expensas da avó. Quando em vida, ela manifestou o desejo de 
designá-lo por dependente, embora não o fazendo a tempo. O fato, porém, não poderia 
impedir a posterior habilitação dele como beneficiário da pensão reivindicada. Ora, o art. 
19, § 6º, do RBPS, prevê: 
"Ocorrendo o falecimento do segurado, sem que tenha sido feita a inscrição do 
dependente, cabe a este promovê-la". 
Julgados desta egrégia Corte já aplicaram o transcrito preceptivo a casos semelhantes: 
"Previdenciário. Pensão. Dependente. Filha solteira. Dependência econômica da 
segurada. Prova testemunhal não contraditada. 
- A inscrição do dependente pode ser feita pelo próprio interessado post mortem. 
- Sentença reformada. Pensão devida. 
(AC 9663-PE, Rel. Juiz Ridalvo Costa, 1ª Turma, DJ 20.09.91) 
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Previdenciário. 
- Prova de dependência econômica pode efetivar-se após a morte do segurado, ainda 
mais se este, em vida, promoveu justificação judicial e designou a autora como 
dependente ante o Banco do Brasil S/A. 
- Apelo improvido." 
(AC 1769-RN, Rel. Juiz Lázaro Guimarães, 2ª Turma, DOE 02.11.89) 
Vislumbro preenchidas as exigências legais tão bem examinadas pelo ilustre sentenciante 
para acolher o pedido: a dependência econômica do autor e a vontade da segurada 
falecida de inscrevê-lo como dependente na Previdência Social. 
A restrição do art. 179 do RBPS nunca haverá de prevalecer, pois a tal norma somente 
estará jungida a autoridade administrativa. Nunca o juiz, no exercício da jurisdição 
contenciosa, facultando-lhe a lei processual firmar livre convencimento com esteio nas 
provas trazidas aos autos. 
O apelante nem questionou a idoneidade das testemunhas ouvidas na atacada sentença, 
nem a veracidade de suas asseverações. Procurou apenas infirmar a higidez da prova 
exclusivamente testemunhal colhida, para reconhecimento da dependência econômica do 
menor ANDRÉ LUIZ com relação à segurada. 
A validade da prova unicamente testemunhal a vem admitindo esta e. Corte, tanto para a 
comprovação de tempo de serviço como de dependência econômica: 
"Previdenciário. Tempo de Serviço. Contagem. Prova testemunhal. Validade. 
- Testemunhos colhidos em juízo não refutados pelo INSS, que se limitou apenas a 
defender a inadmissibilidade de prova exclusivamente testemunhal para contagem de 
tempo de serviço. 
- Não suscitada qualquer dúvida com relação à integridade das pessoas chamadas a 
depor, deve-se conceder o devido valor a seus depoimentos. 
- A prova testemunhal, colhida através de pessoas íntegras, conhecedoras da causa e 
contemporânea dos fatos, deve ser prestigiada. 
- Apelação provida. 
(Rel. Juiz Araken Mariz 2ª Turma, AC 9868-AL, DJU 29.11.91) 
Previdenciário e Processual Civil. Pensão. Dependência econômica. Prova. 
- Para a concessão de pensão previdenciária, mister se faz a comprovação da 
convivência em comum, e sob a dependência econômica do ex-segurado da Previdência 
Social. 
- A prova testemunhal é idônea para a comprovação da dependência econômica, 
configurando-se cerceamento de defesa a não produção de tal prova. 
- Apelação provida." 
(Rel. Juiz Hugo Machado, 1ª Turma, AC 1629-PE, DOE 02.02.90). 
Nego provimento à apelação para manter a sentença recorrida. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.630-CE  

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
Apelada: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE 
Advogados: DRS. JOÃO BOSCO FERREIRA LIMA E OUTROS (APTE.) E  

MOISÉS JACOB MIZRAHY E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Multa. SUNAB. Incompetência. Intervenção no domínio econômico. 
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I- A competência para exercer fiscalização sobre as empresas seguradoras é da SUSEP. 
II- A aplicação aos contratos do índice de BTNF não foi uma imposição ou abuso de poder 
econômico, praticado pela empresa apelada. Para que se operasse esta aplicação, a 
empresa privada de seguros, informou aos seus associados da opção daquele índice. 
III- Negar provimento à apelação e à remessa oficial. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 24 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator, em substituição 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Trata-se de embargos à execução opostos pela 
GOLDEN CROSS - Assistência Internacional de Saúde contra a SUNAB - 
Superintendência Nacional de Abastecimento, visando à desconstituição da execução 
fiscal que impusera multa à embargante motivada pela aplicação às prestações mensais 
de seus associados de valores em BTNFs (Bonus do Tesouro Nacional Fiscal). 
Argumenta a embargante que a SUNAB agiu sem poder legal para tanto, invadindo a 
esfera de atribuição da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados criada pela Lei 
73/66, para traçar a política executora do CNSP (Conselho Nacional de Seguro Privado), 
como órgão fiscalizador da Constituição, organização e funcionamento das operações das 
sociedades seguradoras. 
A sentença a quo julgou procedente o pedido (fls. 203/206). 
A SUNAB apelou aduzindo que a intervenção operada não consistia em tabelar preços, 
controlar comercialização mediante normas rígidas, adotar imposições e aplicar sanções, 
mas, também, coordenar supervisionar, orientar, participar, abrangendo uma gama de 
interesses gerais. A simples ausência nesses artigos da expressão "intervenção do 
estado no domínio econômico" não poderia e não deveria significar que o legislador 
quisesse eliminá-la ou proibi-la. 
Não houve contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): A SUNAB interpôs apelação da sentença que 
julgou procedente os embargos à execução, em face de a decisão entender que os 
valores do BTN Fiscal, como referencial para a atualização monetária dos prêmios, não 
constituir infração às Leis Delegadas nºs 04/62 e 05/62. 
Há de se esclarecer que em momento algum a apelada demonstrou inconformidade pela 
infração a ela cominada, além do que o ato observado não constituíra em uma imposição 
da empresa, já que informara que a aplicação do BTNF às suas prestações era um ato 
opcional, que garantiria certas vantagens aos associados. 
Examinando a natureza do ato impugnado, verifica-se que a Golden Cross e outras redes 
de seguros privados prestam em condições de livre concorrência a prática da seguridade 
hospitalar aos seus associados, caracterizando o típico contrato de seguros, não diferindo 
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nestes aspectos, quer do ponto de vista da empresa quer do ponto de vista do hospital 
credenciado, dos preços vigentes no mercado. 
Destarte, o que não se pode configurar é o descontrole da aplicação da correção 
monetária a estes contratos, posto que aos conveniados é que repercutem esta 
majoração, uma vez que os preços praticados no comércio sobem vertiginosamente. 
É indiscutível, como restou demonstrado que a alteração nas mensalidades da Golden 
Cross foi provocada pela incidência do BTNF àquelas prestações, índice este oficial, 
composto pelo Conselho Monetário Nacional. Não há, portanto, ilegalidade naquele ato, já 
que não se identificou qualquer atitude abusiva e prejudicial aos associados. 
E no que pertine à incompetência da SUNAB para autuar as empresas seguradoras, não 
resta dúvida que a legitimidade da função é do órgão SUSEP - Superintendência de 
Seguros Privados, à qual compete baixar instruções e expedir circulares relativas à 
regulamentação das operações realizadas, fixar as condições de pagamento dos planos e 
tarifas e aplicar as penalidades cabíveis e não à SUNAB. 
Neste sentido, trago acórdão da 1ª Turma da lavra do Exmo. Sr. Juiz Ridalvo Costa, a 
saber: 
"EMENTA: Execução Fiscal. Embargos do Devedor. Multa da SUNAB. Congelamento de 
preços. Contrato de seguro saúde. Nulidade do ato de infração. Competência da SUSEP. 
As sociedades seguradoras encontram-se regidas pelas disposições contidas no Decreto 
nº 73/66. 
Compete à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP fiscalizar a constituição, 
organização, funcionamento e operação das entidades seguradoras, bem como a 
aplicação das penalidades cabíveis. Dec. nº 77/66, art. 36, h. 
Incompetência absoluta da SUNAB. 
Nulidade do auto de infração. 
Manutenção da sentença." 
Assim, com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 27.674-PB 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: LÚCIA LINS ARCOVERDE DA NÓBREGA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ MARTINS DA SILVA E OUTRO (APTE.) E  

VERÔNICA LEITE ALBUQUERQUE DE BRITO (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Vantagem concedida ao pessoal em atividade. Extensão 
aos inativos. CF/88, art. 40, § 4º. 
- Por força do que estabelece o art. 40, § 4º, da Constituição Federal de 1988, qualquer 
vantagem concedida ao pessoal em atividade deve ser estendida aos inativos. 
- 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. 
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Recife, 23 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O Juiz Federal julgou procedente, em parte, ação 
com a qual a autora pretende a revisão da aposentadoria, e, em conseqüência, da pensão 
deixada por seu marido, falecido em decorrência de cardiopatia grave. 
Regularmente processada a apelação da autora, os autos subiram e neste Tribunal 
vieram-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Diz a sentença apelada: 
"A União Federal não apresentou contestação e o INSS, embora o tenha feito, impugnou 
fatos que não dizem respeito a estes autos, todavia, não produz revelia no presente caso. 
Consta de certidão de óbito, fls. 18, que o esposo da autora faleceu em 08 de setembro 
de 1970, tendo como causa mortis parada cardíaca, arteriosclerose." (fls. 72). 
E adiante: 
"A insuficiência cardíaca mencionada na certidão de óbito como causa mortis do esposo 
da autora era prevista no art. 104 da Lei nº 1.711/52, como cardiopatia grave, o que 
assegura à mesma o complemento da pensão. 
Não vislumbro, porém, o pretendido direito ao reposicionamento em 12 (doze) referências, 
pois, ao tempo em que foram concedidas, o esposo da autora, além de aposentado, já era 
falecido." (fls. 73). 
Ocorre que o art. 40, § 4º, da Constituição Federal de 1988, estabelece: 
"Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, 
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também 
estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei." 
Não pode haver dúvida, portanto, que as vantagens concedidas ao pessoal em atividade 
devem ser concedidas também aos inativos. 
Dou provimento à apelação para julgar a ação inteiramente procedente, nos termos do 
pedido. Acolho, outrossim, o pedido da apelante, no que concerne aos honorários 
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, como tal 
compreendido o valor das diferenças em atraso, até a data do efetivo pagamento, mais 
doze parcelas vincendas. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 30.583-PB 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 
Advogados: DRS. MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MENDES DE CARVALHO (APTE.) E  

EDILSO DA SILVA VALENTE (APDA.) 
 
EMENTA 
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Administrativo. Gratificação do Decreto-Lei nº 2.365/87. Impossibilidade de ser concedida 
aos Assistentes Jurídicos das Universidades.  
1. O administrador está vinculado ao princípio da legalidade. Em conseqüência, não pode 
conceder nenhuma gratificação ao servidor se não existir autorização expressa em lei.  
2. O princípio isonômico, ao ser aplicado, obedece aos limites impostos pelo ordenamento 
jurídico. No trato da relação jurídica do servidor público com a Administração, não se pode 
conceder vantagem com base em interpretação extensiva da norma jurídica positivada.  
3. A gratificação estabelecida pela alínea "e", § 1º, do art. 1º, do Decreto-Lei nº 2.365/87, 
não pode ser considerada extensiva aos assistentes jurídicos das Universidades 
Federais, por se dirigir, de modo explícito e direto, aos servidores efetivos da Advocacia 
Consultiva da União. 
4. A Lei nº 7.596/87, implantadora do Plano Único de Classificação e Retribuição de 
Cargos e Empregos, absorveu qualquer vantagem que, por algum motivo, beneficiasse o 
servidor, conforme se verifica nos artigos abaixo citados: 
- O art. 3º, § 4º, da Lei n. 7.596/87, assim dispôs: 
"A partir do enquadramento do servidor no Plano Único de Classificação e Retribuição de 
Cargos e Empregos cessará a percepção de qualquer retribuição nele não 
expressamente prevista." 
- O art. 6º, da mesma Lei, determina, ainda: 
"Não haverá, para qualquer efeito, equivalência ou correlação entre os cargos, níveis 
salariais e demais vantagens do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos de que trata esta Lei, e os cargos, empregos, classes e referências salariais 
dos atuais planos de classificação e retribuição de cargos e empregos dos órgãos da 
Administração Federal." 
- E o art. 68, do Decreto n. 94.664/87, não põe dúvida sobre a questão: 
"Somente serão deferidas vantagens aos servidores alcançados pelo disposto neste 
Plano, mediante autorização expressamente prevista na legislação vigente." 
5. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

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

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A presente lide, em sede de primeiro grau, mereceu 
adequado relatório apresentado pelo eminente Juiz monocrático, quando a sentenciou, 
pelo que o transcrevo: 
"Cuida-se de ação ordinária movida por integrante do serviço jurídico de entidade de 
ensino superior, enquadrada no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos - PUCRCE de que trata a Lei nº 7.596/87, regulamentada pelo Decreto nº 
94.664/87, pela Portaria Ministerial nº 156/88, requerendo a gratificação de 30% (trinta por 
cento) sobre o salário retroativo, a partir da vigência do Decreto nº 2.365, de 27.10.87, 
bem como a representação prevista na Lei nº 7.923, de 12.12.89, com efeito retroativo à 
vigência da Medida Provisória nº 121, de 6.12.89, convertida em lei.  

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

A pretensão invoca amparo no art. 1º, § 1º, letra e, do Decreto-Lei nº 2.365/87 e no art. 2º, 
Anexo XIX, da Lei nº 7.923/89.  
A contestação da ré sustenta que a gratificação contida na letra e do art. 1º, § 1º, do 
Decreto-Lei nº 2.365/87, não se aplica ao pessoal do Grupo Serviço Jurídico da 
Universidade, porque falta posição expressa, a teor do art. 3º, § 4º, da Lei nº 7.596/87, e 
sim, a gratificação da letra g, do art. 1º, § 1º, do Decreto-Lei nº 2.365/87, no percentual de 
5% (cinco por cento) já percebida pela autora.  
E a representação do Anexo XIX da Lei nº 7.923/89 não alcança os funcionários regidos 
pela isonomia, nem a pretexto de integrar a Advocacia Consultiva da União, fazendo jus à 
constante do Anexo IX, da Lei nº 7.923/89, já implantada. 
Impugnação (fls. 71/72), rebatendo a contestação. Rejeitada a impugnação ao valor da 
causa (fls. 75)." 
A sentença apelada, após citar decisões jurisprudenciais que entende se aplicarem ao 
caso, julgou improcedente o pedido.  
A autora, ao apelar, renova os fundamentos iniciais e se apega, nuclearmente, às razões 
seguintes: 
"O Decreto nº 93.237, de 08.09.86, em seu art. 3º, item IV, é de uma clareza cristalina, ao 
dispor que a Advocacia Consultiva da União compreende, entre outros órgãos, as 
Procuradorias Gerais ou os Departamentos Jurídicos das autarquias. 
Ora, a promovente, na condição de Assistente Jurídico da Universidade Federal da 
Paraíba, autarquia federal, lotada na sua Procuradoria Jurídica, não pode, em hipótese 
nenhuma, e, à vista do que dispõe o supracitado diploma legal, deixar de ser considerada 
como membro integrante da Advocacia Consultiva da União. 
O fato de a autora estar incluída no Plano de Classificação de que trata a Lei nº 7.596/87 
em nada interfere na sua condição de membro da Advocacia Consultiva da União, mesmo 
porque, em nenhum momento, a referida lei a excluiu dessa condição." 
A apelada, ao contrariar o recurso, tece louvores à sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A sentença apelada, da lavra do eminente e 
culto Juiz Alexandre Luna, não merece reforma. O seu conteúdo bem revela o grau dos 
conhecimentos jurídicos do ilustre magistrado que, como outros juízes federais, tanto 
honra o Poder Judiciário, não só pela dedicação e preocupação com a rápida entrega da 
prestação jurisdicional, mas, também, com o cuidado constante do aperfeiçoamento 
cultural voltado para a ciência do Direito.  
Além da decisão apelada se sustentar em decisões jurisprudenciais que registrarei 
abaixo, apresenta fundamentos próprios que, pela perfeita adequação ao ordenamento 
jurídico em vigor, os transcrevo e os tenho como razão de decidir: 
"Comporta enfatizar que o Decreto-Lei nº 2.366, de 04.11.87, é regra especial, e, em 
hermenêutica, o princípio da especialidade há de prevalecer.  
Se é certo que o gênero advocacia consultiva da União abrange os profissionais jurídicos 
da União e das autarquias, não menos certo é dizer-se que as autarquias de ensino 
superior estão jungidas a regime remuneratório próprio, a partir do Decreto-Lei nº 2.354, 
de 27.10.87, na redação do Decreto-Lei nº 2.366, de 04.11.87, art. 1º. 
Não há falar em isonomia meramente como prática discursiva. E nem há a identidade 
para fixar o suposto remuneratório.  
No gênero advocacia consultiva é comportável a espécie advocacia consultiva das 
entidades de ensino superior, tal como previu o art. 1º, do Decreto-Lei nº 2.366, de 
04.11.87. É a cessação das vantagens gerais em favor das especiais conforme o art. 3º 
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da Lei nº 7.596/87." 
A interpretação do direito apresentado na lide deve se pautar nos limites impostos para a 
aplicação do princípio isonômico, sem descuidar da vinculação que existe entre o 
administrador e o princípio da legalidade. 
Na espécie discutida, o art. 3º, § 4º, da Lei nº 7.596/87, assim dispôs: 
"A partir do enquadramento do servidor no Plano Único de Classificação e Retribuição de 
Cargos e Empregos cessará a percepção de qualquer retribuição nele não 
expressamente prevista." 
O art. 6º, da mesma Lei, determina, ainda: 
"Não haverá, para qualquer efeito, equivalência ou correlação entre os cargos, níveis 
salariais e demais vantagens do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos de que trata esta Lei, e os cargos, empregos, classes e referências salariais 
dos atuais planos de classificação e retribuição de cargos e empregos dos órgãos da 
Administração Federal." 
E o art. 68, do Decreto nº 94.664/87, não põe dúvida sobre a questão: 
"Somente serão deferidas vantagens aos servidores alcançados pelo disposto neste 
Plano, mediante autorização expressamente prevista na legislação vigente." 
A parte apelante está regida pela legislação acima mencionada. Não pode, 
conseqüentemente, pretender receber vantagem que não foi outorgada a sua classe, 
como é o caso da gratificação instituída pelo Decreto-Lei nº 2.365/87. Há obstáculo legal 
para o querido tratamento isonômico. 
Além da impossibilidade legal, há a vedação principiológica de que não cabe ao Poder 
Judiciário conceder aumento de remuneração ao servidor, sem que tenha apoio em lei 
dispondo a respeito.  
No campo jurisprudencial, registro as ementas contidas na sentença: 
"Administrativo. Funcionário Público. Gratificação de Nível Superior.  
Absorção com a implantação do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos - Lei nº 7.596/87. Manutenção da sentença." (AC nº 10837 - PE, Rel. Juiz 
Ridalvo Costa, DJU 20.12.91.)" 
"Administrativo. Procuradores de Universidade Federal Autárquica. Representação do DL 
2.333/87. Supressão pelo DL 2.344/87. Inexistência de direito adquirido.  
Pretensão de Procuradores de Universidade Federal autárquica de verem restabelecida a 
representação que lhes fora concedida pelo Decreto-Lei nº 2.333/87, suspensa por ato do 
Magnífico Reitor. Inexistência do alegado direito líquido e certo de continuarem a perceber 
tal vantagem, face à superveniência do Decreto-Lei nº 2.344/87, editado logo a seguir, 
que excluiu do direito à mesma os Procuradores das Universidades e demais instituições 
federais de ensino estruturadas sob a forma de autarquias, a partir de seu enquadramento 
no Plano Único da Lei nº 7.596/87. Apelação provida. Sentença confirmada". (AMS nº 
1.695 - PB, Rel.: Juiz Orlando Rebouças, DJU 17.05.91, pág. 11002)." 
"Trabalhista. Procurador Autárquico. Gratificação de que trata o Dec.Lei nº 2.365/87.  
Somente os servidores efetivos da Advocacia Consultiva da União, não enquadrados no 
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, têm direito à 
gratificação no percentual estabelecido na alínea e do § 1º, do art. 1º, do Dec-Lei nº 
2.365/87. Recurso improvido. Decisão unânime." (REO nº 387 - PB, Rel.: Juiz Francisco 
Falcão, DJU 19.04.91, pág. 8025)." 
De igual modo também tem entendido a Justiça do Trabalho. Eis decisão a ser conferida: 
"Procurador Autárquico. Gratificação. Lei 7.923/89. A gratificação estabelecida no Anexo 
XIX, da Lei 7.923/89, aos Procuradores Autárquicos e outros, não é devida aos 
Procuradores e Advogados das Universidades Federais de Ensino, pois sujeitos a 
disciplinamento legal próprio. Lei 7.596/87. Recurso conhecido e provido." (TST, DJ de 13 
de março de 1993, RR 55172/92.8, Rel. Min. Almir Pazzianotto Pinto, pág. 3686, cuja 
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cópia foi anexada pela recorrida.) 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 31.459-CE  

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelantes: AFRÂNIO ARAGÃO CRAVEIRO E OUTROS 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
Advogados: DRS. ZEFERINO PINHEIRO BARREIRA (APTES.) E  

FRANCISCO EVERARDO CARVALHO CIRINO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Servidor público inativo. Proventos integrais. 
1. Os adicionais de periculosidade e insalubridade integram em caráter relativo a 
remuneração dos servidores. 
2. Cessados os agentes que ocasionam risco e as atividades perigosas, suprime-se o 
respectivo adicional, haja vista a sua transitoriedade. 
3. Não se estende à aposentadoria o adicional de periculosidade, mesmo que tenha o 
servidor exercido permanentemente funções de risco. 
4. 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, 22 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente, em exercício 
JUIZ BARROS DIAS - Relator, em substituição 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Afrânio Aragão Craveiro e outros, todos funcionários 
públicos federais, ajuizaram ação declaratória contra a Universidade Federal do Ceará - 
UFC, visando à incorporação aos seus proventos do adicional de periculosidade retirado 
de suas aposentadorias. 
A Universidade Federal do Ceará, por seu turno, argumenta que o adicional de 
periculosidade não integra os proventos do funcionário público por ocasião de 
aposentadoria, haja vista o risco à integridade física do empregado já ter cessado. 
O MM. Juiz julgou improcedente o pedido de fls. 26/29. 
Inconformados, os apelantes juntaram aos autos alguns julgados que defendem sua tese. 
A UFC apresentou contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): Irresignados com a sentença de 1º grau que 
julgou improcedente o pedido dos funcionários públicos inativos de verem incorporados 
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aos seus proventos o adicional de periculosidade, pugnam junto a esta instância pela 
reforma da douta decisão. 
Alegam que, na ativa, exerciam suas atividades em condições de alta periculosidade, 
manipulando materiais radioativos, e para tanto recebiam o adicional de periculosidade. 
Com a passagem para a inatividade, essa gratificação lhes foi retirada violando-se os arts. 
37, XV, e 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal, que asseguram a 
irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos civis e militares, bem como a 
igualdade de todos perante a lei. 
Ao requererem tal incorporação, travou-se uma polêmica no que toca ao conceito de 
proventos integrais. 
O Exmo. Sr. Juiz, Dr. Francisco Roberto Machado, ao fundamentar sua decisão, assim 
esteve (fls. 28/29): 
"Pois bem. Di-lo o art. 189, c/c o § 3º do art. 41, ambos da Lei nº 8.112/90, que o provento 
de aposentadoria constitui-se da soma do vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens de caráter permanente. Será considerado provento integral, portanto, quando 
coincidir com o valor total recebido em atividade, a título de vencimento e vantagens 
permanentes, sem fracionamento, sem desconto algum, salvo o imposto de renda. 
Integram os proventos de aposentadoria, além do vencimento, consoante já se viu, 
apenas as vantagens permanentes, especialmente porque gratificações e adicionais 
somente se incorporam ao vencimento ou provento quando a Lei assim autoriza 
expressamente. É o que está dito no § 2º, do art. 49 da Lei nº 8.112/90. O adicional de 
periculosidade (art. 49, III, 61, III, e 68, todos da Lei nº 8.112/90) é considerado, pela 
doutrina mais autorizada, vantagem transitória e não vantagem permanente, não se 
incorporando ao provento ou aposentadoria. Embora recebessem aquele adicional 
quando em atividade, não há base legal para que dita vantagem integre o cálculo dos 
proventos de aposentadoria dos autores." 
José Afonso da Silva nos dá o seguinte ensinamento: 
"De fato, só os vencimentos (vencimentos e vantagens fixas) podem ser irredutíveis. A 
remuneração, em sentido próprio, não, precisamente porque um de seus componentes é 
necessariamente variável, e, portanto, em um mês poderá ser maior ou menor do que em 
outro." 
Sobre o tema, transcrevo o art. 194, da CLT, que só por empréstimo elucidará o debate, 
in verbis: 
"Art. 194. O direito empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará 
com a eliminação do risco a sua saúde ou integridade física, nos termos desta seção e 
das normas expendidas pelo Ministério do Trabalho." 
Portanto, a integração do adicional de periculosidade ou de insalubridade aos 
vencimentos dos funcionários da ativa ou aos proventos dos inativos é relativa, de forma 
que poderá ser suprimida, quando cessarem os efeitos nocivos à atividade laboral. Esta 
relação é socialmente preferível à contínua exposição do servidor aos agentes agressivos 
à saúde. Mas o que se deve extrair do texto legal é que, enquanto não forem eliminados 
os fatores que ensejam o pagamento dos adicionais de periculosidade ou de 
insalubridade, um ou outro deverá ser incorporado ao cálculo salarial das férias, do 13º 
salário e das horas extras. 
Conclui-se, assim, que a gratificação de periculosidade só é assegurada ao servidor, 
enquanto este presta serviço permanente em área de risco e em situação de exposição 
contínua de perigo. Assim sendo, ao que ao ingressar o servidor na inatividade, a referida 
gratificação não mais se incorporará aos seus proventos. 
Nesta linha, destaco o acórdão do Exmo. Sr. Juiz Dr. José Delgado, que assim se 
posicionou, a saber: 
"Administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Gratificação por atividade perigosa. 
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Aposentadoria. Não incorporação aos proventos. 
1. A gratificação recebida pelo servidor ativo em razão do exercício de suas atividades em 
local perigoso não se incorpora aos proventos de sua aposentadoria. 
2. Caráter transitório dessa gratificação. Cessação dos seus efeitos quando não mais 
ocorre a causa que a determinou. 
3. O princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores não é extensivo à 
remuneração. Vencimentos são representados pelo quantum fixado em lei para retribuir o 
exercício das funções exercidas e as vantagens fixas que a tal parcela se incorporam. As 
gratificações de natureza transitória ou condicionais não se integram aos vencimentos. 
4. Apelo improvido." 
Com estas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 32.721-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC  
Apelados: JOSE WILSON DE FARIAS COUTO E OUTROS 
Advogados: DRS. DRS. FRANCISCO EVERARDO CARVALHO CIRINO E OUTROS 

(APTE.) E  
PAULO VASCONCELOS DIOGENES E OUTRO (APDOS.) 

 
EMENTA 

Processual Civil. Administrativo. Irredutibilidade de vencimento. Função gratificada. 
- A garantia de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração dos cargos 
de confiança. 
- Existindo já manifestação do órgão julgador contrária à pretensão posta na ação 
principal, não é razoável admitir-se mais a aparência do bom direito. Ausente, pois, o 
pressuposto básico de cabimento da medida cautelar (art. 798 do CPC). 
- 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 maioria, vencido o Sr. José Maria 
Lucena, dar provimento à apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 16 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Em ação cautelar inominada preparatória, com 
pedido de liminar, os autores pretendem receber seus vencimentos, dos Cargos de 
Direção, criados pela Lei 8.168/91, em valores iguais aos vencimentos anteriormente 
fixados para as funções comissionadas. 
A Lei supracitada determinou remuneração inferior àquela anterior, razão por que a 
diferença vem sendo paga sob nova rubrica, a qual sofre ameaça de supressão, em face 
de orientação contida em ofício da Secretaria de Controle Interno do Ministério da 
Educação. Pediram os autores a manutenção dos valores de seus vencimentos, de 
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acordo com o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, enquanto 
exercerem as funções de confiança. 
Liminar concedida (fls. 29/31). 
A Universidade Federal do Ceará (UFC) contestou informando que a Lei 8.112/90 permite 
alterações na estrutura dos cargos e nas funções de confiança, sustentando, ainda, a 
inaplicabilidade do princípio da irredutibilidade de vencimentos aos cargos comissionados. 
Requereu a revogação da liminar e improcedência do pedido. 
O Juízo a quo entendeu pela coexistência dos pressupostos específicos da tutela 
cautelar, deferindo o pedido conforme formulado, ratificando o despacho liminar. 
A UFC apelou da sentença (fls. 58/63), ratificando os termos da contestação. 
Contra-razões às fls. 67/69, salientando o cabimento da cautelar, pela existência dos 
pressupostos específicos. 
Subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Há circunstâncias distintas entre ação 
cautelar, e ação dita principal. 
Na principal, procura-se obter a satisfação do direito, havendo no seu núcleo um interesse 
protegido, do qual podemos afirmar a pretensão de obter resultado favorável. 
No caso de ação cautelar, a visão da matéria limita-se na observação da existência de 
pressupostos, como a existência do dano emergente e aparência do bom direito, com 
indícios que justifiquem tal entendimento. 
Havendo precedente em julgado proferido na AMS 37.263-SE, firmei meu entendimento 
sobre o direito pleiteado, o qual passo a transcrever: 
Na verdade, a garantia de irredutibilidade é própria do regime jurídico do servidor público 
que tem vínculo permanente com a Administração. 
Em se tratando de servidor demissível a qualquer tempo, por simples manifestação de 
vontade da Administração, não se pode falar em direitos com projeção para o futuro. Os 
que exercem cargos dessa natureza somente têm os direitos que vão adquirindo na 
medida em que prestam serviços. Todos os direitos que se projetam para o futuro são, na 
verdade, simples acessórios do direito ao cargo. Inexistente este, logicamente não 
existem os acessórios. 
No caso concreto, está evidente a ausência do pressuposto de plausibilidade do direito 
pretendido pelos autores, sendo, portanto, impróprio o deferimento da cautelar. 
Dou provimento à apelação, reformando a sentença para julgar pela improcedência do 
pedido. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 34.528-SE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO. 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelado: JOSÉ ROBERTO FREITAS 
Advogados: DRS. LAERT NASCIMENTO ARAÚJO E OUTROS (APTE.) E  

VICTOR HUGO MOTTA (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Processual Civil. Direito autoral. Proteção (art. 5º, XXVII, "Lex Mater"). 
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Divulgação de obra literária sem a devida autorização do autor. Lesão a direito patrimonial 
(direito "erga omnes"). Indenização devida. Lei nº 5.988/73. 
1. Preliminares de ilegitimidade passiva "ad causam" e litisconsórcio passivo necessário 
rejeitadas. 
2. Constituição Federal - 1988: 
"Art. 5º, XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 
reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar." 
3. A utilização econômica de obra literária não prescinde de autorização do autor, para 
que a mesma seja divulgada, nos termos do art. 30, inciso IV, da Lei nº 5.988, de 
14/12/73. 
4. "O caráter de generalidade dos direitos patrimoniais faz nascer para o autor a plena 
titularidade sobre qualquer modalidade de exploração econômica de sua obra intelectual, 
mesmo que a ele próprio não chegue a ocorrer determinada forma de fazer uma particular 
utilização ...... O caráter absoluto, que se atribui a esse direito, implica em poder o autor 
opor-se, "erga omnes", a quem quer que venha tirar um proveito econômico de sua obra, 
sem a sua prévia e inequívoca (perfeitamente expressa) autorização." (Eduardo J. V. 
Manso, Consultor Jurídico da Editora Abril, "Direitos Autorais Decorrentes da Obra 
Intelectual Encomendada", "in" 'Arquivo do Ministério da Justiça', vol. 136, out/dez de 
1975, págs. 44 e seguintes). 
5. Inexistindo autorização para divulgação de sua obra, é direito do autor requerer 
indenização pelos prejuízos sofridos, mormente ser o mesmo titular do direito moral e 
patrimonial de sua obra. Indenização devida. 
6. Apelação desprovida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre as partes acima identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, 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, 16 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de ação ordinária de indenização interposta 
por José Roberto Freitas contra a Caixa Econômica Federal - CEF, com fundamento no 
art. 5º, inciso XXVII, da Constituição Federal c/c a Lei nº 5.988/73. 
Em sua exordial, o ora apelado, artesão sergipano, conhecido popularmente pela alcunha 
de "Beto Pezão", em virtude de suas esculturas em argila apresentarem características 
humanas com os pés avantajados, afirmou ter a CEF, através de uma empresa de 
propaganda, publicado fotografia de obra artística de sua autoria sem a devida 
autorização, com a expressão "quem poupa na Caixa tem os pés no chão", no intuito de 
difundir e atrair poupadores. 
Alega que a instituição bancária ofereceu-lhe uma quantia irrisória pelo uso indevido da 
obra artística, pelo que, acostando jurisprudência, requereu a devida indenização. 
O MM. Juiz singular, em sentença elucidativa, condenou a Caixa Econômica Federal a 
indenizar o artesão pelos prejuízos causados, em valor a ser apurado em liquidação. 
Em suas razões de apelação, a CEF, preliminarmente, argüiu a nulidade processual, 
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afirmando ser parte ilegítima passiva na demanda e por não ter havido a citação do 
litisconsorte passivo necessário, id est, a empresa que lhe vendeu a publicidade pronta e 
acabada. Asseverou que "comprou da empresa Daniel do Valle Assessoria e Publicidade 
Ltda. trabalho publicitário perfeito e acabado (também obra intelectual protegida)". Com 
isso, não travou qualquer contato pessoal ou indireto com o apelado, cabendo, assim, à 
citada empresa a responsabilidade de efetuar a pretensa indenização. 
No mérito, reportando-se às argumentações da contestação, atestou não haver qualquer 
direito autoral a ser protegido, pugnando, alfim, pela reforma do decisum. 
Contra-razões pela manutenção da r. sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Não merecem acolhida as preliminares de 
ilegitimidade passiva ad causam e da não citação do litisconsorte passivo necessário, 
com o fito de anular o presente processo. Por serem conexas, examiná-las-ei em 
conjunto. 
A presente ação foi interposta por José Roberto Freitas contra a CEF, por esta ter 
publicado obra artística de sua autoria sem a devida autorização. A alegativa da CEF de 
que a responsabilidade seria única e exclusivamente da empresa que foi contratada para 
elaboração da sua campanha publicitária não há como prosperar. 
O que de fato ocorreu foi que a empresa contratada, Daniel do Valle Assessoria e 
Publicidade Ltda., cumpriu com sua parte profissional, ou seja, elaborou uma campanha 
publicitária, via anúncio através de cartazes, para a CEF divulgar seus propósitos 
financeiros junto a sua clientela. 
A distribuição dos referidos cartazes se deu por iniciativa apenas da CEF, e não da 
empresa de publicidade que realizou sua criação. Dessa forma, foi o ato de divulgação 
dos cartazes pela CEF, sem a devida autorização por parte do autor da obra, que deu 
margem a que fosse intentada a presente demanda. Ora, a própria CEF, em suas 
contestação e apelação, reconhece a autoria e a popularidade do autor e sua obra 
reclamada, pelo que não se admite que a mesma queira se eximir da responsabilidade de 
integrar a relação processual, em detrimento do fornecimento de um trabalho publicitário 
por ela contratado e divulgado. 
À CEF caberia, tão-só e unicamente, em outra sede processual, se comprovada a má-fé 
da empresa publicitária contratada, através de um novo processo de conhecimento, 
requerer indenização pelo dano decorrente da presente demanda, por intermédio de ação 
indenizatória regressiva, o que não é de se analisar nesta contenda. 
Por tais considerações, rejeito as preliminares suscitadas. 
É como voto, preliminarmente. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Quanto ao mérito, da mesma forma a 
respeitável decisão monocrática merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, 
vez que, com maestria, dirimiu e desvendou a questão posta. 
Constituição Federal - 1988: 
"Art. 5º, XXVII - Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 
reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar." 
Por assim sendo, transcrevo seus elucidativos fundamentos, para melhor visualização e 
esclarecimento (fls. 59/61), litteratim: 
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"No mérito, provou o suplicante, à saciedade, que a estátua de barro utilizada em 
publicidade, pela Caixa Econômica Federal, é de sua autoria, conforme registro no 
Cartório de Títulos e Documentos do 10º Ofício, desde 1978 (fls. 09), bem como certidão 
de fls. 36, autorização para publicidade, em catálogo telefônico, por parte do autor da obra 
(fls. 41), e Certificados de Exposição em Santiago - Chile, em 1989 e 1988 (fls. 44 e 45), 
na Bahia, em 1980, e em Caruaru, em 1979 (fls. 49 e 50). 
Ressalte-se, ainda, que a própria ré não negou ser do suplicante a obra, bem como que a 
divulgou em cartazes. 
Nega, apenas, que tenha tido intenção de se locupletar às custas do autor e que a obra 
tenha sido divulgada a nível nacional. 
Divulgada ou não a nível nacional, o fato é que a ré utilizou-se da obra do autor, visando a 
obter maior captação de recursos, com o apelo publicitário grafado abaixo da fotografia da 
escultura nos seguintes termos: "quem poupa na Caixa tem sempre os pés no chão" (fls. 
08). 
O apelo publicitário da propaganda - muito bem feita, por sinal - é fortíssimo e, por certo, 
atingiu o objetivo lucrativo, que foi a captação de mais recursos na conta de poupança. 
Evidentemente que só o fato da publicidade ter sido divulgada, sem a autorização do 
autor da obra, acarretou prejuízo para o suplicante, pois ocasionou um enriquecimento 
ilícito à ré às custas daquele. 
É que o art. 6º, VIII, da Lei nº 5.988, de 14.12.73, define, entre outros, como obras 
intelectuais protegidas, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura e litografia, 
assegurando o art. 21, ao autor, a titularidade sobre os direitos morais e patrimoniais 
sobre a obra que produziu. 
Ora, se o autor é titular do direito moral e patrimonial da sua obra, o lucro que venha ela 
acarretar há que ser, em princípio, seu, mormente que o art. 30, IV, do mesmo diploma 
legal, impõe que "depende de autorização do autor de obra literária, artística ou científica, 
qualquer forma de sua utilização, assim como a comunicação ao público, direta ou 
indireta por qualquer forma de processo...". 
No caso, sendo o autor titular dos direitos patrimoniais e morais da sua obra, tendo sido 
ela utilizada, em publicidade, sem sua autorização, pela ré, acarreta a esta o dever de 
indenizar o prejuízo causado, que existe, por si só, pelo fato da publicação desautorizada. 
Vale lembrar, ainda, a disposição do art. 29 da Lei nº 5.988/73, que assegura ao autor o 
"direito de utilizar, fruir e dispor de obra literária, artística ou científica, bem como o de 
autorizar sua utilização ou fruição por terceiros, no todo ou em parte". 
Na hipótese dos autos, o que se viu foi uma usurpação por parte da ré, que, ilicitamente, 
utilizou e fruiu da obra artística do autor, sem, sequer, atentar para o que dispõe o art. 25, 
II, do referido diploma legal, que define o direito moral do autor como o de "ter seu nome, 
pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na 
utilização de sua obra". 
Verificado, desse modo, que teve o suplicante usurpados, por parte da ré, os seus direitos 
patrimonial e moral, cabe a esta indenizar-lhe os prejuízos, vale repetir. Está, assim, 
presente o nexo de causalidade. 
O comentário da Professora Maria Helena Diniz sobre a responsabilidade civil no contrato 
de edição e tradução, apesar de referir-se àquela espécie contratual, encaixa-se, como 
uma luva, no presente caso de responsabilidade civil extracontratual. 
Vejamos o que diz a doutrinadora: 
´O editor será responsabilizado se: 
a) Publicar obra intelectual, sem permissão do autor, pois perderá, para este, os 
exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o restante da edição ao preço por que foi 
vendido ou avaliado; entretanto, se não se souber o número de exemplares que 
constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de 2.000 exemplares (Lei 
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nº 5.988/73, art. 122 - parágrafo único). 
E, além disso, o Código Penal, com alteração da Lei nº 6.895/80, dispõe, no art. 184, 
parágrafo 1º, que, se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de obra 
intelectual, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa dos 
autores ou de quem o represente, dever-se-á aplicar pena de reclusão de um a quatro 
anos e multa. 
b) Deixar, na utilização de obra intelectual, de indicar ou de anunciar o nome, pseudônimo 
ou sinal convencional do autor, intérprete ou executante, pois, por não ter garantido a 
paternidade da obra, o art. 126, da Lei nº 5.988, condena-o não só a responder por danos 
morais, mas também a divulgar a identidade do autor. O Código Penal, no art. 185, prevê 
o crime de usurpação de nome ou pseudônimo alheio´. Em "Curso de Direito Civil 
Brasileiro", 7º vol. Saraiva - 3ª edição - pág. 257). 
No caso, a escultura é obra intelectual de cuja publicação a ré valeu-se para obter 
vantagem econômica, sem autorização do autor e sem lhe respeitar, sequer, a autoria da 
obra. 
Na mesma linha de raciocínio, Arnold Wold comenta o assunto em "Curso de Direito Civil 
Brasileiro"- Direito das Coisas - 7ª edição - Editora Revista dos Tribunais, pág. 174, in 
verbis:  
´O direito autoral, como direito moral, é exercido exclusivamente pelo autor; como direito 
econômico pode ser exercido pelo autor ou pelos cessionários dos seus direitos. A Lei do 
Direito Autoral possibilita e regulamenta, em seus arts. 52 a 56, a cessão, total ou parcial, 
dos direitos do autor a terceiro, pelo próprio autor ou por seus sucessores, desde que se 
realize por escrito, presumindo-se, sempre, onerosa´. 
No caso, não houve cessão, houve sim, usurpação. 
O Mestre Orlando Gomes, também comentando o assunto, com brilho incomum, atinge o 
âmago da questão sob o aspecto da ilicitude do ato por parte da ré. 
Vejamos: 
´Sem pretender a construção de uma teoria explicativa da natureza dos direitos autorais, 
sustentam alguns que o problema pode ser resolvido por disposições insertas no capítulo 
dos direitos das obrigações atinente à responsabilidade delitual, sob o fundamento de que 
a utilização econômica de obra alheia, sem permissão do seu autor, constitui ato ilícito´. 
(Em "Direitos Reais"- Volume I - Forense - 3ª edição - pág. 287). 
Caracterizada, por todos esses fundamentos, a utilização econômica de obra alheia, sem 
autorização do autor, julgo a ação procedente, pelo que, condeno a ré a indenizar o autor, 
pelos prejuízos causados, que serão apurados em liquidação, até o limite do pedido." 
O integral apoio que estou dando a todos os fundamentos da r. sentença é por entender 
que a mesma foi prolatada com inteira compatibilidade com o pensamento doutrinário 
sobre a matéria. 
Inicialmente, chamo a lição de Eduardo J. V. Manso, Consultor Jurídico da Editora Abril, 
em trabalho intitulado "Direitos Autorais Decorrentes da Obra Intelectual Encomendada", 
in Arquivo do Ministério da Justiça, vol. 136, out/dez de 1975, págs. 44 e seguintes, de 
onde destaco, litteratim: 
"A utilização econômica de uma obra intelectual, portanto, pertence, exclusivamente, ao 
seu autor, por força de mandamento constitucional, independentemente do 
reconhecimento desse direito da parte do legislador ordinário. Por outro lado, e a 
contrário, o legislador ordinário não pode, mediante simples lei (lato sensu), não 
constitucional, modificar, derrogar, revogar a regra do § 25, do art. 153, da Constituição 
da República, que a decantada hierarquia das normas jurídicas impede. Vale dizer: o 
legislador não pode destituir o autor desse direito subjetivo e constitucional, a não ser 
mediante outra norma de caráter constitucional." 
O artigo citado, embora seja da Constituição anterior, está em pleno vigor o conteúdo de 
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sua mensagem, porque foi integralmente recepcionado pela Constituição atual. 
A seguir, prossegue o autor acima referido: 
"Esse direito de utilização econômica da obra intelectual é exercido mediante o uso das 
faculdades de caráter patrimonial, que o direito autoral reconhece como sendo de três 
ordens genéricas: o direito de reprodução, o direito de representação e o direito à 
seqüência, que entre nós se constitui em direito a mais valia e que a doutrina reconhece 
como o droit de suite (art. 39, da Lei nº 5.988/73), já mencionada). Em razão da própria 
estrutura dos direitos patrimoniais e tendo-se em conta a amplíssima divisão do trabalho e 
a complexa sistemática das atividades industriais e comerciais que envolvem a utilização 
econômica da obra intelectual, são esses direitos , além de gerais e absolutos, 
perfeitamente alienáveis. O caráter de generalidade dos direitos patrimoniais faz nascer 
para o autor a plena titularidade sobre qualquer modalidade de exploração econômica de 
sua obra intelectual, mesmo que a ele próprio não chegue a ocorrer determinada forma de 
fazer uma particular utilização ...... O caráter absoluto, que se atribui a esse direito, 
implica em poder o autor opor-se, erga omnes, a quem quer que venha tirar um proveito 
econômico de sua obra, sem a sua prévia e inequívoca (perfeitamente expressa) 
autorização." 
Tenho como importante, reforçando o entendimento aqui esposado, focalizar as ementas 
a seguir digitadas, que confirmam a tese da essencialidade da autorização do autor da 
obra intelectual (literária) para fins de utilização e divulgação da mesma, verbis: 
"Direito Autoral (Lei nº 5.988/73). 
- O autor de obra intelectual é titular de direitos morais e patrimoniais (art. 21). Depende 
de autorização qualquer forma de utilização de sua obra (art. 30). Ocorrendo ofensa a 
ambos os direitos, cumulam-se as indenizações. caso em que se reconheceu, também, a 
lesão de direitos patrimoniais. 
- Recurso especial, por isso, conhecido e provido, em parte." 
(Resp nº 13.575-SP, STJ, 3ª Turma, dec. unân., Rel. Min. Nilson Naves, DJU, DE 
31/08/92) 
"Utilização indevida de obra literária. Direito de proteção. 
- É indevida a utilização de obra literária sem a prévia permissão do autor, tanto mais se 
essa utilização ocorrer em desobediência à técnica da transcrição ou citação, fazendo-se 
referência ao texto original embora alterado. 
- Agravo desprovido. Decisão mantida." 
(AGA Nº 2385-SP, STJ, 3ª Turma, dec. unân., Rel. Min. Gueiros Leite, DJU, de 29/10/90) 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 35.288-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: TECIDOS E CONFECÇÕES PEREIRA GOMES LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. ROBERTO BORBA GOMES DE MELO E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Indeferimento da petição inicial. Necessidade de exame do mérito em 
primeira instância. Anulação da sentença. 
- Sendo a petição inicial indeferida pelo Juiz "a quo", não pode o Tribunal antecipar-se à 
decisão monocrática, porque assim estaria a subverter a ordem processual. Daí porque 
deve a sentença ser anulada para que, processado o "writ", o juiz profira decisão somente 
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quanto ao mérito. 
- Apelação provida. Setença anulada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação para anular a sentença, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 15 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Apelação de sentença que indeferiu, 
de plano, a inicial da ação declaratória cominada com a de repetição de indébito intentada 
por Tecidos e Confecções Pereira Gomes Ltda. contra a União Federal. 
Os autores pretendem eximir-se, totalmente, do recolhimento da contribuição para o 
FINSOCIAL ou, alternativamente, que seja mantida a cobrança sem as majorações das 
alíquotas. 
O MM. Juiz a quo indeferiu a exordial, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, 
alegando que não há direito subjetivo tutelável juridicamente na espécie. 
Contra-razões às fls. 39. 
Regularmente processados, vieram os autos a este egrégio Tribunal e a mim couberam, 
por distribuição. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Através da sentença apelada, o MM. 
Juiz Federal a quo indeferiu a inicial, por entender que não há direito subjetivo tutelável 
juridicamente na espécie. 
Os autores questionam a obrigação do recolhimento da contribuição para o FINSOCIAL a 
partir da promulgação da nova Carta Magna e requerem a repetição do indébito e, 
alternativamente, que seja mantida a cobrança da referida exação sem as majorações 
das alíquotas consoante jurisprudência dominante deste Tribunal. 
Não há dúvidas quanto à propriedade da via eleita para os fins colimados pelo autor, ora 
recorrente. É tanto que este egrégio TRF já apreciou inúmeras apelações de sentenças 
considerando inconstitucionais as majorações das alíquotas da contribuição sub judice , 
ao ponto de já haver o Plenário, quando do julgamento da Argüição de 
Inconstitucionalidade na AMS nº 2240-PE, Relator o eminente Juiz Lázaro Guimarães, 
declarado que: 
"Constitucional. Alterações do FINSOCIAL determinadas pela Lei nº 7.787/89, art. 7º. 
Autorização contida no art. 56, ADCT, para manter-se a cobrança do FINSOCIAL, até a 
instituição de nova contribuição para a seguridade social. Mudanças de alíquotas e base 
de cálculo do tributo criado pelo Decreto-Lei nº 1.940/82 sem que atendido o pressuposto 
essencial da contribuição para a seguridade social, que é a de se destinar ao orçamento 
da Previdência Social. Manutenção do FINSOCIAL nos limites do permissivo 
constitucional. Argüição parcialmente acolhida. Declaração de inconstitucionalidade do 
art. 9º da Lei nº 7.689/88 e dos dispositivos que alteraram a sua redação - Lei nº 7.738, de 
09 de março de 1989, art. 28; b) Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, art. 7º; c) Lei nº 
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7.894, de 24 de novembro de 1989, art. 1º, e da Lei nº 8.147, de 28 de dezembro de 
1980, art 1º." 
Entretanto, o digno Juiz Federal, apesar de ter indeferido a inicial, adentrou na análise do 
mérito da ação indevidamente. A exordial não padece do vício da inépcia, cabendo, 
assim, o processamento do feito. 
Por tais considerações, dou provimento à apelação para anular a sentença recorrida e 
determinar que, uma vez processada a ação, o MM. Juiz a quo decida quanto ao mérito, 
pois não compete a este Tribunal fazê-lo nesta oportunidade. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 38.019-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: MARCO ANTÔNIO VITAL DO REGO MATOS 
Advogados: DRS. PAULO CÉSAR ANDRADE SIQUEIRA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Policial federal. Aposentação por invalidez. Ausência de incapacidade 
permanente; Reintegração ao serviço. 
Quando o motivo do ato administrativo é previsto em lei, o agente só o pode praticar ante 
a ocorrência da situação prevista (Celso Antonio). 
Invalidade de ato administrativo que aposenta por incapacidade servidor que vem a ser 
considerado apto. 
Reintegração. 
Sentença confirmada. 
 
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 março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Marco Antônio Vital do Rego Matos propôs, em 
15.01.91, ação ordinária contra a UNIÃO FEDERAL, visando à anulação do ato 
administrativo que o inativou do serviço público, e, como pedido alternativo, revisão de 
proventos de aposentadoria. 
Alega o autor ter sido aposentado por invalidez permanente, após laudo pericial realizado 
por junta médica que concluiu pela sua incapacidade para o exercício profissional. 
Argúi, em resumo: "não ser portador de nenhuma patologia incapacitante, pedindo, em 
conseqüência, a anulação do ato administrativo que o transferiu para a inatividade, e sua 
reintegração aos quadros de servidores ativos da Polícia Federal, com o respectivo 
pagamento das diferenças existentes. Ainda, alternadamente, pede, caso não seja 
acolhido o pleito de reintegração, sejam seus proventos de aposentadoria revistos para 
pagamento pelo valor integral dos vencimentos do servidor da ativa. 
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Em sua defesa, a União Federal argúi, em preliminar, inépcia da petição inicial, matéria já 
decidida quando do julgamento do agravo de instrumento de fls. 186/192, do qual fui 
Relator. 
No mérito, a União Federal sustenta sua defesa, alegando: a) inexistência de violação ao 
princípio do contraditório; b) inexistência de defeito na perícia médica administrativa; c) 
inexistência de relação de causa e efeito entre a doença incapacitante e o mal de que é 
portador o autor; d) impossibilidade da anulabilidade do ato administrativo gerar efeitos 
pecuniários retroativos. 
O MM. Juiz Federal entendeu ser nulo o ato administrativo que aposentou o autor e julgou 
"procedente o pedido para condenar a ré a reintegrar o autor em suas funções policiais e 
a lhe pagar as diferenças de vencimentos com os benefícios havidos pela categoria 
durante o tempo em que lhe pagou proventos de aposentadoria." 
A apelante pretende reavaliação do conjunto de provas, posto que, embora a perícia 
afirme que o autor não está incapacitado, admite que a deficiência de que ele padece 
poderia, em fase aguda, incompatibilizá-lo com as funções policiais. 
Com resposta à apelação e em razão do duplo grau obrigatório, subiram os autos a este 
egrégio Tribunal, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator):  Fora o autor, ora apelado, admitido nos 
quadros policiais federais em 1981, mediante concurso público e formação própria na 
Academia Nacional de Polícia. 
A admissão do policial federal, de regra, é precedida de seleção médica, pela qual só os 
rigorosamente sadios são julgados aptos. 
Os antecedentes funcionais de Marco Antonio não indicam que a sua admissão tenha 
sido diferente. A presunção, portanto, é a de que tenha ingressado ele no serviço público 
em gozo de perfeita saúde. Só a partir de 1985 passara a gozar de licenças médicas, em 
períodos intermitentes. Fora, finalmente, aposentado por invalidez em setembro de 1989, 
com base em laudo médico da JMP/DPF com o diagnóstico CIDs 724/2/7 + 722.9/0 + 
300.0/7, que é traduzido na inicial como "ansiedade,, lumbago e problemas de coluna", 
insuficiente para motivar o ato de inativação questionado, segundo os critérios técnicos da 
Previdência Social - fls. 36. 
Quando o motivo do ato administrativo é previsto em lei, o agente só o pode praticar ante 
a ocorrência da situação prevista. (Celso Antonio) 
Acerca da matéria, ensina o meste Ari Sundfeld: 
"O fundamento da invalidação é a ilegalidade do ato, vale dizer, sua desconformidade, 
sua não aderência à norma legal que dita as condições para sua emanação. Daí que sua 
finalidade seja a de eliminar o ato, declarando-se sua ilegalidade e desconstituindo-se sua 
existência. A derrubada produz efeitos ex tunc, ou retroativos, exatamente para desfazer 
as conseqüências que, desde sua emanação, foram por ele geradas". (in "Ato 
Administrativo Inválido", de Carlos Ari Sundfeld, págs. 28/29, ed. RT, 1990) 
A r. sentença avaliou devidamente a prova pericial, como segue. - fls. 196/197: 
"Ao quesito nº 4, da ré, que indaga sobre a existência de relação de causa e efeito entre o 
serviço policial e a doença do autor, e à segunda parte do quesito nº 5, do autor, se há 
relação entre os CIDs 722.9/0, 300.0/7 e 724.2/7 e a função de policial federal do autor, 
responderam os expertos negativamente. Outrossim, esclareceram, quanto ao quesito nº 
5, da ré, ter o autor condições de retornar às atividades policiais e, enfaticamente, quanto 
ao quesito nº 1, do Autor, que, ante o parecer ortopédico e o exame psiquiátrico, reúne 
este "condições de exercer a função de policial federal". Prosseguindo, arremataram os 
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peritos, quando responderam aos quesitos de nºs 1 e 2, formulados pelo Juízo, ao 
ressalvarem que, embora não tenham "condições de julgar a idoneidade da Junta 
Médica"que aposentara o autor, no entanto, os códigos (C.I.D.) "aplicados pela referida 
Junta não se coadunam com a concessão da aposentadoria em caráter definitivo" e que, 
então, como agora, não era, como não é, o autor portador de invalidez permanente. 
Logo, não cabia à Administração a aposentação do autor por invalidez permanente, é a 
conclusão lógica.  
Segue ser nulo o ato administrativo que aposentou o autor por invalidez permanente, 
dada a ilicitude prevista no art. 145, II, do Código Civil. 
Apto, conforme a prova técnica, a reintegrar-se nas suas funções ativas de policial 
federal, tenho ser este o pedido alternativo que deve ser tutelado por esta sentença." 
Pretende o apelante sustentar a validade do ato de aposentação em exame, apenas 
porque a pecicial afirmara que "a deficiência apresentada poderia tornar-se incompatível 
com aquela atividade, quer em fase de agudização quer em casos excepcionais e 
dependendo das tarefas realizadas" - fls. 205. 
Ora, com todo respeito, a citação da perícia foi feita com omissão do advérbio 
"temporariamente". 
A resposta integral constante do laudo às fls. 181 foi concebida nestes termos: 
"Nos processos de agudização o servidor poderá apresentar sintomatologia que o impeça 
de exercer tamporariamente as suas funções." 
Como se observa, não há afirmação da alegada invalidez permanente, mas de que 
poderá ocorrer impedimentos temporários para as funções em fases de agudização dos 
males diagnosticados. 
O "impedimento temporário" levaria à concessão de licença-médica por determinado 
prazo; não à aposentadoria. 
Mantenho integralmente a sentença, negando provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 38.336-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelado: AFONSO WILLIAMS LOPES MOREIRA 
Advogados: DRS. GERCEI PEREIRA DA COSTA E OUTROS (APTE.) E  

STÊNIO CARVALHO LIMA (APDO.) 
 
EMENTA 

Civil. Casa própria. Contrato de financiamento. Pagamento antecipado pelo valor 
resultante da multiplicação do valor da prestação pelo número das que faltam ser 
liquidadas. 
1.- A interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de forma sistêmica.  
2. - Se, em determinada cláusula, é fixado prazo certo  para liquidação do débito em 
prestações reajustáveis, e, em outra cláusula, diz-se que o pagamento de todas as 
prestações resulta na liquidação do débito, ocorrendo esse fenômeno, mesmo com o 
pagamento antecipado das referidas prestações pelo valor cobrado pela credora, tem-se 
como quitado o compromisso. 
3. - Embora certo que, em face da diferenciação do sistema ajustado para correção das 
prestações e do saldo devedor, aquelas pelo PES, esse pela UPC, a diferença que for 
encontrada, se pagas todas as prestações em benefício do credor, deve ser suportada 
por este. 
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4. - Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, entre as partes acima identificadas. 
Acordam 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. 
Custas, ex lege. 
Recife, 14 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: O litígio agora examinado, em grau de apelação, se 
apresenta com as seguintes características: 
a) - os apelados, em 1º de dezembro de 1981, firmaram contrato de mútuo com 
obrigações e hipoteca, para fins de aquisição da casa própria, onde ficou previsto que a 
liquidação do empréstimo seria feita em 240 (duzentas e quarenta) parcelas mensais; 
b) - a cláusula 12ª do contrato está assim redigida: 
"É assegurada aos outorgados em dia com suas obrigações a realização de amortizações 
extraordinárias, para a redução do prazo do financiamento ou do valor das prestações, 
desde que o valor a ser amortizado corresponda, no mínimo, ao de 20 (vinte) prestações 
vigentes à época em que se realizar a amortização desejada"; 
c) - com base na cláusula acima referida, os apelados procuraram a apelante para liquidar 
o débito, pagando  o restante das 105 prestações devidas, considerando o valor da última 
prestação, já que nenhuma correção incidiria sobre a mesma no mês da pretendida 
liquidação; 
d) - houve a recusa da apelante, o que ensejou a presente ação consignatória, julgada 
procedente em primeiro grau; 
e) - a apelante, em suas razões recursais, defende que a ação não procede por ser 
insuficiente o depósito, observe-se que a apelada está confundindo amortização 
extraordinária com liquidação antecipada da dívida, haja vista que: 
e.1. - amortização é o abatimento parcial de uma dívida, com o pagamento 
correspondente; 
e.2. - liquidação é a própria extinção da obrigação; 
e.3. - o contrato possibilita amortizações extraordinárias com a antecipação das 
prestações, o que não quer dizer que represente a liquidação do contrato; 
e.4. - a cláusula 12ª do contrato não prevê liquidação com o pagamento do total das 
prestações, por cuidar, apenas, de amortizações extraordinárias; 
e.5. - a Lei nº 8.004, de 14.03.90, dispõe, em seu art. 5º, que o mutuário do SFH, que 
tenha firmado contrato até 28 de fevereiro de 1986, poderá, a qualquer tempo, liquidar 
antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente à metade do 
saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até 
a data da liquidação, bem como, no seu parágrafo primeiro, que, a critério do mutuário, a 
liquidação antecipada poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do 
montante equivalente ao valor total das mensalidades vincendas. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A cláusula décima segunda do contrato 
estabelecido entre partes litigantes está assim redigida: 
"É assegurado aos outorgados em dia com suas obrigações a realização de amortizações 
extraordinárias, para a redução do prazo do financiamento ou do valor das prestações, 
desde que o valor a ser amortizado corresponda, no mínimo, ao de 20 (vinte) prestações 
vigentes à época em que se realizar a amortização fundamentada no presente contrato." 
A referida cláusula não outorga ao mutuário o direito de liquidar o débito pelo valor da 
prestação multiplicado pelo total das remanescentes. Isso ocorre em razão do fato do 
saldo devedor, conforme consta na cláusula nona, ser corrigido trimestralmente, pela 
variação da UPC, e as prestações obedeceram ao Plano de Equivalência Salarial,  pelo 
que só são aumentadas 60 dias depois da fixação do salário mínimo. 
A liquidação antecipada do débito deve ter em consideração o saldo devedor?  Penso 
que, conforme a interpretação feita pela jurisprudência sobre situações que parecem 
análogas em julgamento, a resposta é positiva, pois, em determinados momentos, esse 
saldo devedor pode representar o total das prestações devidas pelo número das que 
faltam ser pagas. Em outros momentos, tal pode não ocorrer, pois nem sempre o 
aumento das prestações é feito pelos mesmos índices e no mesmo  prazo da variação da 
UPC. 
A jurisprudência do então e egrégio Tribunal Federal de Recursos, interpretando esses 
dispositivos, firmou-se no entendimento de que a liquidação do empréstimo há de ser feita 
pelo saldo devedor. O que não pode é a entidade credora corrigir monetariamente o 
débito antes do prazo fixado no contrato, o que beneficia o mutuário  quando efetua a 
liquidação no mês que antecede ao trimestre determinador da correção do saldo devedor.  
Essa posição jurisprudencial foi firmada em razão da prática constante da instituição 
credora de atualizar o débito no mês em que o mutuário pretende fazer a liquidação, não 
seguindo o  pactuado , que, no caso em espécie, só permite que tal se faça de três em 
três meses. 
Devem ser conferidos os seguintes decisórios que apontam na linha do que está sendo 
exposto: 
"Contrato de Mútuo. Caixa Econômica Federal. Liquidação antecipada. Correção 
monetária. 
Prevalece na 2ª Seção do Tribunal Federal de Recursos o entendimento de que, 
limitando-se o contrato a prever correção anual, não é possível atualizar o valor do débito 
quando o mutuário  pretenda quitá-lo fora da época prevista para aquela retificação" (AC 
nº 138.930-RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, D. J. de 21.11.88, p. 30.361) 
"Contrato De Mútuo com Garantia Hipotecária. Saldo devedor. Correção monetária. 
Amortização antecipada. 
Estabelecendo o negócio jurídico a correção anual do saldo devedor, é indevida a 
pretensão da mutuante de sujeitar tal correção a critério temporal diverso na hipótese de 
amortização antecipada. Sentença reformada em parte." 
(AC nº 111.898-RJ, Rel. Min. Torreão Braz, D. J. de 05.05.88, p. 10.519).  
"Civil. Contrato de Mútuo. Correção monetária. Liquidação. Observação do pactuado. 
I - Os contratantes obrigam-se ao pagamento do que está estabelecido nas cláusulas 
contratuais, o que implica que devem ser observadas e não interpretadas contrariamente.  
II - No caso de liquidação antecipada ou amortização extraordinária, o estado da dívida, 
para o devedor, será representado pelo valor atual dos pagamentos futuros. 
III - Carece de relevo, frente ao pactuado, qualquer cláusula modificativa editada 
unilateralmente, porquanto o contrato prevalece entre as partes, justamente em respeito 
ao princípio do pacta sunt servanda. 
IV - Direito de o mutuário resgatar antecipadamente o débito, observando o que estipula o 
contrato.  
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V - Improvimento do agravo (AC nº 138.940-RJ, Rel. Min. Pedro Acioli, DJ de 20.06.88, p. 
16.794)." 
"Civil. Contrato de Mútuo. Pagamento antecipado do saldo devedor. Correção monetária. 
Certo é que no contrato de mútuo em apreço, a correção monetária está prevista na 
cláusula quarta; já a cláusula 11ª do contrato permite a amortização extraordinária de no 
mínimo dez por cento da dívida e, portanto, o pagamento antecipado do saldo devedor. 
Aos cinco de junho de 1985, quando o autor propôs a presente ação, ainda não era 
devido o reajuste previsto para 1º de julho seguinte, o que não importava em nenhum 
prejuízo para a ré, visto como as prestações vinham sendo pagas com  o último reajuste, 
desde 1º de julho de 1984. Não é lícito incluir o reajuste futuro, que só incidiria a  partir de 
1º de julho de 1985, efetuando-se o pagamento antes de 1º de julho de 1985, o saldo 
devedor a ser pago era o dessa data, como decorria do pactuado entre as partes." (AC nº 
89.02.01106-5, Rel. Des. Fed. Julieta Lídia Lunz, DJU de 20.02.80, p. 2403)." 
Estas ementas são citadas pela  parte apelada e elas, realmente, representam a 
interpretação das cláusulas contratuais do teor enfocado. 
Na espécie em julgamento, o mutuário não quer liquidar o seu débito pelo saldo devedor. 
Pretende que se faça pelo valor encontrado entre o número de prestações devidas e o 
valor atual das mesmas. Já se demonstrou que, em face de não coincidirem as taxas a 
serem empregadas para o reajuste do saldo devedor e das prestações, aquelas pela UPC 
e essas pelo percentual do salário mínimo, bem como que a correção é feita em períodos 
diferentes, o valor encontrado pela multiplicação do total das prestações devidas pelo 
valor pago no mês não representa o saldo devedor. 
Ocorre que, mesmo existindo esse desencontro de valores, penso que os mutuários 
apelados têm direito ao que pretendem, pois no contrato examinado e discutido há a 
cláusula décima, assim dispondo: 
"Atingido o término do prazo contratual, e uma vez pagas todas as prestações ou na 
hipótese de o saldo devedor tornar-se nulo antes do término do prazo estabelecido na 
cláusula sétima, e não existindo quantias em atraso, a credora dará quitação aos 
outorgados, de quem mais nenhuma importância poderá ser exigida com fundamento no 
presente contrato." 
Ora, é verdade que não ocorreu o término do prazo contratual. Mas, o pagamento de 
todas as prestações a se vencerem está sendo oferecido. O valor de cada prestação é o 
cobrado pela apelante, quantia essa não discutida pelos mutuários. Estes, repita-se, 
pretendem liquidar  o débito pagando todas as prestações a se vencerem pelo valor da 
prestação do mês. 
A cláusula sétima do contrato  contém, também, o seguinte ajuste: 
"Os outorgados pagarão a dívida ora confessada no prazo de duzentos e quarenta meses 
(240), em prestações mensais e consecutivas de Cr$ 26.697,28 (vinte e seis mil 
seiscentos e noventa e sete cruzeiros e vinte e oito centavos) calculadas segundo o Plano 
de Equivalência Salarial (PES), e em conformidade com o Sistema PRICE, de que trata a 
R-BNH nº 81/80, à taxa nominal de juros de 10,0% ao ano, correspondente à taxa efetiva 
de 10,472 % (dez inteiros e quatrocentos e setenta e dois milésimos por cento), ao ano, 
vencendo-se a primeira prestação em 09 de fevereiro de 1982." 
A junção do que foi acertado na cláusula sétima, acima citada, com a cláusula décima, 
também já referida, firma a conclusão de que o mutuário tem o direito de, a qualquer 
época da vigência do contrato de liquidá-lo pelo valor que representar a multiplicação da 
prestação devida pelo número das que irão se vencer. 
Relembro que a cláusula décima estipula duas condições para que seja considerada a 
liquidação da dívida. A primeira é que o término do contrato seja atingido. A segunda é 
que todas as prestações sejam pagas. A primeira condição, havendo antecipação, não 
tem eficácia, porque se dilui no fenômeno do mutuário ter antecipado o pagamento, o que 
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é um direito que não lhe  pode ser negado, mesmo que não existisse cláusula a respeito. 
A segunda condição está cumprida: é o pagamento de todas as prestações. 
Se, por acaso, o saldo devedor não corresponder ao valor das prestações  pagas, tal 
ônus é da responsabilidade da empresa credora que, para tanto, deverá ter feito o 
respectivo seguro ou poderá se valer dos mecanismos financeiros criados pelo Sistema 
para ressarcimento de tais situações. Nunca a responsabilidade deve ficar para com a 
parte menos favorecida, no caso, o mutuário. 
Como visto, a jurisprudência citada não favorece aos mutuários apelados. Entretanto, a 
interpretação das cláusulas contratuais firma entendimento a seu favor. 
Por tais fundamentos, mantenho a sentença. Nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 38.855-SE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: MARIA LÚCIA GAMA DA SILVA 
Advogado : DR. DÍLSON JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Interpretação do art. 40, parágrafo 4º, da Constituição Federal. Vantagens 
a serem acrescidas aos proventos. Transformação ou reclassificação de cargo ou função. 
Necessidade de lei.  
1. A extensão aos aposentados das vantagens decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função que ocupavam quando em atividade só pode ocorrer 
na forma da lei.  
2. Ao Poder Judiciário cabe interpretar a lei, dela extraindo o máximo que possa fornecer 
a fim de compatibilizá-la com os princípios constitucionais, porém, nunca se colocar no 
lugar do legislador.  
3. Se inexiste lei transformando ou reclassificando a função cuja vantagem financeira foi 
acrescida aos proventos do servidor, não há que se deferir pretensão nesse sentido.  
4. A função de Diretor da Divisão de Administração e Finanças, código DAI-111-3, das 
extintas Delegacias Regionais do Trabalho, conforme evolução iniciada pela Lei nº 
5.645/70, passou, com a criação do INSS que absorveu tais funções, para o código DAS-
101.1. 
5. Apelação e remessa oficial providas para se determinar que as vantagens dos 
proventos em decorrência da referida transformação fiquem restritas aos termos da lei.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, entre partes acima identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator e das notas 
taquigráficas, que passam a integrar o presente julgado.  
Custas, ex lege.  
Recife, 16 de dezembro de 1993 (data do julgamento) 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Discute-se, na apelação em exame, fatos e direitos 
assim relatados na douta sentença monocrática: 
"Maria Lúcia Gama da Silva, qualificada na inicial, de fls. 02, propõe, contra a União 
Federal, a presente ação ordinária, visando a rever seus proventos para o cargo 
correspondente ao COD DAS 101.2, de Chefe de Divisão de Administração e Finanças.  
Alega que se aposentou vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
havendo , por mais de 10 (dez) anos, exercido o cargo de Diretora da Divisão de 
Administração e Finanças, COD DAI 111.3-NS, tendo sido aposentada com a vantagem 
pessoal de cinco quintos. 
Diz que, no dia 27.06.90, através do Decreto 99.350/90, o Governo Federal vinculou o 
Ministério da Previdência Social ao Ministério do Trabalho, extinguindo as Delegacias 
Regionais do Trabalho e INPS, criando o INSS, que incorporou todos os cargos em 
comissão.  
Alega, ainda, que a Divisão de Administração e Finanças, que tem por finalidade orientar, 
coordenar e controlar a execução das atividades relacionadas com o pessoal, orçamento , 
finanças e serviços gerais, foi absorvida pelo atual INSS no cargo de Divisão de 
Administração e Finanças, COD DAS 101.2, que ocasionou uma majoração em relação 
ao cargo anterior.  
Vale-se da disposição do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, e pede a procedência do 
pedido. 
Custas iniciais pagas." 
Citada, a União contesta o feito, onde alega que "à evidência, nada ampara a pretensão 
autoral", porque, criado o INSS, erigiram-se a incorporação das DRTs e a transferência 
dos cargos em empregos efetivos e cargos e funções de confiança.  
Diz que, aprovada a estrutura regimental da autarquia, a Divisão de Serviço de 
Administração e Finanças teve competência traduzida em atividades mais diversificadas e 
mais abrangentes do que as atribuídas à antiga Divisão outrora comandada pela autora, 
que guarda correspondência com a atual apenas na denominação.  
Diz que o antigo cargo de Diretor de Divisão de Administração e Finanças (DAI - 111.3-
NS) ostentava correlação, no início, com a função de Encarregado de Seção e, 
posteriormente, com o cargo de Chefe de Serviço de Administração Geral (DAS 101.1), 
consoante a Lei 8.422/92. Pede a improcedência do feito. A autora manifesta-se sobre a 
contestação. 
O eminente magistrado julgou procedente o pedido. Assim ementou o seu decisório: 
"Aposentado. Direito ao reajuste decorrente da transformação do cargo comissionado em 
que se inativou. Inteligência do art. 40, parágrafo 4º, da Constituição. Ação procedente." 
A apelação da União Federal repete os argumentos postos na contestação.  
Contra-razões com louvores à sentença.  
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O art. 40, parágrafo 4º, da Constituição 
Federal, tem a seguinte redação: 
"Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, 
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também 
estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei." 
Na espécie discutida, o INSS teve a sua estrutura regimental aprovada pelo Decreto nº 
34, de 08 de fevereiro de 1991, em decorrência do disposto no art. 14 da Lei nº 8.029, de 
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12 de abril de 1990,e no artigo 13 do Decreto nº 99.350, de 27 de junho de 1990. 
Esta lei, em nenhum momento, transformou ou reclassificou cargo ou função integrante 
do Ministério do Trabalho. 
Em data de 27 de junho de 1990, através do Decreto nº 99.350, de 27.06.90, o Governo 
Federal determinou que as atribuições do Ministério da Previdência Social e do Ministério 
do Trabalho passassem a ser exercidas de forma unificada, em um só órgão, o INSS. 
Essa fusão determinou a extinção das Delegacias Regionais do Trabalho.  
O INSS, por força da Lei nº 8.099, de 05 de dezembro de 1990, passou a executar os 
programas e atividades do Governo Federal na área do Trabalho. 
No art. 2º da referida lei ficou determinado que: 
"As DRT 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 da DRT." 
Verifica-se, conforme a evolução da legislação acima citada, que, em nenhum momento, 
a lei transformou ou reclassificou a função de confiança que a apelada exercia e cuja 
vantagem financeira, na base de cinco quintos, incorporou aos seus proventos.  
O dispositivo constitucional é muito claro. Só admite a revisão dos proventos dos 
aposentados quando a reclassificação ou transformação do cargo ou função decorrer de 
lei. Há necessidade, portanto, de norma expressa efetuando a modificação do cargo ou 
da função na qual o servidor se aposentou. Isso ocorrendo, com base no princípio da 
legalidade, a vantagem nova lhe será deferida.  
Na espécie, não há o fenômeno administrativo da transformação ou da reclassificação do 
cargo ou função, cuja vantagem foi acrescida aos proventos da autora. Nenhuma lei 
assim determinou, pelo que não pode o administrador nem o Poder Judiciário fazê-lo, sob 
pena de se transformar em legislador.  
Como já demonstrado, as modificações introduzidas por lei na organização administrativa 
do Poder Executivo, com a extinção das Delegacias Regionais do Trabalho e a criação do 
INSS , não cuidaram da transformação ou reclassificação da função de confiança (DAI) 
exercida pela autora apelada.  
Tenha-se em consideração que a autora apelada se beneficia, hoje, com a evolução 
ocorrida nos cargos em comissão e funções gratificadas da Lei nº 5645/70, a lei que se 
aplicava originariamente à sua situação, pelo que a Diretoria de Administração e 
Finanças, função anteriormente codificada como DAI-111.3, passou a ser DAS-101-1. 
Esta reclassificação ocorreu com base na lei. A Administração passou a incorporar, então, 
as vantagens financeiras aos proventos da autora apelada, conforme está registrado nas 
razões de fls. 146/150 e confirmado pelas contra-razões de fls. 154. 
Os princípios da legalidade e da autonomia e harmonia dos Poderes não permitem que o 
Poder Judiciário se transforme em um legislador de cada caso concreto. O juiz deve 
interpretar a lei e dela extrair o máximo que ela possa oferecer para uma interpretação 
sistêmica e vinculada à Constituição. Nunca, porém, criar a norma e pretendê-la aplicar, 
exclusivamente, a um caso determinado.  
Na realidade, na espécie, conforme já esclarecido, a função de Diretor da Divisão de 
Administração e Finanças (DAI-11.3-NS) ostentava correlação, no início, com a função de 
Encarregado de Seção (FG-02) e, posteriormente, com o cargo de Chefe de Serviço de 
Administração Geral (DAS-101.1), consoante dispõem a Lei nº 8.422/92, o Decreto nº 
509/92 e a Resolução/INSS nº 071, de 20.12.91, porque há de se considerar que os DAIs 
em questão foram transformados em DIs pelo art. 1º da Lei nº 8.116, de 13.12.90, e 
extintos desta última categoria com a subseqüente criação de FGs (art. 26, incs. I, II e II, 
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da Lei 8.216, de 13.08.91). 
Por tal razão é que a apelante reconheceu o direito da apelada de ter os seus proventos 
revistos quanto aos efeitos remuneratórios para incluir entre as vantagens percebidas a 
dos cinco quintos relativos ao cargo DAS.111.1. 
Há de se obedecer aos ditames da lei. Se esta não acolheu as reivindicações dos por ela 
abrangidos que se lute pela sua reforma perante o Poder Legislativo. O que não é 
possível é o Poder Judiciário assumir essa função, sob pena de, a continuar assim 
agindo, contribuir para uma eclosão de atritos entre os Poderes. 
Por tais fundamentos, dou provimento à apelação e à remessa oficial.  
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 38.983-RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: MARIA RITA MEDEIROS DE OLIVEIRA 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MANUEL ANTÔNIO DA CUNHA E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Necessidade da realização de perícia para apurar a idoneidade de 
documentos que afastariam a presunção de omissão de receita. Julgamento antecipado 
incabível. Nulidade da sentença. Apelo provido.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 08 de fevereiro 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 improcedente pedido de anulação de débito fiscal. Alega, em resumo, cerceamento 
de defesa, por ter-se efetivado o julgamento antecipado da lide, apesar de haver 
requerido a produção de prova pericial, e a inexistência de omissão de receita, pois 
comprovou com recibos diversos pagamentos que elidem a presunção de passivo fictício.  
Com contra-razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição.  
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A autora requereu, na inicial, a 
produção de prova pericial (fls. 10). Ao responder às objeções da contestação, juntou 
documentos com os quais pretendia elidir a presunção de passivo fictício. O MM. Juiz 
Federal determinou, então, que, em dez dias, as partes especificassem provas.  
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Ora, já requerida a realização de perícia e anexados documentos que, acaso 
impugnados, prestar-se-iam a exame técnico, não haveria lugar para julgamento 
antecipado da lide, dada a existência de fatos controversos (os pagamentos efetuados) 
dependentes de prova, salvo a consideração da validade dos documentos. 
Houve evidente cerceamento de defesa. 
Por essas razões, dou provimento ao apelo para anular a sentença, a fim de que se 
realize a instrução do feito. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 40.151-RN 

Relator: O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: SILVESTRE OZAR DE MEDEIROS  
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. CLÁUDIO DANTAS MARINHO (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar. Pedidos alternativos. Pensão especial ou reforma. Apreciação de 
apenas um deles. Nulidade da sentença. 
- Na hipótese de pedidos alternativos, o indeferimento de um obriga necessariamente se 
examine o outro. 
- A sentença que não esgota a prestação jurisdicional, acolhendo ou rejeitando, no todo 
ou em parte, o pedido, e, em conseqüência, não aprecia todas as questões, é nula. 
- Apelo provido. 
- Sentença anulada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação para anular a sentença, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Silvestre Ozar de Medeiros propôs ação 
ordinária contra a União Federal, objetivando, alternativamente, o reconhecimento da 
condição de ex-combatente para obtenção de pensão especial ou reforma por 
incapacidade física definitiva em decorrência de moléstia adquirida quando da vida 
castrense. 
O Julgador monocrático extinguiu o processo sem julgamento de mérito, em relação ao 
pedido de pensão especial, à falta de apresentação de prova da qualidade de ex-
combatente. Não se pronunciou quanto ao pedido de reforma. 
O apelante serviu o Exército, segundo afirmou, ao tempo da Segunda Guerra Mundial, 
deslocando-se para a Fazenda Iguatu, perto de Natal, "conduzindo material bélico, 
desenvolvendo atividades de patrulhamento e vigilância do litoral, caracterizando assim 
as chamadas operações bélicas". Ficou, outrossim, isento do serviço militar por causa de 
doença adquirida durante aquele período, incapacitando-o definitivamente para aquelas 
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atividades, conforme documentação acostada à inicial. 
Pede a reforma da sentença no fito de obter o atendimento de um dos pedidos 
formulados. 
Sem contra-razões. 
Regularmente processados, subiram os autos para desembargo. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Não há dúvida sobre conter a exordial 
pedidos alternativos. 
A sentença recorrida, entretanto, examinou unicamente a súplica concernente ao 
reconhecimento da condição de ex-combatente, para obtenção da pensão especial da Lei 
5315/67. 
Leia-se: 
"... A prova cabal reclamada pela legislação em referência, hábil à demonstração da 
situação de ex-combatente, é a conhecida certidão de serviços de guerra, comumente 
expedida pelos Ministérios Militares. 
Pois bem, desta nem de nenhuma outra prova se fez valer o demandante, para tornar 
indubitável a sua participação no segundo grande conflito. Lamentavelmente, de outra 
forma não posso decidir, senão dando pela extinção do processo, sem julgamento do 
mérito, como inclusive já o fiz nos autos do Proc. 91.12140-1, Mandado de Segurança, 
Manoel da Silva X Comandante Do III Distrito Naval, que tratou de caso semelhante." 
Os documentos carreados aos autos pertinem à doença que incapacitou o apelante 
definitivamente para o serviço militar. Visavam, portanto, a alicerçar a segunda pretensão, 
a de obter reforma no grau hierárquico superior ao que possuía na ativa. 
Na hipótese de súplicas alternativas, o indeferimento de uma obriga necessariamente se 
examine a outra. 
Tal deixou de fazer, pois, o ilustre Magistrado a quo, descumprindo preceitos da lei 
processual civil, os arts. 458 e 459. 
Sobre eles, anota Theotonio Negrão: 
"Art. 458.4 - Nula é a sentença de mérito que não contém os requisitos do art. 458, 
considerados por lei como essenciais. A regra do art. 515 do CPC não é forma de 
saneamento da nulidade decorrente de inobservância do art. 458 (v. art. 515, nota 4). 
Art. 458: 19 - A sentença que não esgota a prestação jurisdicional (v. art. 459 : "acolhendo 
ou rejeitando, no todo ou em parte, o pedido, cf. art. 1.100-IIUI) e, em conseqüência, não 
aprecia todas as questões, é nula. (RTFR 137) 447, RT 506/143, RJTJESP 31/89. JTA 
37/292, 92/427, RJTAMG 18/115)". 
Dou provimento à apelação para o fim de, anulando a sentença recorrida, determinar a 
remessa dos autos ao juízo de origem, para prolatar outra, apreciando a solicitação de 
reforma. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 41.684-CE  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: MANOEL ROCILDO PINHEIRO 
Advogados: DRS. ANTÔNIO BRAZ PEIXOTO DA SILVA E OUTROS (APTE.) E  

CARLOS ANTÔNIO FERREIRA WANDERLEY (APDO.) 
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EMENTA 

Processual Civil. Homologação de cálculos. Atualização de valores estipulados em acordo 
entre as partes. Efeitos a partir da homologação da transação. 
Se o acordo homologado por sentença estipula prazo para depósito em juízo da quantia 
acordada entre as partes, o atraso no cumprimento desta cláusula enseja o pagamento da 
atualização dos valores. 
Apelo parcialmente provido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 41.684 - 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, 03 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator  
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de apelação de sentença 
homologatória de cálculos realizados a título de atualização de parcelas já liquidadas nos 
autos de ação revisional de proventos movida por Manoel Rocildo Pinheiro contra o INSS. 
Aduz a autarquia-apelante que houve acordo firmado entre as partes, devidamente 
homologado pelo juízo, onde o autor, ora apelado, obrigara-se a acertar o valor estipulado 
a título de pagamento do quantum de condenação, comprometendo-se a nada mais 
reclamar, inclusive no que se refere à correção monetária, juros, custas e honorários 
advocatícios. E, ainda, afirmou que, em cumprimento ao referido acordo, depositou à 
disposição do juízo a quantia a que se obrigara, não restando nada mais a ser cobrado, 
uma vez que, na espécie, a obrigação já foi plenamente satisfeita. 
Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos, por força de 
distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Inicialmente, cumpre-me salientar o 
disposto no artigo 449 do CPC sobre o valor de sentença atribuído ao acordo firmado 
entre as partes e homologado pelo juiz. 
Na presente demanda, houve acordo firmado entre as partes (fls. 52), junto aos autos em 
02/08/91, no qual consta uma cláusula (letra b), referente à colocação da importância 
acordada à disposição do juízo, mediante depósito bancário, dentro do prazo máximo de 
10 (dez) dias a contar da homologação. 
Ocorre que a referida transação foi homologada pelo juízo em 10 de setembro de 1991, 
tendo sido publicada a referida sentença no DJ do dia 14.10.91 (certidão de fls. 56). 
Logo, o prazo para que o depósito à disposição do juízo fosse efetivado terminou quando 
passados os dez dias da publicação da sentença homologatória do acórdão. 
Por conseguinte, o depósito do valor acordado só se procedeu em 12/11/91, portanto, 
após o prazo estipulado na transação. 
Posteriormente, o autor ingressou com pedido de atualização da conta acordada, 
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aduzindo que a mesma foi elaborada no mês de março de 1991 e o montante só foi 
levantado em novembro do mesmo ano, havendo prejuízos a serem ressarcidos. 
Por sua vez, a contadoria do juízo elaborou a conta de atualização considerando o 
período de março de 1991 a fevereiro de 1992 (cálculos de fls 61/62 e informação de fls. 
67), tendo os mesmos sido homologados por sentença. 
Não merece total guarida o apelo do INSS que afirma não haver atualizações a serem 
pagas igualmente; os cálculos homologados por sentença não estão totalmente corretos. 
É certo que há diferenças a serem apuradas a título de atualização do valor da 
condenação acordado entre as partes, mas apenas no que se refere ao período 
compreendido entre término do prazo acordado para que o depósito fosse efetuado e o 
momento do efetivo depósito. Isto porque, apesar de ter sido fixado o valor da 
condenação em março de 91 e as partes firmado o acordo só em agosto do mesmo ano, 
a homologação da transação tornou-se válida só em outubro de 1991. Ou seja, só a partir 
daí o acordo produziria seus efeitos, submetendo as partes aos ditames de sua 
transação. 
Desse modo, dou parcial provimento ao apelo, determinando a baixa dos autos à 
instância de origem a fim de que a contadoria do juízo refaça os cálculos, considerando 
apenas o período compreendido entre a data estipulada no acordo para depósito em juízo 
do montante acordado e a data em que esse depósito foi efetivamente efetuado, com as 
devidas atualizações monetárias das diferenças encontradas. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 41.910-PE  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: IDALINA DA SILVA DIAS 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. MANOEL RAMIRO DE OLIVEIRA (APTE.) 
 
EMENTA 

Ex-combatente. Súmula nº 243 do T.F.R. Inacumulabilidade dos proventos de 
aposentadoria com a pensão especial da Lei nº 4.242/63, art. 30. 
1. "É vedada a acumulação da pensão especial concedida pelo art. 30, da Lei nº 4242 de 
1963, com qualquer renda dos cofres públicos, inclusive benefício da previdência social, 
ressalvado o direito de opção, revogada a Súmula nº 228" (Súmula nº 243 do T.F.R.). 
2. É inacumulável a pensão especial, concedida pelo art. 30 da Lei nº 4.242/63, com os 
proventos da aposentadoria, ressalvado o direito de escolha, a teor da Súmula nº 243 do 
extinto T.F.R. 
3. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 41.910 - PE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 03 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Idalina da Silva Dias, identificada nos autos, 
propôs contra a União Federal ação de restabelecimento de aposentadoria pós-morte e 
concessão de pensão. Aduz que seu ex-marido, Pedro Herculano Dias, falecido em 
20.07.86, foi aposentado em 28.02.66, pelo Lloyd Brasileiro, órgão vinculado ao então 
Ministério da Viação e Obras Públicas, hoje Ministério dos Transportes. Requerida em 
1984, foi-lhe deferida pensão militar com base no art. 30 da Lei nº 4242/63, oportunidade 
em que foi suspensa a aposentadoria que vinha sendo paga pelo Ministério dos 
Transportes, face ao disposto no art. 2º da Lei 6592/78. Inconformada, solicitou 
administrativamente o restabelecimetnno da aposentadoria em 1986, invocando como 
supedâneo do seu direito o disposto no art. 1º da Lei 7424, de 17.12.85, sem que 
obtivesse resposta. 
O douto Juiz a quo julgou improcedente a ação, argumentando que a Súmula 228 do 
extinto Tribunal Federal de Recursos vedaria a acumulação da pensão especial 
concedida pelo art. 30, da Lei nº 4.242/63, com qualquer renda dos cofres públicos e que 
o art. 1º, da Lei nº 7.424, refere-se à pensão especial instituída pela Lei nº 6.592/78, e não 
à pensão concedida ao ex-cônjuge da demandante. 
Irresignada, apelou a autora, com fundamento nas razões de fls. 56/61. 
Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos, por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta.  
É o relatório. 
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A pensão especial (pensão militar), 
concedida ao marido falecido da autora, teve como fundamento o artigo 30 da Lei nº 
4.242/63, verbis: 
"Art. 30. É concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial da FEB, FAB e da 
Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram 
incapacitados, sem poder prover os meios de subsistência e não percebam qualquer 
importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão estipulada no art. 26 
da Lei nº 3765, de 04 de maio de 1960." 
Afirma a apelante que seu ex-cônjuge, utilizando-se do direito previsto no art. 2º da Lei nº 
6592/78, optou em 1984 pela percepção da pensão especial concedida pelo Ministério da 
Marinha, em detrimento dos proventos da aposentadoria paga pelo Ministério dos 
Transportes. 
Parece-me irretocável o decisum do ínclito Juiz monocrático, que assim se expressou: 
"No mérito, não assiste razão à autora, vez que, a teor do enunciado da Súmula nº 228 do 
extinto Tribunal Federal de Recursos, acolhida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, "É vedada a acumulação da pensão especial concedida pelo artigo 30, da Lei nº 
4.242/63, com qualquer renda dos cofres públicos, inclusive benefício de previdência 
social, ressalvado o direito de opção assegurado pela Lei nº 6.592 de 1978." 
A inacumulabilidade, a que se refere o artigo 1º da Lei nº 7.424 de 07.12.85, da pensão 
especial com quaisquer rendimentos dos cofres públicos e de onde se excluem os 
benefícios previdenciários, diz respeito à pensão especial instituída pela Lei 6.592/78, e 
não assim à pensão especial prevista no artigo 30 da Lei 4.242/63, concedida ao autor 
(pensão militar)." 
Com efeito, a Súmula nº 228 do TFR, aplicável ao caso vertente, é de clareza meridiana. 
Embora tenha sido revogada pela Súmula nº 243, também do extinto Tribunal Federal de 
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Recursos, persistiu a vedação da acumulação da pensão especial concedida pelo art. 30 
da Lei nº 4.242/63 com qualquer renda dos cofres públicos, consoante transcrição abaixo: 
"Súmula nº 243. É vedada a acumulação da pensão especial concedida pelo art. 30, da 
Lei nº 4.242, de 1963, com qualquer renda dos cofres públicos, inclusive benefício da 
previdência social, ressalvado o direito de opção, revogada a Súmula nº 228." (DJ 22-9-
87, p. 19.960) 
Por outro lado, não há de se aplicar ao caso vertente o disposto no art. 1º da Lei nº 7424, 
de 17.12.85, que assim dispôs: 
"Art. 1º. A pensão especial de que trata a Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, é 
inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os 
benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção." 
Ora, como bem afirmou o douto sentenciante, este dispositivo se refere à pensão especial 
de que trata a Lei nº 6.592, e não à que foi concedida ao ex-cônjuge da apelante, que 
teve fundamento no art. 30 da Lei nº 4.242/63. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 42.434-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: PRESERVICE - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. 
Apelados: INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA 

AEROPORTUÁRIA E OUTRO E UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. OTÁVIO VIEIRA BASTOS (APTE.) E  

AIRTON RODRIGUES CHAVES E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Obra contratada por preço global. Superveniência de descongelamento de 
preços. Correção monetária que se impõe para equilíbrio da equação financeira do 
contrato. Abandono dos serviços que sujeita a contratante a penalidade. Apelação 
parcialmente provida.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 24 de fevereiro 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 improcedente ação na qual postula a anulação de multa que lhe foi aplicada pela 
INFRAERO, em decorrência da paralisação das obras de complementação de muros e 
cercas no perímetro do Aeroporto Internacional dos Guararapes, e indenização por 
perdas e danos. Alega, em resumo, que a licitação se deu quando vigia congelamento de 
preços, mas com a liberação destes e a retomada do processo inflacionário, impunha-se 
revisão e correção monetária, para restaurar o equilíbrio das partes contratantes. Depois 
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de requerer seguidamente a alteração dos valores pactuados, sem resposta, viu-se 
forçada a suspender a execução dos serviços. 
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): Os pedidos, postos de modo genérico 
na inicial, foram explicitados em aditamento de fls. 30 a 32 (leio). 
O contrato celebrado pela autora com a INFRAERO prevê preço global, fixo e 
irreajustável, de CR$ 21.406.217,32 e estabelece prazo de 90 dias para execução dos 
serviços. 
A promovente reconhece que abandonou a obra, alegando que a defasagem do valor do 
contrato impedia a continuidade da execução, originando inúmeras reclamações 
trabalhistas e atrasos no pagamento do material adquirido dos fornecedores.  
O MM. Juiz sentenciante acolheu a tese da ré, de que, não previsto reajustamento de 
preço no contrato, não havia o que atualizar. Consta, porém, da carta convite, no item 
11.1, b, a revisão por fato superveniente e imprevisível não impugado à parte afetada, 
com a previsão do restabelecimento da equação econômico-financeira do pacto (fls. 58). 
Assim, descongelados os preços dos materiais de construção e dos salários e preços em 
geral, por decisão governamental, impunha-se a revisão do preço da obra, ou a aplicação 
dos índices de correção monetária, para pagamento, evitando-se, assim, prejuízo à 
empresa contratante, como veio a ocorrer.  
É inegável, portanto, que a importância de CR$ 14.746.296,97, paga à autora, o foi a 
menor, por não conter atualização que refletisse a perda do poder aquisitivo da moeda 
entre a data da celebração do contrato e a do pagamento. 
A promovente não poderia contudo abandonar a obra, sem antes obter, pela via 
adequada, a rescisão do contrato. A multa teria mesmo que ser aplicada.  
Por essas razões, dou provimento parcial à apelação para julgar procedente, em parte, a 
demanda, condenando a INFRAERO a pagar à autora a diferença de correção monetária 
entre as datas do contrato e as dos pagamentos efetuados, conforme se apurar em 
liquidação, atualizando-se o débito, segundo índices oficiais, e vencendo juros de mora a 
partir da data da citação. Fixo os honorários, a serem suportados pela empresa pública 
vencida, em 10% do valor da condenação, sujeitando-a, também, ao reembolso de custas 
antecipadas.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 43.158-RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: SUNAB - SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO 
Apelado: J. PEREIRA E CIA. LTDA. 
Advogados: DRS. GUILHERME G. CALDAS DA CUNHA E OUTROS (APTE.) E  

FRANCISCO DE A. COSTA BARROS E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. I - Decisão administrativa carente de motivação. Nulidade. II - 
Discriminação de mercadoria com base em termo utilizado pelo fornecedor. Não violação 
da regra do art. 11 da Lei Delegada nº 4/62. Apelo improvido. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
acolheu embargos à execução para cobrança de multa imposta por infringência do art. 11 
da Lei Delegada nº 4/62, com as alterações introduzidas pelas Leis 7.784/89 e 8.035/90. 
Alega, em resumo, que o auto de infração acha-se formalmente perfeito e que a decisão 
administrativa é válida, justificando-se nos próprios fatos descritos pela fiscalização. 
Com contra-razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A decisão administrativa de fls. 53, 
apesar de remeter a parecer do órgão consultivo, deste não é precedida. Busca a 
apelante suprir a falta de motivação do ato na existência do auto de infração. Este, 
contudo, é mera peça instauradora do processo. Como houve defesa, teriam que ser 
avaliados os argumentos do autuado, para caracterizar-se o contraditório. A relação 
processual administrativa não pode ser encarada ao modo de uma encenação rotineira, 
em que o julgador cinge-se a ratificar, sem qualquer apreciação, a peça inicial. 
De todo modo, a apelada indicou na nota fiscal a mercadoria como "material de 
expedinete". Tratando-se de livraria e papelaria localizada no interior do supermercado 
"Hiper Bom Preço", submetida ao sistema de auto-serviço, é razoável acolher-se a 
justificativa do volume de serviço, impeditivo da discriminação detalhada do material, daí a 
descaracterização da falta prevista no art. 11 da Lei Delegada nº 4/62. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo e à remessa oficial, tida como interposta. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 43.370-AL  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: PLANIL - PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.  
Apelado: CRECI - AL 
Advogadas: DRAS. MARIA DE FÁTIMA LIMA E OUTRA (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos à Execução. Preparo. Súmula 111 do TFR. Valor da causa. 
Art. 257 do CPC. 
- O preparo dos embargos, segundo a Súmula nº 111, do extinto TFR, deve ser efetuado 
no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação do despacho que determinou o seu 
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pagamento. 
- O valor da causa nos embargos é correspondente ao valor da execução embargada no 
caso de execução por título extrajudicial, segundo remansosa jurisprudência. Traduz-se, 
pois, em excesso de formalismo, a exigência deste valor constar da exordial, quando já 
conhecido desde o início da execução. 
- Apelo provido. Sentença anulada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 43.370 - AL, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento ao apelo para anular a sentença recorrida, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 03 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: PLANIL - Planejamento Imobiliário Ltda. ajuizou 
embargos à execução fiscal proposta contra ela pelo Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis - CRECI, alegando haver sido processada administrativamente, julgado e 
sentenciado pelo Conselho exeqüente, desrespeitando o princípio da ampla defesa, além 
de considerar a multa pecuniária, inscrita na dívida ativa, excessiva e ilegal por contrariar 
a Resolução nº 315/91. 
O MM. Juiz a quo, às fls. 10, determinou que a embargante fosse intimada, a fim de, no 
prazo de 10 (dez) dias, atribuir valor à causa e efetuar o pagamento das custas iniciais. 
Transcorrido o prazo in albis, o douto Magistrado a quo sentenciou pela extinção do 
processo sem julgamento do mérito. 
Irresignada, apela a embargante, às fls. 13/17. 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de 
distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O processo foi extinto sem julgamento 
do mérito por não haver a embargante efetuado o pagamento das custas iniciais, nem 
atribuído valor à causa, no prazo de 10 (dez) dias. 
A questão do preparo dos embargos, entendo, dever ser apreciada em consonância com 
o art. 257, do Diploma processual vigente. Neste sentido é que se encaminhou o 
entendimento do extinto TFR, gerando, via de consequência, a Súmula nº 111, que assim 
dispõe: 
"Os embargos do devedor devem ser previamente preparados no prazo de trinta dias, 
contado da intimação do despacho que determinar o seu pagamento." 
Quanto à não atribuição do valor da causa, quando da exordial dos embargos, igualmente 
sou a favor da apelante, tendo em vista o fato de considerar o valor da causa nos 
embargos à execução correspondente ao valor da execução embargada, em face de 
tratar-se de execução por título extra-judicial. 
Tal entendimento pode ser comprovado, segundo remansosa jurisprudência, da qual cito, 
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a título de exemplo, a Apelação Cível nº 93.360 - BA, em que foi Relator o Ministro Miguel 
Ferrante. Traduz-se, pois, em excesso de formalismo, a exigência deste valor constar da 
exordial, quando já conhecido desde o início da execução. 
Isto posto, dou provimento ao apelo para anular a sentença recorrida, a fim de que o feito 
tenha sua tramitação normal até final sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 43.598-PE  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: JOSÉ AUGUSTO QUEIROGA MACIEL 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. JOSÉ AUGUSTO QUEIROGA MACIEL (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Executivo Fiscal. Embargos do Devedor. Obigatoriedade de prévia 
segurança do juízo. Inexistência. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Art. 16, 
§ 1º, da Lei nº 6.830/80. 
- A segurança do Juízo é a garantia da execução e condição de procedibilidade dos 
embargos à execução. À falta desta, dá-se a extinção do processo sem julgamento do 
mérito. 
- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 43.598 - PE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 29 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de apelação de sentença que, nos 
autos de embargos à execução ajuizados por José Augusto Queiroga Maciel contra o 
INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, rejeitou de plano os 
embargos, à consideração de que a execução não estava garantida. 
Alega o embargante, a seu favor, que o Juízo estava garantido, tendo em vista a 
comprovação do pagamento do débito cobrado nos autos da execução fiscal 
correspondente. 
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  
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O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A douta sentença recorrida não está a 
merecer reparos, eis que em harmonia com o melhor direito vigente. 
De fato, assiste razão à União apelada quando afirma que "se fôssemos sintetizar a 
pretensão recursal do embargante, ora apelante, poderíamos dizer que a mesma, em 
última análise, é de que a segurança do juízo, na execução, possa ser feita com o que 
poderia vir a ser a prova documental da matéria fática de mérito a ser deduzida com a 
oposição dos embargos." 
No dizer do mestre Humberto Theodoro Júnior (in Execução - Direito Processual ao Vivo, 
vol. 3): 
"Segurar o juízo, na linguagem própria do processo executivo, é garantir a execução, 
mediante depósito à ordem judicial de um bem apto a dar-lhe satisfação, caso a defesa do 
executado venha a ser repelida." 
E continua, prelecionando: 
"A segurança do juízo, na espécie, é uma condição de procedibilidade, ou seja, uma 
condição da ação a cuja falta o pedido do devedor se torna juridicamente impossível." 
O fato do embargante apelante considerar seguro o juízo, pela alegativa de se encontrar 
saldado o débito cobrado na execução, é desprovido de qualquer consistência. A 
alegação de inexistência de débito, por ter sido já pago, constitui-se matéria de prova nos 
embargos; e a segurança do juízo é a garantia da execução. São, portanto, coisas 
distintas. 
Isto posto, nego provimento ao apelo para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 43.754-RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 
Apelada: FRANCISCA BELARMINO ROCHA 
Advogados: DRS. FERNANDO TELES DE PAULA LIMA E OUTROS (APTE.) E  

BELITA MARIA DIAS E QUEIROZ E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Administrativo. Ação de indenização. Morte de menor por intoxicação 
decorrente de trabalho de dedetização da ex-SUCAM. Responsabilidade da 
Administração caracterizada. Art. 37, parágrafo 6º, CF. Valor e limite no tempo da 
indenização. 
Morte de menor provocada por intoxicação, decorrente de um trabalho de dedetização 
realizado por agentes da ex-SUCAM, na residência da genitora da falecida. 
Reconhecimento da obrigação de indenizar do Poder Público. 
Responde o Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado direito de regresso contra o responsável, no caso de dolo ou culpa. 
Inteligência do art. 37, §6º, da CF.  
Presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva (fato, dano, nexo 
de causalidade). 
Menor que não exercia atividade produtiva. Morte indenizável. Inteligência da Súmula 491 
do STF. 
Pensão fixada no valor de 1 (um) salário mínimo, observando-se, quanto ao cálculo, o 
disposto na Súmula 490, do STF, devendo ser paga mensalmente, a partir do mês de 
falecimento da vítima até a data em que completaria 65 anos, em favor da autora ou de 
seus herdeiros.  
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Vencido parcialmente o Relator, que estabelecia a pensão em 1/2 salário mínimo, até a 
data em que a vítima faria 65 anos ou até a morte da autora, prevalecendo a causa 
extintiva que primeiro ocorresse. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, negar 
provimento à apelação, vencido parcialmente o Relator. 
Recife, 14 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Francisca Belarmino Rocha promoveu, perante a 3ª 
Vara Federal - RN, ação de indenização por ato ilícito contra a ex-Superintendência de 
Campanhas de Saúde Pública - SUCAM (União Federal), sucedida, nos autos, pela 
Fundação Nacional de Saúde (FNS), por morte de sua filha menor, Angélica, que teria 
sido vítima de envenamento toxicológico, decorrente de dedetização efetuada em sua 
residência por guardas da ex- Superintendência. Acrescenta, ainda, que seu filho 
Luzivânio, apesar de também haver sido envenenado, conseguiu resistir.  
O MM. Juiz Federal julgou procedente o pedido, por entender configurada a 
responsabilidade objetiva do Estado. 
Inconformada, recorre a Fundação Nacional de Saúde, sustentando, em síntese, que os 
guardas da SUCAM nenhum dano causaram à apelada, especialmente no tocante à 
integridade física de sua filha morta, haja vista não ter existido relação de causalidade 
entre o evento morte e a borrifação de sua residência. 
Com a resposta ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença, subiram os autos, 
vindo-me conclusos, por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A presente demanda gira em torno de 
pedido de indenização formulado pela ora apelada, em razão da morte de sua filha 
menor, que teria sido intoxicada em virtude de uma dedetização efetuada, em sua 
residência, por guardas da antiga SUCAM, hoje Fundação Nacional de Saúde. 
A Fundação apelante irresigna-se por não haver prova suficiente de que o falecimento da 
menor tenha-se dado pela intensidade tóxica que recebeu dos produtos utilizados pela 
SUCAM. 
A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, adota a teoria objetiva, ao atribuir às pessoas 
jurídicas de direito público a responsabilidade pelos danos que os seus funcionários 
causem a terceiros: 
"Art. 37 omissis 
§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa." 
A lição de Pontes de Miranda é, de todo, elucidativa: 
"Se houve culpa do causador do dano, responde o Estado e há ação regressiva; se não 
houve culpa do causador do dano, responde o Estado sem haver ação regressiva." 
(Comentários à CF de 1967 - III, vol., p. 523) 
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Acerca do estudo da responsabilidade civil da Administração Pública, desponta o 
magistério de Hely Lopes Meirelles de que a Constituição Brasileira, ao abraçar a teoria 
objetiva, não o fez pelo risco integral, permitindo que o "Poder Público demonstre a culpa 
da vítima para excluir ou atenuar a indenização." 
Diz o citado escritor, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro, 17ª edição, p. 555/556: 
"Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco 
administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer 
caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão- somente, que a vítima fica 
dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa 
total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá 
integral ou parcialmente da indenização."  
Verifico, no entanto, que, na questão em exame, a apelante não produziu qualquer prova 
para atenuar ou eximir-se de sua responsabilidade.  
Com efeito, o laudo de exame químico toxicológico (fls. 09-v) apresentou resultado 
positivo para inseticida organofosforado, tendo o laudo de exame cadavérico, de fls. 08-v, 
apontado como causa médica da falecimento intoxicação exógena por inseticida organo 
fosforado, estabelecendo, demais disto, que a morte foi produzida com emprego de 
inseticida aplicado em residência. 
Não vislumbro, nos autos, nenhuma outra prova que torne duvidoso o fato de que o 
resultado morte deu-se por intoxicação da menor, pelo que tenho por incontroversa a 
referida causa mortis. 
O testemunho de vizinhos (fls. 79 e 80), bem como as declarações da apelada, confirmam 
que, após o trabalho de dedetização, a menor apresentou sintomas próprios de 
intoxicação, como enjôos, vômitos, dores de cabeça, febre. Mesmo tendo sido levada a 
um hospital e medicada, não obteve melhoras, retornando ao leito hospitalar e ficando 
internada, até que, não resistindo ao alto grau de intoxicação, veio a falecer. 
Como bem ressaltou O MM. Juiz sentenciante, às fls. 134, "Embora a promovida não 
queira aceitar o fato de ter sido a intoxicação causada pelo trabalho de borrificação, não 
há no processo outra qualquer informação que possa ser excluída essa hipótese. Ao 
contrário, tudo quanto se analisa no feito leva a se concluir pelo nexo de causalidade 
entre o trabalho de dedetização e o resultado, ou seja, a morte da menor." 
Conclui-se, portanto, que houve um fato danoso e injusto (morte da menor), ocasionado 
pelo Poder Público (dedetização efetuada na residência da genitora da vítima), surgindo 
para a Estado a obrigação de reparar o ato lesivo. 
Quanto à fixação da condenação, entendeu o MM. Juiz Federal que a indenização deveria 
abranger as despesas com o funeral, bem assim, pensão, em favor da genitora da vítima 
e demais herdeiros, na sucessão natural, correspondente a um salário mínimo, a partir do 
mês de falecimento da menor, até o mês que completaria 65 anos (limite provável de 
vida), como forma de compensação dos rendimentos, em sua provável auferição de bens 
e valores. 
Sobre a reparação do dano, em caso de homicídio, importa analisar o art. 1537, do CC: 
"Art. 1537. A indenização, no caso de homicídio, consiste: 
I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da 
família; 
II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o defunto os devia." 
Nenhuma dúvida paira quanto à aplicação do inciso I supratranscrito. 
Todavia, em relação ao inciso II, do art. citado, alguns têm entendido que, dentro do seu 
contexto literal, não tem cabimento a indenização por homicídio, nas hipóteses em que a 
vítima não exercia atividade lucrativa. 
O argumento utilizado é o de que se tal pessoa não deve alimentos, o ofensor não pode 
ser compelido a prestá-los, nos precisos termos do artigo 1537. 
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A orientação jurisprudencial, todavia, tem sido diversa: 
"Súmula 491 do STF: É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda 
que não exerça trabalho remunerado." 
Como bem observa Caio Mário da Silva Pereira: 
"Quanto ao filho menor, indenização tem sido admitida, ao fundamento de que ele é um 
elemento econômico potencial, como se viu acima (nº IV), com fundamento na Súmula 
491 citada." (in Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 345)  
Relativamente aos genitores da vítima, o só fato da morte do filho induz a presunção do 
dano. No que pertine aos irmãos, a reparação do prejuízo dependeria de demonstração 
de terem sido prejudicados, o que não ocorreu in casu, de forma que a pensão tão 
somente será devida à genitora da menor falecida. 
Acerca da fixação do valor da pensão a ser paga, a posição de nossos tribunais não tem 
sido pacífica. 
Em se cuidando de menor que já exercia atividade produtiva, tem-se considerado como 
razoável o estabelecimento do valor da pensão em 2/3 do salário mínimo mensal. Decisão 
neste sentido foi proferida pela eg. 4ª Turma do STJ, no REsp 35.173-3/MG, em que foi 
Relator o Ministro Athos Carneiro (DJU 25.10.93, p. 22499), com base nos precedentes 
dos REsps. nº 28.861, nº 12.394, nº 3.732, nº 1.999, nº 3581. 
No presente caso, todavia, a vítima, à época do falecimento, contava, apenas, 7 anos de 
idade, não exercendo, portanto, nenhuma atividade laborativa, pelo que penso que o valor 
da pensão instituída pelo MM. Juiz sentenciante deve ser reduzido para 1/2 do salário 
mínimo mensal, observando-se, quanto ao cálculo, o disposto na Súmula 490 do STF. 
Demais disto, a pensão em comento deve ser paga, mensalmente, a partir do mês de 
falecimento da menor, até a data em que completaria 65 anos ou até a data do 
falecimento de sua genitora, prevalecendo o termo que primeiro ocorrer.  
Dessa orientação não discrepa a egrégia 4ª Turma do STJ: 
"EMENTA: Responsabilidade civil. Indenização devida pelos pais de menor púbere, autor 
de homicídio de outro menor púbere. Demanda promovida pelos genitores da vítima. 
Limite da indenização no tempo.  
Tratando-se de vítima com 19 anos de idade, que já efetivamente trabalhava, dando ajuda 
ao lar paterno, não é razoável presumir que aos 25 anos de idade cessasse tal auxílio. 
Código de Processo Civil, art. 602 e parágrafos; Código Civil, art. 1.537. RE nº 100.127 
(RTJ 123/1065); REsp nº 1999. 
Pagamento de pensão conforme a sentença e o acórdão até os 25 anos; de pensão com 
menor expressão pecuniária, a partir de então e até a data do falecimento dos autores ou 
até a data em que a vítima completaria 65 anos, prevalecendo o termo que primeiro 
ocorrer. 
Recurso especial conhecido e provido." (DJU 01.10.90, p. 10.451) 
Com essa considerações, dou parcial provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 43.837-PB 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: VICENTE MOREIRA DE LIMA E CÔNJUGE 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. JOSÉ ALVES FORMIGA (APTE.) E  

SINEIDE ANDRADE CORREIA LIMA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 
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Civil e Processual Civil. Ação de cobrança promovida pela Caixa Econômica Federal. 
Posterior ajuizamento de execução por título oriundo do Tribunal de Contas da União. 
Caracterização de continência. Necessidade de reunião das execuções para abatimento 
de parcelas pagas. Apelação parcialmente provida.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos 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 dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, 
na forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurgem-se os apelantes contra sentença que 
os condenou a indenizar a Caixa Econômica Federal por danos causados em 
consequência de saques de cheques a descoberto. Alegam, em resumo, litispendência 
com execução por quantia certa, nulidade da citação, porque o mandado se refere a 
Marluce Moreira Lima, e o nome da ré é Marluce Ferreira Moreira. Afirmam ainda haver 
pago a dívida. 
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 oficial de justiça certificou, às fls. 
30v, a citação de Marluce Ferreira Moreira, evidenciando-se o engano na grafia do nome 
da co-demandada. Os réus constituíram advogados (fls. 20/22), depois de citados, o que 
demonstra a inexistência de qualquer prejuízo. O não oferecimento da contestação nada 
tem a ver com a mencionada incorreção. 
Rejeito a preliminar de nulidade da citação. 
A execução a que se referem os apelantes tem como título tomada de contas do Tribunal 
de Contas da União relativa aos mesmos fatos relatados na inicial da ação de 
conhecimento, conforme se depreende da simples leitura da peça de fls. 51/52. 
Diversos são os pedidos e a causa de pedir, mas há, sem dúvida, continência entre as 
duas ações, apesar da diversidade de tipos de processo. 
Estava em curso a ação de cobrança, quando o Tribunal de Contas, pelo mesmo fato, 
concluiu a tomada de contas, ensejando a formação de título executivo autônomo. Isso 
não significa, contudo, que a sentença, posteriormente proferida na ação de 
conhecimento, tenha o condão de duplicar o valor do débito. Sua validade é indiscutível, 
mas a continência obrigará a reunião das execuções, para que se faça o abatimento dos 
valores pagos (fls. 55/57). 
Quanto ao mérito, é reconhecida a procedência do pedido, inexistindo discussão quanto à 
responsabilidade dos réus. 
Por essas razões, dou parcial provimento ao apelo, apenas para que sejam abatidas as 
parcelas do débito pagas, na execução, e para determinar a reunião das execuções. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 43.890-CE  
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Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: FAZENDA SÃO DOMINGOS S/A 
Apelado: CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 

AGRONOMIA 
Advogados: SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA E OUTROS (APTE.) E  

JÉSSICA TAVARES CARACAS E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Processual Civil. CREA. Registro. Empresa agropecuária. Prova de não 
prestação de serviços a terceiros. Confissão ficta. 
- As empresas prestadoras de serviços de engenharia, arquitetura ou agronomia, assim 
como as que prestem, eventualmente ou através de seções e departamentos, tais 
serviços a terceiros, estão obrigadas a manter registro no CREA (Lei 5194/66, arts. 59 e 
60). 
- A atividade básica é o elemento identificador da obrigatoriedade de inscrição de 
empresas nos Conselhos de fiscalização do exercício das profissões (Lei 6839/80, art. 1º). 
- À autora não cabe a prova de que não presta serviços a terceiros, principalmente 
quando tal questão não é argüida pela parte ré, em contestação. 
- Não há de se confundir presunção de legitimidade dos atos administrativos das 
autarquias com a de atos processuais por elas praticados. 
- Não constitui privilégio das autarquias a inexistência de confissão ficta referente a fatos 
por ela não impugnados na contestação. 
- Apelo provido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 43.890 - CE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 29 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Fazenda São Domingos S/A, identificada nos 
autos, propôs ação ordinária declaratória contra o CREA/CE - Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura r Agronomia, objetivando o reconhecimento da inexistência de 
relação jurídico-obrigacional entre a autora e a autarquia-ré, pertinente ao registro 
profissional. Aduz que, não desenvolvendo atividade básica na área de engenharia 
agronômica, nem tampouco prestando serviços a terceiros neste campo, não estaria 
obrigada a se registrar no CREA. 
Contestando, alegou o CREA que, tendo a autora por objetivo a exploração da pecuária e 
da agricultura, consoante o art. 3º do seu Estatuto Social, estaria obrigada a manter 
registro, pois estas atividades estariam diretamente ligadas à Agronomia. 
O douto Juiz singular proferiu despacho, a fim de que a autora especificasse as provas de 
que não prestava serviços a terceiros, tendo a suplicante aduzido não haver necessidade 
para tal, diante da jurisprudência por ela juntada aos autos. 
Ao final, o MM. Juiz a quo julgou improcedente a ação, sob o argumento de que a autora 
não comprovou não prestar serviços a terceiros, no campo da atividade a que se referem 
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as Leis nºs 5194/66 e 6839/80. 
Irresignada, apelou a autora, com razões de fls. 96/100. 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte, onde me foram conclusos por força de 
distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Trata-se de apelação de sentença que 
julgou improcedente o pedido da autora de desobrigar-se do registro junto ao CREA. 
A apelante teve contra si auto de infração lavrado por infrigência aos artigos 59 e 60 da 
Lei 5.194/66, sob o fundamento de que estaria desenvolvendo atividades na área de 
engenharia agronômica, sem o devido registro no CREA (fls. 20). 
Por ser objeto do recurso, transcrevo o seguinte trecho do decisum vergastado: 
"16 - Quando há prova a cargo dos autores, de que seus objetivos básicos não se situam 
nas áreas de engenharia, arquitetura e agronomia e, principalmente, quando não prestam 
serviços a terceiros nessa área, tenho me posicionado, como todos sabem, pela 
jurisprudência que repele o registro no CREA. Todavia, a autora, malgrado a insistência 
deste Juiz, não se dignou fazer prova alguma de que, na referida área, não presta 
serviços a terceiros. Como vai saber o Juiz se a autora não presta, a terceiros, os serviços 
a que se refere o CREA, mormente porque este (CREA), como pessoa jurídica de direito 
público, goza de presunção juris tantum de verdade nos atos em que intervém (um dos 
atributos do ato administrativo)? 
17 - Compete à parte, mormente a particular quando litiga contra uma com personalidade 
jurídica de direito público, trazer os elementos aptos a convencer o juiz. É a regra do 
iudex iudicare debet secundum allegata et probata. 
18 - Isto posto, e como a autora não comprovou não prestar serviços a terceiros, no 
campo da atividade a que se referem as Leis nºs 5.194/66 e 6.839/80, julgo 
improcedentes os pedidos da ação e a condeno no pagamento das custas e dos 
honorários advocatícios à base de 10% sobre o valor da causa." 
Entendo que a sentença merece reparos. Explico. 
A Lei 5.194/66, ao estabelecer que compete ao CREA a fiscalização do exercício das 
profissões de engenharia, arquitetura e agronomia, dispôs, em seus arts. 59 e 60, verbis: 
"Art. 59 - As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em 
geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma 
estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o 
competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu 
quadro técnico. 
Art. 60 - Toda e qualquer firma ou organização que, embora não enquadrada no artigo 
anterior, tenha alguma seção ligada ao exercício profissional da engenharia, arquitetura e 
agronomia, na forma estabelecida nesta lei, é obrigada a requerer o seu registro e a 
anotação dos profissionais legalmente habilitados delas encarregados." 
Por outro lado, dispôs o art. 1º da Lei 6.839/80: 
"Art. 1º - O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, 
delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do 
exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela 
pela qual prestam serviços a terceiros." 
Da leitura dos artigos supratranscritos, depreende-se que estão sujeitos a registro no 
CREA as empresas prestadoras de serviços de engenharia, arquitetura e agronomia, 
assim como as que prestem, eventualmente ou através de seções e departamentos, tais 
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serviços a terceiros. A atividade básica é, assim, o elemento identificador da 
obrigatoriedade de inscrição de empresas nos Conselhos de fiscalização do exercício das 
profissões. 
No caso vertente, dispõe o art. 3º do EstatutoSsocial da apelante que "a Sociedade tem 
por objetivo a exploração da pecuária e da agricultura, podendo, ainda, participar de 
outras sociedades ou empresas como acionista ou quotista". 
O objetivo básico da apelante, portanto, é a exploração da atividade agropecuária. Não se 
trata de empresa prestadora de serviços a terceiros.  
A autarquia-apelada, por outro lado, não procurou provar, em qualquer momento, que a 
autora prestava serviços a terceiros na área de agronomia, engenharia ou arquitetura. Na 
contestação, apenas aduziu ser o registro no CREA obrigatório, pelo fato de a empresa 
dedicar-se à atividade agropecuária, que estaria diretamente ligada à atividade 
agronômica. Tal argumento, no entanto, não corresponde à realidade. Somente se 
fossem utilizadas técnicas de desenvolvimento industrial na exploração da agricultura e 
da pecuária é que se poderia falar em atividade compatível com a do profissional de 
Agronomia, tornando obrigatório o registro. 
Destarte, não há de prosperar o entendimento do ínclito sentenciante, no sentido de que 
caberia à autora provar que não presta serviços a terceiros na área de agronomia, 
engenharia ou arquitetura, "mormente porque este (CREA), como pessoa jurídica de 
direito público, goza de presunção juris tantum de verdade nos atos em que intervém" (fls. 
92). A um, porque não caberia à empresa provar um fato negativo. A dois, porque a 
presunção juris tantum da validade dos atos refere-se aos atos administrativos, em face 
do atributo de presunção de legitimidade, e não aos atos processuais. Se a parte, embora 
seja pessoa jurídica de direito público, deixa de impugnar algum fato na contestação, isto 
importa confissão ficta, a teor do artigo 302 do Código de Processo Civil.  
Ante o exposto, dou provimento à apelação para reformar a sentença recorrida, 
declarando a não obrigatoriedade do registro da autora perante o CREA. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 44.248-RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: WALTER CYPRIANO DE ARAÚJO MEDEIROS 
Advogados: DRS. NATÉRCIA NUNES PROTÁSIO E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Militar. Anistia. Benefícios do art. 8º do ADCT e da Emenda Constitucional nº 26/85. 
Militar licenciado em decorrência de motivação exclusivamente política.  
Cabível a promoção, na inatividade, na forma do disposto no art. 8º do ADCT da vigente 
Carta Magna. 
Manutenção da sentença. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial e à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, 
que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 17 de março de 1994 (data do julgamento). 
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JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de apelação cível interposta pela União 
Federal contra sentença que julgou procedente ação ordinária movida por Walter 
Cypriano de Araújo Medeiros, militar licenciado ex officio do serviço ativo por motivos 
políticos, condenando a ré a reintegrar o autor "...aos quadros da Marinha com a sua 
imediata transferência para a reserva remunerada com proventos de suboficial, a partir de 
05 de outubro de 1988..." (fls. 101), com base no art. 8º do ADCT. 
Sustenta a apelante, em síntese, que o licenciamento do autor se deu em face de 
aplicação de ato meramente disciplinar, e não pelo fato de ter cometido fato tipificado 
como delito político, definido em lei. 
Não houve resposta ao apelo. 
Remessa oficial tida como interposta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O autor, ex-cabo da Marinha de Guerra do 
Brasil, foi licenciado ex officio das Forças Armadas acusado de participação em atos 
políticos durante os anos de 1963 e 1964. 
O autor requereu lhe fossem assegurados os benefícios do art. 8º da ADCT da 
Constituição de 1988. 
A União Federal não negou os fatos; argüiu apenas que a punição aplicada tratou-se de 
ato puramente disciplinar, em decorrência do que resultam inaplicáveis os fatores da 
anistia previstos na Lei nº 6.683/79, na Emenda Constitucional nº 26/85, e no art. 8º do 
ADCT da vigente Carta Magna. 
O art. 8º do ADCT, da vigente Constituição Federal, dispõe: 
"É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da 
promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação 
exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, que 
foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos 
atingidos pelo Decreto-Lei nº 684, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as 
promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito 
se estivesse em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade 
previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e 
peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares, e observados os 
respectivos regimes jurídicos. 
§ 1º. O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação 
da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo." 
Os documentos de fls. 77/91, trazidos aos autos, indicam que o que o autor foi licenciado 
ex officio em decorrência de participação em atos políticos, na qualidade de Diretor da 
Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, na sucursal de Natal, dentre os 
que criticaram "as autoridades e o próprio governo que não consentia o voto de praças, 
notadamente dos marinheiros" (fls. 84), e, em conseqüência, preenche os requisitos da 
anistia concedida através do art. 8º do ADCT, da vigente Carta Magna.  
Não há como se considerar a hipótese como falta disciplinar comum. A história recente 
demonstra o caráter nitidamente político de punições como esta. 
Competia à União ter demonstrado a existência de falta disciplinar a par da participação 
política. 
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Em hipótese semelhante, na REO 10287 CE, da qual fui Relator, já decidiu esta egrégia 
Turma: 
"EMENTA: Militar. Anistia. Benefícios do art. 8º, ADCT. 
Licenciamento por motivos políticos, ausente qualquer outra causa. 
Sentença confirmada." 
(REO nº 10287 CE, Rel. Juiz Ridalvo Costa, julgado em 24.10.91) 
Entendo correta a sentença monocrática, pelo que nego provimento à apelação e à 
remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 47.773-RN 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: JOSÉ PAULO DOS SANTOS  
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. JOSÉ SEGUNDO DA ROCHA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Gratificação por Operações Especiais e Serviço Extraordinário. 
Inacumulabilidade. DL 2.372/87. Vantagens. Extensão aos Patrulheiros Rodoviários 
Federais. Isonomia. Inocorrência. 
- A Gratificação por Operações Especiais destinada inicialmente aos servidores da Polícia 
Federal e, posteriormente estendida aos servidores da Polícia Rodoviária Federal, é 
inacumulável com a Gratificação por Serviços Extraordinários. 
- A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal desenvolvem atividades com 
características diversas, a justificar plenamente eventual tratamento diferenciado por parte 
da Administração Pública, no que toca à fixação de valores de gratificações. 
- A isonomia preconizada no art. 39, § 1º, do Estatuto Supremo, não deve ser buscada no 
Poder Judiciário, mas no Poder Legislativo, já que se trata de norma carecedora de 
regulamentação. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc.  
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.  
Recife, 31 de maio de 1994 (data do julgamento).  
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: José Paulo dos Santos e outros, Patrulheiros 
Rodoviários Federais, devidamente qualificados nos autos, moveram a presente ação 
ordinária contra a União Federal visando ao pagamento de diferenças da Gratificação por 
Operações Especiais e percepção de horas extraordinárias, com adicional de 50% sobre 
as horas normais, inadimplidas nos últimos cinco anos. 
Dizem os autores que a GOE, estendida aos Patrulheiros Rodoviários pela Lei nº 
1.771/80, fora majorada em mais de 30% pelo DL 2.372/87, sem, contudo, beneficiar a 
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categoria a qual pertencem, configurando tal medida uma arbitrária discriminação. 
Citam, em prol de seu pleito, a Instrução Normativa nº 03, de 20 de fevereiro de 1989, que 
dispõe sobre a aplicabilidade da Gratificação por Operações Especiais aos Policiais 
Rodoviários Federais, no percentual de 90%. 
Quanto às horas extras, alegam que, embora suprimido o pagamento em 1980, 
continuam a desempenhar suas atividades além do horário normal, conforme atesta a 
comunicação de freqüência, sendo ilegal tal supressão ante a inexistência de acordo 
coletivo que autorize a compensação do trabalho excedente. 
Contestando, a União suscitou preliminares de incompetência da Justiça Federal e de 
prescrição. No mérito, justificou que a GOE fora suprimida por força da criação da GAE, 
inacumulável com aquela, no percentual de 160% sobre os vencimentos básicos. 
Acrescenta não ter malferido o princípio da isonomia o aumento de 30% determinado pelo 
DL 2372/87, aplicável somente para os policiais federais. 
Rejeitando as preliminares, julgou improcedente a ação o MM. Juiz a quo, sob o 
fundamento de que é inacumulável a Gratificação por Operações Especiais com a 
Gratificação por Serviços Extraordinários, bem como inexistir, quanto à fixação de valores 
de gratificação, direito à isonomia entre as categorias mencionadas, face às 
características diversas que apresentam no desenvolvimento de suas atividades. 
Inconformados, apelaram da sentença os autores. 
Sem preparo, devido à concessão do benefício da assistência judiciária. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Trata-se de ação movida por patrulheiros 
rodoviários federais, servidores do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
contra a União Federal. 
A ilegitimidade passiva ad causam, embora não argüida em primeiro grau, é flagrante. O 
DNER é uma autarquia federal, como tal, pessoa jurídica de direito público. Desse modo, 
a ação postulada contra a União Federal não pode obrigar a autarquia, que goza de 
personalidade jurídica própria e orçamento específico. 
Seria o caso de decretar-se a extinção do processo, sem exame do mérito. Atento, porém, 
à regra do art. 249, § 2º, do Código de Processo Civil, segundo a qual "Quando puder 
decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração de nulidade, o juiz não a 
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta", passo ao exame do apelo. 
Pretendem os apelantes a reforma da r. sentença que lhes negou o direito ao pagamento 
de horas extras e de diferenças no pagamento da Gratificação de Operações Especiais. 
Em mais de uma vez, esta Turma posicionou-se contrária à cumulação da referida 
gratificação com aquela referente a serviços extraordinários, tendo em vista que ela visa a 
compensar os serviços prestados em condições adversas pelos Patrulheiros Rodoviários 
e pelos Agentes da Polícia Federal, inclusive em relação ao horário de trabalho. 
Transcrevo sobre tal aspecto as seguintes ementas: 
"Trabalhista. Gratificação de Operações Especiais e Serviço Extraordinário. 
Inacumulabilidade. 
- A Gratificação por Operações Especiais destinada inicialmente aos servidores da Polícia 
Federal e, posteriormente, estendida aos servidores da Polícia Rodoviária Federal, é 
inacumulável com a Gratificação por Serviços Extraordinários. 
- Precedentes do extinto TFR e desta Primeira Turma: RO 340/PB. 
- Recurso provido. Sentença reformada." 
(RO 445/PB, relatado por mim, DJU 14.09.90, idêntico aos Recursos Ordinários nºs 
448/PB e 466/PB) 
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"Trabalhista. Patrulheiros Rodoviários Federais. Gratificação por Operações Especiais. 
Gratificação por Serviços Extraordinários. Inacumulabilidade das duas Gratificações. 
- A Gratificação por Operações Especiais - GOE, instituída pelo DL 1.711/80, e paga a 
Patrulheiros Rodoviários Federais como remuneração pela integral e exclusiva dedicação 
ao serviço e riscos a que estão sujeitos, é inacumulável com a Gratificação por Serviços 
Extraordinários. 
- Recurso Ordinário provido. Sentença reformada." 
(RO 426/PB, Rel. Juiz Geraldo Apoliano, DJU de 04.07.91) 
O outro ponto diz respeito à negativa de extensão aos apelantes do direito à incorporação 
da referida gratificação ao vencimento e aos proventos da aposentadoria, assegurado 
exclusivamente aos Policiais Federais pelo Decreto-Lei nº 2.372, de 18.11.87, por 
aplicação do princípio da isonomia. Argumentam que a similitude das tarefas foi 
reconhecida pelo legislador no momento em que estendeu aos Patrulheiros Rodoviários a 
gratificação inicialmente restrita aos integrantes do Departamento de Polícia Federal. 
Também nesse aspecto a r. decisão apelada não merece reproches. Primeiro, porque são 
bastante distintas as atribuições exercidas pelos Patrulheiros Rodoviários Federais e 
pelos Policiais Federais. Segundo, porque a isonomia preconizada no art. 39, § 1º, do 
Estatuto Supremo, não deve ser buscada no Poder Judiciário, mas no Poder Legislativo, 
já que se trata de norma carecedora de regulamentação. 
Destaco a seguinte passagem da r. sentença: 
"Nota-se, iniludivelmente, que a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal desenvolvem 
atividades que se apresentam revestidas de características diversas, a justificar 
plenamente um eventual tratamento diferenciado por parte da Administração Pública, no 
que toca à fixação de valores de gratificações. 
Não fosse assim e tivéssemos a simples identificação no que pertine à atividade de 
policiamento como causa justificadora de isonomia, estaríamos diante da obrigatoriedade 
de se oferecer um tratamento remuneratório igual não apenas aos Policiais Federais e 
Patrulheiros Rodoviários, mas também às Polícias Militar, Civil, Exército, Marinha e 
Aeronáutica. E, efetivamente, não é esse o propósito do princípio da isonomia, insculpido 
na nossa Carta Magna. 
As lições do eminente administrativista Cretella Júnior são firmes em reconhecer que "A 
lei assegurará isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais. A cargos 
iguais, vencimentos iguais" é a proposição que expressa o princípio da isonomia" (in 
Comentários à Constituição de 1988, vol. V, Forense Universitária, pág. 2.403). 
No mesmo sentido, disserta o constitucionalista José Afonso da Silva, ao proclamar: "A 
Constituição considera elemento de comparação as atribuições do cargo. Importa 
verificar, para a isonomia genérica aqui estabelecida, se os cargos, nos termos da lei, têm 
atribuições iguais ou assemelhadas. A similitude é bastante para atrair a isonomia de 
vencimentos. Cargos de atribuições iguais ou assemelhados devem ter vencimentos 
iguais" (in Curso de Direito Constitucional Positivo, RT, 5ª edição, pág. 575). 
Não é o caso dos autos, como já visto, embora os cargos se assemelhem, as funções e 
as atribuições são distintas, e como bem afirma Cretella Júnior: "não há isonomia de 
cargos", mas isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais, compreendidas 
estas como "tarefas, feixe ou conjunto de deveres, inerentes ao cargo do funcionário" (cf. 
Comentários à Constituição, págs. 2.402 e 2.404). 
Por mais esforço que se faça, não há como se reconhecer o direito pleiteado na inicial, 
pois a situação fática não atende aos preceitos gerais insculpidos em nosso ordenamento 
jurídico." (fls. 53/54) 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0818-RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: CARMEN DE FÁTIMA POLASTRO E ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogada: DRA. NATÉRCIA NUNES PROTÁSIO (APTES.)  
 
EMENTA 

Penal. Descaminho. Prova da autoria e da materialidade. Destinação comercial da 
mercadoria apreendida. Apelos improvidos. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos 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 levantada pela d. Procuradoria Regional Federal e, no mérito, também 
à unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 07 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de apelação de Antônio Carlos de 
Souza e Carmem de Fátima Polastro ante sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 2ª 
Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, Dr. Walter Nunes da Silva Júnior, que 
os condenou nas penas do artigo 334, § 1º, d, c/c o artigo 29, do CPB, a um (01) ano e 
seis (06) meses de reclusão, e a um (01) ano de reclusão, respectivamente, concedendo-
lhe de logo a suspensão condicional. 
Em contra-razões, o Ministério Público Federal pugna pelo improvimento dos apelos, 
sustentando que os acusados tinham plena consciência do crime, além de serem 
comerciantes, pessoas capazes de distinguir a procedência das mercadorias 
apreendidas. 
Nesta Instância, a Procuradoria da República, em parecer da lavra da Dra. Gilda Pereira 
de Carvalho Berger, opina pelo pagamento das custas processuais e, regularizado o 
processo, pela manutenção da sentença por seus jurídicos fundamentos. 
É o relatório. Submeto os autos ao eminente Juiz Araken Mariz, Revisor.  
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Em sentença bem fundamentada e 
bem lançada juridicamente, o douto Juiz monocrático condenou os apelantes Antônio 
Carlos de Souza e Carmen de Fátima Polastro às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) 
meses e de 01 (um) ano de reclusão, respectivamente. Ao mesmo tempo, concedeu-lhes 
a suspensão condicional da pena, impondo-lhes as obrigações previstas em lei penal. 
Irresiginados, ambos os condenados serviram-se do instituto da apelação pretendendo 
ver a tese da defesa reapreciada nesta Instância. 
Com efeito, à falta de outra justificativa para a ação criminosa, os apelantes insistem na 
mesma tese formulada perante o Juiz monocrático, ou seja, a discriminante do estado de 
necessidade, que, em nossa ótica, não se coaduna com a realidade do processo. Para a 
configuração do estado de necessidade é indispensável a inevitabilidade da ação in 
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extremis categórica e cabalmente comprovada. 
No caso, não há que se confundir estado de necessidade (no sentido dogamático) com 
estado de precisão. Este jamais poderá licitar um fato que se acomoda a uma figura 
típica. Do contrário, estaria comprometida a ordem social ante as dificuldades e crises 
econômicas dos dias em que vivemos. A carência, pois, dos meios de sobrevivência, o 
condão não pode ter de justificar o ataque ao patrimônio alheio nem de excluir a 
antijuridicidade de condutas danosas. 
No caso específico, a ação era plenamente evitável, desde que aos apelantes era 
facultado comercializar produtos nacionais ou, preferindo os artigos estrangeiros, recolher 
o competente tributo, garantindo-lhes uma renda honesta e lícita. 
Afastada a descriminante, como bem o fez o Juiz monocrático, os apelantes foram 
condenados em quantitativos penais razoavelmente fixados. Um deles à pena mínima 
prevista para o tipo e o outro com uma reprimenda fixada pouco acima do mínimo. 
cominado em razão da circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código 
Penal. 
Ante à improcedência jurídica da argumentação dos apelantes, nego provimento aos 
apelos para manter a sentença a quo em todos os seus termos.  
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0929-RN  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA  
Apelantes: JOSÉ ERINALDO DA COSTA, JOSÉ CÍCERO DE FRANÇA E JOSÉ JÚNIOR 

DE OLIVEIRA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. LUIZ ANTÔNIO DE CARVALHO RIBEIRO, LUCINEIDE DE MENDONÇA 

FREIRE E VALÉRIO DJALMA CAVALCANTI MARINHO (APTES.) 
 
EMENTA 

Penal. Estelionato. Fraude contra A Previdência Social. Recebimento de benefícios 
previdenciários mediante falsificação de cartões de procurador. Conjunto probatório 
harmônico com a confissão em sede policial. Irrelevância da retratação em juízo. Estado 
de necessidade. Não demonstração. Condenação mantida. 
A prova obtida no inquérito policial, com não ser, de per si, bastante a ensejar uma 
condenação, não pode, todavia, ser desprezada, quando o contexto das demais provas 
coletadas, inclusive no âmbito judicial, guarda harmonia com as conclusões ali colhidas 
no sentido do acolhimento da denúncia. 
A retratação em juízo, portanto, de confissão livremente efetuada em depoimento à 
autoridade policial, não é, por si só, suficiente a afastar a condenação dos denunciados. 
O réu que, admitindo até o final a proeminente participação na perpetração da fraude, 
busca socorro na alegação de estado de necessidade, sem o caracterizar, antes restando 
configurado o contrário, faz jus à condenação aplicada. 
Aquele que contava menos de vinte e um anos de idade à época do delito beneficia-se da 
redução pela metade do prazo prescricional. 
Extinção preliminar da punibilidade deste pela ocorrência de prescrição. 
Sentença condenatória que se confirma com relação aos demais. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
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em preliminar, reconhecer a ocorrência de prescrição relativamente a José Júnior de 
Oliveira e, no mérito, manter a sentença condenatória de José Erinaldo da Costa e José 
Cícero de França, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgamento. 
Recife, 31 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Na presente apelação criminal, José Erinaldo da 
Costa, José Cícero de França e José Júnior de Oliveira manifestam inconformismo com a 
sentença da lavra do eminente Juiz da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do 
Rio Grande do Norte que os condenou, pela prática do crime de estelionato, às penas, 
respectivamente, de três anos, quatro meses e treze dias de reclusão, o primeiro, e de um 
ano, seis meses e quinze dias de reclusão, os demais. 
O decisório monocrático considerou os depoimentos prestados pelos então acusados 
suficientes para, juntamente com a documentação trazida aos autos, demonstrar a ação 
delituosa praticada em prejuízo da Previdência Social, consistente no recebimento de 
benefícios indevidos, mediante o recurso à fraude. 
Acerca da conduta de José Erinaldo da Costa, observou a sentença ter ele, de posse de 
documentos da Previdência Social, falsificado cartões de procurador, os quais, em 
condições normais, viabilizam a percepção dos benefícios pelos que pessoalmente não o 
podem fazer. Acrescenta a circunstância de valer-se o agente de sua função de 
Representante Rural da autarquia. Além disso, consigna que o réu, a fim de afastar 
suspeitas que virtualmente surgiriam como conseqüência do significativo número de 
pagamentos a ele efetuados ilicitamente, lançou mão do apoio de José Cícero de França, 
José Júnior de Oliveira e outros acusados já definitivamente absolvidos. 
Levou em conta cuidar-se de réus primários, sem antecedentes criminais ou má conduta 
social. Observou o interesse econômico a motivar os agentes, não lhes importando se 
necessário para a consecução do seu intento utilizar pessoas inocentes. 
No caso de José Cícero de França e José Júnior de Oliveira, teve-os por não portadores 
de grau maior de delinqüência. Fixou-lhes a pena base em um ano de reclusão, o mínimo 
legal previsto, restando, por tal circunstância, inaplicável a atenuante da confissão 
espontânea. Atento à configuração de crime continuado, acrescentou um sexto, e, como o 
sujeito lesado pelo crime foi entidade de assistência social, aumentou-a de um terço, 
totalizando um ano, seis meses e quinze dias de reclusão. 
O contrário registrou de José Erinaldo da Costa, pelo seu comportamento ardiloso na 
perpetração da fraude. Fixou a pena base em dois anos de reclusão. Dada a confissão 
espontânea, diminuiu-a em dois meses. Em face do modo de atuar do réu, de papel 
proeminente na condução das ações criminosas dos demais, acrescentou-lhe quatro 
meses. Tratando-se de crime continuado, fez acrescer um sexto, e, estando no pólo 
lesado entidade como a Previdência, adicionou um terço. Definiu a pena concreta em três 
anos, quatro meses e treze dias. 
Os apelantes argumentam com a ocorrência de indução a erro de José Cícero de França 
e José Júnior de Oliveira. Contestam o valor da confissão na polícia, uma vez que 
retratada em juízo. Chamam a atenção para ensinamento doutrinário da lavra de Heleno 
Cláudio Fragoso, mercê do qual a não confirmação, em juízo, de prova do inquérito 
policial enseja a vedação da formação do convencimento do juiz com base nela. A 
respeito, citam jurisprudência. Lembram os termos em que se expressou o terceiro 
condenado, no sentido de inocentá-los. Pedem, assim, a absolvição dos citados 
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apelantes. 
Sobre José Erinaldo da Costa, invocam o estado de necessidade como motivador de seu 
comportamento, mencionando as dificuldades que atravessa um pai de família no interior. 
Consideram mínima a importância desviada, quase fazendo ausente prejuízo. Referem 
precedentes em que a necessidade do agente afastou sua condenação. 
Contra-arrazoando, a Procuradoria da República explica que a referência dos apelantes 
aos precedentes jurisprudenciais atinentes à duvidosa utilidade da prova policial, de per 
si, não logra produzir os efeitos desejados. 
Parecer do Ministério Público Federal no sentido da manutenção da sentença 
condenatória. Considera o Parquet o comportamento de José Cícero e José Júnior, 
delineado pelos depoimentos, como fora da caracterização de erro de tipo.  
A seu ver, a decisão monocrática respeitou o due process of law, observou o direito de 
ampla defesa dos ora apelantes, além do princípio do contraditório. 
Rebate a invocada assunção, por José Erinaldo, da autoria do delito. Esclarece que o 
envolvimento, comprovado, de outras pessoas não pode ser ignorado em face de 
semelhante expediente. 
Afasta a alegada configuração, no caso de José Erinaldo, do estado de necessidade. 
Arrola os requisitos exigidos. No que concerne a José Júnior, como contasse, à época do 
cometimento do delito, menos de vinte e um anos de idade, o MPF posiciona-se pela 
redução do prazo prescricional à metade. Assim, pela pena em concreto de um ano, seis 
meses e quinze dias de reclusão, e havendo transcorrido dois anos e onze meses entre o 
recebimento da denúncia e a prolação da sentença, teria ocorrido a prescrição. 
Opina, desse modo, o Parquet no sentido da manutenção da sentença condenatória, com 
a decretação da extinção da punibilidade em relação a José Júnior. 
É o relatório. 
Ao eminente Revisor, nos termos regimentais. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Examino inicialmente a extinção da 
punibilidade em relação ao apelante José Júnior de Oliveira, condenado à pena de 01 
ano, 06 meses e 15 dias de reclusão e beneficiado com a redução do prazo prescricional, 
nos termos do art. 115 do Código Penal, por ser menor de 21 anos de idade, em março 
de 1989, época da ocorrência delituosa. 
Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição retroativa ocorreria em 04 anos, 
prazo que é então reduzido para 02. Ora, como a denúncia foi recebida em 03.12.90 e a 
sentença somente foi prolatada em 16.11.93, é flagrante a ocorrência da prescrição, 
ensejadora da extinção da punibilidade, que ora decreto, em harmonia com a 
manifestação da ilustrada Procuradora Regional da República, Dra. Eliane Recena. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Em relação ao acusado José Erinaldo da 
Costa, a apelação invoca o estado de necessidade como motivador do seu 
comportamento, mencionando as dificuldades financeiras atravessadas por um pai de 
família no interior. 
A argumentação trazida não é convincente. O alegado estado de necessidade, como bem 
lembra a douta Procuradora Regional da República, exige a presença de alguns 
requisitos: ameaça a direito próprio ou alheio; existência de um perigo atual e inevitável; 
inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado; situação não provocada voluntariamente 
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pelo agente; inexistência de dever legal de enfrentar o perigo e o conhecimento da 
situação de fato justificante. Nenhum deles restou comprovado. Nem poderia. Colhe-se 
dos autos que o apelante é pessoa de razoável situação econômica, sócio de uma 
fazenda de onde aufere renda, possui automóvel e depósitos bancários. Além disso, é 
pessoa bem relacionada em seu meio social, como se dessume do próprio cargo que 
exercia, como Representante da Área Rural do Instituto Nacional da Previdência Social. 
Relembro que o apelante foi preso em flagrante quando acabara de receber valores 
correspondentes a benefícios previdenciários, atribuindo-se a falsa condição de 
procurador de aposentados pela Previdência Social, no que se aproveitou de sua 
condição de agente da autarquia previdenciária. Além disso, ficou demonstrado que o 
acusado, ora apelante, induziu outras pessoas a fazerem uso do mesmo artifício 
fraudulento, entre elas os co-réus, sua própria esposa, Maílza Guedes Silva da Costa, 
bem como José Roberto de Oliveira e Erivan Elias da Silva. 
Alega o apelante que a condenação está lastreada apenas em provas coligidas na fase 
inquisitorial, quando os depoimentos teriam sido tomados sob "coação natural 
policialesca", mas retificados em juízo. 
O processo desenvolveu-se em estrita obediência às formalidades legais. Em seu 
interrogatório prestado perante a autoridade judiciária, o acusado repete a confissão feita 
no auto de prisão em flagrante, salvo pormenores sem importância, como o número de 
carnês subtraídos da repartição pública, que seriam 66 e não 80, como está na denúncia. 
Quanto ao mais, admite a acusação, inclusive quanto à sua iniciativa em procurar sua 
esposa (Maílza), um cunhado (José Cícero de França) e um empregado (José Júnior de 
Oliveira) para receberem benefícios previdenciários mediante falsificação de procurações 
ao declarar: "que chegou a credenciar sua esposa, um cunhado e um empregado para 
recebimento de benefícios junto à rede bancária" (fls. 317). 
Todas as testemunhas ouvidas confirmam os fatos narrados na denúncia, sem 
discrepância. Aluízio Pereira de Lima e Josefa Oqueres Viana, ouvidas por precatória, 
confirmaram os fatos decorrentes das diligências que levaram à apreensão de 66 carnês 
do INPS na residência de Erivan Elias da Silva, cunhado do apelante (fls. 340/341). As 
testemunhas Ernani José Rodrigues Nunes, Aldacir Guerreiro Villar de Melo, Maria Jória 
Calazans Duarte e Alcides Vieira Barreto, ouvidas em juízo (fls. 358/361), relatam em 
síntese como a Previdência Social começou a suspeitar da fraude, a partir de uma 
consulta sobre a possibilidade de uma mesma pessoa figurar como procurador de 
diversos beneficiários. A partir daí, verificou-se que um desses não havia ainda recebido 
seu carnê, desenvolvendo-se as investigações até a localização dos denunciados. 
Em tais circunstâncias, revela-se que a pretensão de que seja decretada a absolvição do 
apelante, acenando-se com o princípio do livre convencimento do julgador ou do 
contraditório, não é mais do que um esforço retórico da defesa. 
Resta o exame da apelação quanto ao acusado José Cícero de França. Em seu 
interrogatório, às fls. 318, alega que "mesmo sendo cunhado de José Erinaldo não sabia 
que os carnês e procurações eram falsos". Apesar disso, teve sua culpabilidade 
reconhecida em face de suas declarações no auto de prisão em flagrante, nestes termos: 
"(...) que então ele (José Erinaldo) preencheu uns documentos como se o interrogado 
fosse procurador de segurados rurais e mandou que viesse receber em agências 
bancárias desta capital os benefícios daquelas pessoas; que assim ficou recebendo 
pagamentos de benefícios constantes dos três carnês de cor verde encontrados em seu 
poder, tendo recebido duas vezes cada carnê; que apesar de ter ficado com os carnês, 
sempre que recebia o dinheiro o entregava a José Erinaldo; que lhe dava uma pequena 
gratificação; (...) que se José Erinaldo lhe pedisse para receber dinheiro daqueles cupons 
o interrogado não iria aceitar, pois já estava com medo que algo fosse descoberto; (...)" 
Não se trata de um elemento de convicção isolado. A testemunha Aluízio Pereira de Lima, 
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comerciante residente em Presidente Juscelino, relata inicialmente "que sabe dizer que 
algumas pessoas da cidade já suspeitavam de José Erinaldo da Costa; que o motivo que 
viu as pessoas desconfiarem de José Erinaldo foi o acentuado crescimento do seu 
patrimônio" (fls. 340). Em seguida, porém, acrescenta: "que sabe dizer realmente que a 
suspeita pairava sobre José Erinaldo da Costa, José Cícero de França e José Júnior de 
Oliveira, sendo que esses três foram presos pelos Agentes Federais; que não sabe 
informar como os denunciados agiram" (fls. 340-v). 
Vê-se, portanto, que o rápido e misterioso enriquecimento do apelante José Erinaldo da 
Costa era motivo de comentários na cidade interiorana norte-riograndense. É intuitivo que 
também José Cícero de França, seu cunhado, não podia estar agindo de boa fé ao 
assinar como procurador de pessoas desconhecidas, recebendo uma gratificação por seu 
"trabalho". Ainda que se admitisse a ausência de dolo nos primeiros recebimentos, não se 
pode aceitar que nada percebesse na seqüência dos acontecimentos criminosos. 
Desse modo, não merece reparos a r. sentença que concluiu pela procedência da 
denúncia, com base no inquérito policial, em face do conjunto de circunstâncias que 
levam ao convencimento judicial. Insuficiente por si só, não pode, contudo, o inquérito ser 
desprezado, sobretudo quando as informações foram colhidas em auto de prisão em 
flagrante, com assistência de advogado, como é o caso. 
Mantenho, assim, a condenação. 
Isto posto, reconheço a prescrição retroativa em relação ao apelante José Júnior de 
Oliveira, em razão do disposto nos arts. 115 e 110 combinados com o art. 109, V, do 
Código Penal, decretando a extinção de sua punibilidade, tendo como prejudicada sua 
apelação, e nego provimento às apelações dos acusados José Erinaldo da Costa e José 
Cícero de França. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0971-RN  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA 
Apelado: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogada: DRA. NATÉRCIA NUNES PROTÁSIO (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Estelionato. Prova. Confissão. Estado de necessidade. Falta de demonstração. 
Tendo restado comprovado, pelo apelante, o crime de estelionato, ademais confessado, 
descabe argüir a figura do estado de necessidade, quando ausentes os elementos aptos 
à sua caracterização. 
Insuficiência da simples alegação de dificuldades financeiras para fins de configuração da 
hipótese prevista no art. 24 do Código Penal Brasileiro. 
Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida, e, no mérito, negar provimento à 
apelação de José Roberto de Souza, mantendo a sentença condenatória do apelante, nos 
termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado. 
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Recife, 07 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Apela o réu da r. sentença que o condenou às penas 
de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção e 26 (vinte e seis) dias-multa pela 
prática do crime de estelionato, descrito no art. 171, § 3º, do Código Penal, reconhecendo 
em seu favor a causa de redução prevista nos arts. 16 e 65, II, b, do mesmo Código. 
Alega ter praticado o fato em estado de necessidade, que é excludente de criminalidade.  
Com as contra-razões, subiram os autos. 
Em parecer, a douta Procuradora Regional da República manifesta-se pela declaração de 
nulidade da sentença, tendo em vista que o julgador alterou a ordem do sistema trifásico, 
resultando na aplicação de quantitativo de pena diverso do que seria devido. 
Dispensada a revisão em face da simplicidade da matéria.  
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Em seu parecer, a ilustre Procuradora 
Regional da República, Dra. Armanda Figueirêdo, pede que seja decretada a nulidade da 
sentença por infringência do art. 68 do Código Penal, já que seu digno prolator, após fixar 
a pena-base, operou de imediato a atenuação e, só após, aumentou as penas em um 
terço, nos termos do § 3º do art. 171 da mesma lei. 
A tese é correta, pois o § 3º constitui elementar do crime previsto na cabeça do artigo em 
sua modalidade qualificada. Dessarte, a pena mínima fixada em 12 (doze) meses, 
aumentada de um terço, ficaria em 16 (dezesseis) meses, daí se operando a redução de 
dois terços. 
Acontece que a tese não foi argüida pela acusação, que se conformou com a decisão 
recorrida, não havendo como conhecer da nulidade por não se cuidar de caso em que há 
recurso de ofício. Nessas condições, o acolhimento do parecer acarretaria a nulidade da 
decisão que ora se prolata. 
É ler-se o enunciado da Súmula nº 160, do Supremo Tribunal Federal: 
"É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso 
da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício." 
Em comentário a essa orientação jurisprudencial, escreve Roberto Rosas: 
"O art. 617 do Código de Processo Penal impede a agravação da pena, quando somente 
o réu houver apelado da sentença. 
O Tribunal aplica a norma tantum devolutum quantum appelatum. Se o Ministério Público 
recorre por um fundamento e o Tribunal acolhe o recurso por outro fundamento, a decisão 
é nula. (RC n. 1.260 - Rel. Min. Xavier de Albuquerque - RTJ 76/672; HC n. 55.232 - RTJ 
89/57; HC 56.927 - RTJ 90/74; HC n. 56.580 - RTJ 90/825; RTJ 98/811; 98/1008; 
103/1.023; RTJ 109/556 - Min. Francisco Rezek)." 
(in Direito Sumular, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª ed., págs. 71/72.) 
Em razão do exposto, rejeito a preliminar. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A exuberância da prova quanto aos fatos 
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narrados na denúncia, a partir da confissão sincera do réu, levou a defesa a invocar a 
excludente do estado de necessidade, postulando sua absolvição com fundamento no art. 
386, V, do Código de Processo Penal. 
A mera alegação de dificuldades financeiras não caracteriza estado de necessidade, cuja 
configuração depende da presença dos requisitos do art. 24 do Código Penal, 
especialmente a inevitabilidade da conduta e a existência de perigo atual. 
A r. sentença demonstrou a insuficiência de tal alegação em tópico que passo a 
transcrever: 
"Para que seja patente o estado de necessidade, é necessário que o momento da prática 
anti-social esteja circundado por elementos deveras fortes e aptos a levar o acusado ao 
cometimento do ilícito, sem deixar-lhe alternativas razoáveis a agir em sentido contrário, 
freando o animus delinquendi. É este o norte passado pelo art. 24 do Código Penal. 
Consoante leciona Júlio Fabrini Mirabete, forte em Damásio de Jesus, o estado de 
necessidade 'trata-se de um direito, não contra o interesse do lesado, mas em relação ao 
Estado, que concede ao sujeito esse direito subjetivo através da norma penal.' Como é 
visto, agindo sob o manto da estrita necessidade, labuta o invocante de tal benesse como 
substituto do Estado, que deveria acudir seu súdito mas não o fez, rendendo ensanchas 
para uma espécie de gestão pelo particular. Por isso, não pode ser o instituto em análise 
invocado graciosamente, no afã de acobertar situações que de maneira alguma obteriam 
a tutela do Estado-substituído" (fls. 141/142). 
Indemonstrada a ocorrência da excludente e considerando que a autoria é confessada 
(fls. 77), a materidalidade é inequívoca (proc. administrativo de fls. 11/47), a prova 
testemunhal confirma os fatos (fls. 93/94, 95/96 e 104/104-v.), torna-se imperiosa a 
confirmação da sentença apelada, aliás estabelecida com moderação, inclusive 
substituindo a pena privativa de liberdade pela de pretação de serviços à comunidade. 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.377-PB  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: ROSEANA ANDRADE PORTO VIRGÍNIO, ONALDO ROCHA DE QUEIROGA 

E OUTROS E ESTADO DA PARAÍBA 
Apelado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DA PARAÍBA 
Advogados: DRS. FERNANDO ANTONIO DE FIGUEIREDO PORTO E JOSÉ RICARDO 

PORTO E OUTROS (APTES.) E  
VITAL DO REGO (APDO.) 

 
EMENTA 

Processo Civil. Processo anteriormente nulo. Incompetência da Justiça Federal. 
01. Tendo sido nulo o processo, em face do reconhecimento da incompetência da Justiça 
Federal para processá-lo e julgá-lo, os recursos não devem ser conhecidos e os autos 
devem ser remetidos à Justiça Estadual. 
02. Apelações não conhecidas. Remessa dos autos à Justiça Estadual. 
 
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 
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conhecer das apelações e determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual da Paraíba, 
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 novembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: A Ordem dos Advogados do Brasil - Secção da 
Paraíba impetrou, em primeiro grau, mandado de segurança contra a Comissão do 
Concurso, instituída pela Resolução nº 01/90, para o Cargo de Promotor de Justiça do 
Estado da Paraíba, objetivando ser declarada a nulidade do referido certame. 
Na peça inicial, alega a impetrante que, em virtude de terem sido indeferidas diversas 
inscrições de candidatos, decidiu retirar o representante da OAB da Comissão do 
Concurso, entretanto, mesmo assim, o concurso continuou. Entende que tal fato enseja a 
nulidade daquele certame. Alega, ainda, que o indeferimento das inscrições configura ato 
violador dos direitos fundamentais dos candidatos excluídos, quais sejam: a) a intimidade, 
a vida privada e a honra (art. 5º, incs. X e XIV, CF); b) o direito de receber informações 
(art. cit., inc. XXXIII); c) discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais 
(art. cit., inc. XLI); d) contraditório e ampla defesa (idem, inc. LVII).  
O ilustre Juiz monocrático acolheu a tese defendida pela impetrante e concedeu a 
segurança, anulando os atos indeferitórios das inscrições e as fases seguintes do 
concurso. 
Roseana Andrade Porto Virgínio, Onaldo Rocha de Queiroga e Outros interpuseram 
apelações, na condição de terceiros prejudicados, alegando, preliminarmente, a 
incompetência da Justiça Federal, a ilegitimidade ad processam da impetrante, a nulidade 
da sentença, a inépcia da inicial, a prejudicialidade do mandamus. No mérito, alegam que 
a ausência do representante da OAB não implica em nulidade do concurso, em virtude de 
ter sido o mesmo regularmente convocado para participar da comissão da OAB. Dizem, 
ainda, que não houve qualquer violação ao texto constitucional. 
Contra-razões apresentadas. 
Às fls. 259 e segs. dos autos, consta decisão do Presidente desta egrégia Corte deferindo 
pedido de suspensão de segurança. 
Às fls. 268, encontra-se anexado telex enviado por esta Corte, informando que foi deferido 
o MS nº 3057-PB, impetrado por Onaldo Rocha Queiroga e Outros. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O presente processo foi anulado pelo 
egrégio Plenário deste Tribunal, na ocasião do julgamento do MS nº 3057 PB, em virtude 
de se ter reconhecido a incompetência da Justiça Federal para processá-lo e julgá-lo. A 
decisão foi assim ementada: 
"Mandado de Segurança. Impetração contra ato judicial. Terceiro prejudicado. Cabimento. 
Writ originário. Falta de citação dos litisconsortes passivos necessários. Nulidade do 
mandamus ab initio. 
- É cabível o mandado de segurança contra ato judicial, quando o terceiro prejudicado não 
foi citado para a demanda. 
- A inexistência de interesse da OAB e a sede funcional da autoridade apontada como 
coatora no Estado da Paraíba acarretam a incompetência da Justiça Federal. 
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- Ausência de autorização expressa dos associados para a impetração do mandado de 
segurança coletivo. 
- A não citação dos litisconsortes passivos necessários implica na nulidade do feito. 
- Concessão da ordem para se declarar a nulidade do writ originário ab initio." (Relator: 
Juiz Araken Mariz, j. em 28/08/91, à unanimidade). 
Faço anexar aos autos a decisão acima mencionada, tornado-a parte integrante deste 
voto. 
Assim sendo, declarada a inconstitucionalidade da Justiça Federal, não cabe aqui o 
exame dos recursos ora em exame. 
Ante essas considerações, não conheço das apelações e detemino a remessa dos autos 
à Justiça Estadual da Paraíba. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.561-PE  

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - 

INFRAERO 
Apelado: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - SENAI 
Advogados: DRS. AIRTON RODRIGUES CHAVES E OUTROS (APTE.) E  

BRUNO RIBEIRO DE PAIVA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Aeroportos. Decreto 89.121/83. Tarifa de armazenagem. Tarifa de capatazia. 
Preço público. Isenção. Portaria 204/GM-5. 
- As tarifas de armazenagem e de capatazia constituem preço público e não tributo (taxa) 
e por isto não sofre as mesmas restrições que incidem sobre este. 
- A isenção a que se refere o art. 18, incisos IV e V, do Decreto 89121/83, exige o 
preenchimento dos seguintes requisitos: desembaraço anterior a 30 dias e despacho 
concessivo do Sr. Ministro da Aeronáutica. 
- A cobrança das tarifas aeroportuárias de armazenagem e de capatazia devem obedecer 
o que determina a Portaria nº 204-GM-5. 
- Apelação provida e remessa oficial providas. 
 
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 e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 24 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator, em substituição 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI 
impetrou mandado de segurança contra ato do Ilmo. Sr. Superintendente Regional da 
INFRAERO, que condicionou a liberação de equipamentos importados pelo impetrante ao 
pagamento da tarifa de armazenagem e de capatazia. 
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O impetrante alega, em síntese, que se cuida de taxa e não de tarifa, a qual, no seu 
entender, é inconstitucional, porque teria base de cálculo idêntica à do imposto de 
importação. Requereu, ainda, que, não sendo reconhecida a inconstitucionalidade das 
referidas tarifas, fosse-lhe concedida a declaração de inexigibilidade da tarifa, conforme o 
disposto no art. 18, IV e V, do Decreto 89.121, de 06.12.83. 
Pediu liminar, a qual foi concedida pelo MM. Juiz monocrático. 
Nas informações prestadas, a autoridade impetrada esclareceu que a impetrante tomou 
conhecimento de que os equipamentos descritos na inicial foram armazenados em 
02.04.92, e, mesmo assim, somente deu entrada à requisição de desembaraço aduaneiro 
em 02.06.92, ou seja, 60 dias após o armazenamento; que a impetrante só providenciou a 
declaração de importação em 09.07.92, ou seja, 90 dias após o armazenamento; que a 
legislação só concederia isenção da tarifa de armazenagem e capatazia para períodos 
não superiores a 30 dias e, sendo assim, não poderia o impetrante ser beneficiado com a 
sua desídia, em prejuízo da INFRAERO. Afirmou, ainda, que a alegação do impetrante de 
que a INFRAERO sempre lhe reconheceu a isenção, ora pretendida, não é verdadeira. 
Citada, a União Federal afirmou que o impetrante, no presente caso, não gozaria de 
imunidade tributária, uma vez que esta só se aplicaria a impostos; que também não 
gozaria de isenção porque para tarifa, em debate, e para o caso específico, esta só seria 
concedida se o impetrante tivesse providenciado o desembaraço no prazo de 30 dias. E 
assim pugnou pela improcedência do pedido. 
Às fls. 158/160, o Parquet opinou pela denegação do mandamus. 
Ao decidir, o MM. Juiz monocrático julgou parcialmente procedente o pedido, 
convalidando a liminar apenas no que diz respeito à liberação dos equipamentos sem 
pagamento da tarifa (taxa) de armazenagem, em virtude de considerar que a referida 
tarifa se trata, na verdade, de taxa e, sendo assim, não poderia ter a mesma base de 
cálculo dos impostos, no caso, o imposto de importação, de acordo com o que determina 
o § 2º, do art. 145, da CF/88. 
Inconformada, a INFRAERO interpôs apelação, alegando, em síntese, que a cobrança 
das tarifas de armazenagem e de capatazia têm amparo legal, decorrente da Lei nº 
6009/73, art. 12; parágrafo primeiro, do Decreto 89.121/83; Portaria 204/FG-5/89; e 
Portaria 928/ GM-5/89. E, desse modo, cabe à apelada pagar a tarifa de armazenagem 
efetivamente devida. 
Requereu, assim, o reconhecimento da constitucionalidade da tabela 01 da Portaria 
204/GM-5/89, como também a integral improcedência do mandamus. 
Com contra-razões, vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): Constata-se dos autos que o impetrante, ora 
apelado, inconformado com o encargo que lhe foi cobrado, sobre equipamentos que 
importou, a título de tarifa de armazenagem e de capatazia, impetrou mandado de 
segurança, por considerar que as referidas tarifas são, na verdade, taxas, e, sendo assim, 
seriam inconstitucionais, por apresentarem a mesma base de cálculo do imposto de 
importação, situação esta vedada no § 2º, do art. 145, da Carta Magna. 
A sentença proferida no juízo singular concluiu que apenas a tarifa de armazenagem seria 
inconstitucional, por tratar-se, na verdade, de taxa. E, desta decisão, é que a INFRAERO - 
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aero-Portuária - interpôs recurso. 
A diferenciação entre taxa e preço público é importante, "porque a primeira sujeita-se às 
limitações constitucionais, o que não ocorre com o segundo. 
O sistema constitucional brasileiro classifica as taxas como espécie tributária, dividindo-as 
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em duas. Diz o art. 145 que, além dos impostos, a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios poderão instituir "taxas" arrecadadas em razão do exercício do poder de 
polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. Temos, por conseguinte, as taxas 
de serviço e as taxas de polícia. 
Percebe-se que a Constituição Federal conceituou com precisão o que seja taxa, não 
procedendo da mesma forma com relação à tarifa. 
Portanto, ao lado das taxas cobradas com fundamento no exercício regular do poder de 
polícia, existem as taxas cobradas em virtude da utilização, efetiva ou potencial, de 
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua 
disposição. E a maior dificuldade está precisamente na distinção entre essa espécie de 
taxas e os preços públicos, cobrados dos usuários de serviços públicos. 
O Estado pode cobrar preços pelo fornecimento de bens de existência corpórea 
(mercadorias). Neste caso, não há dificuldade na identificação da prestação cobrada. 
Pode, também, cobrar preço público, ou tarifa, pela prestação de serviços públicos. A 
questão, portanto, que se coloca, é a de se saber quando uma prestação de serviços 
públicos enseja a cobrança de taxa e quando enseja a cobrança de um preço público. 
Com base na definição de taxa prevista na Constituição Federal, a doutrina majoritária 
tem entendido que se o serviço público é essencial há taxa; se industrial ou comercial, há 
preço público. 
A respeito do assunto, trago posicionamentos de alguns doutrinadores, formulados no 
Caderno de Pesquisas Tributárias, Taxa e Preço Público, nº 10, editora Resenha 
Tributária, São Paulo, 1985: 
Alcides Jorge Costa entende que se a remuneração visa a atender serviços essenciais, 
existe, no caso, a taxa, mas se os serviços são apenas industriais, o encargo decorrente é 
preço (pág. 5/6). 
Carlos da Rocha Guimarães, concordando, faz, ainda, outra diferenciação: "a taxa é 
compulsória, bastando o serviço ser posto à disposição, o que não ocorre com o preço" 
(pág.42). 
Transcrevo alguns trechos do entendimento esposado, às fls. 174/176, da obra citada, 
pelo acadêmico Ives Gandra da Silva Martins: 
"Se o Estado fornecer um serviço público de necessária utilização sem que o usuário 
possa escolher outra alternativa para dele prescindir, a relação que se vislumbra não é de 
mera coordenação entre as partes, mas de imposição. 
Um usuário dos correios pagará um preço público se desejar se utilizar dos serviços 
públicos que o Governo Federal lhe oferece. Mas poderá, também, se utilizar de sistemas 
privados de malotes ou qualquer outra forma de envio de correspondência. À evidência, a 
relação é de coordenação e a remuneração, mesmo por força do contrato de adesão, 
será, necessariamente, a de preço público. 
Se o Estado, entretanto, oferecer serviço, como por exemplo de coleta de lixo, de águas e 
esgotos, exigindo ao usuário que o pague, mesmo que seja apenas potencial seu uso, 
não oferecendo outra alternativa (poços artesianos, por exemplo), tal relação não é mais 
de coordenação, mas de subordinação, mister se fazendo a remuneração por taxa, posto 
que o usuário o é assim declarado, mesmo que não se utilize de tal serviço." 
Por último, trago à colação alguns trechos do posicionamento do MM. Juiz Federal Hugo 
de Brito Machado (idem, idem): 
"Em síntese, a distinção entre taxa e preço público reside na natureza do serviço que lhe 
serve de suporte para a instituição e cobrança. E a natureza do serviço, do ponto de vista 
jurídico, depende do regime jurídico de sua prestação, vale dizer, define-se como serviço 
público aquele que é imposto ao cidadão. 
A obrigatoriedade do uso do serviço há de ser entendida em termos jurídicos, isto é, deve 
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decorrer da prescrição jurídica. Não se considera obrigatório o uso de um serviço, 
portanto, se o cidadão tem alternativa para satisfação da necessidade respectiva, sem 
violação de nenhuma prescrição jurídica. 
A tarifa de preço público caracteriza-se por ser remuneração de serviço público prestado 
em regime de contrato, vale dizer, de serviço cuja utilização é facultada, mas não imposta 
às pessoas." 
O Decreto nº 89.121, de 06 de dezembro de 1983, em seu art. 3º, incisos IV, define como 
taxa de armazenagem aquela devida pelo armazenamento, guarda e controle das 
mercadorias nos armazéns de carga aérea dos aeroportos, a qual incide sobre o 
consignatário ou transportador, no caso de carga aérea em trânsito. E, no inciso V, define 
como sendo tarifa de capatazia aquela devida pela movimentação e manuseio das 
mercadorias a que se refere o item anterior, incidindo sobre o consignatário, ou o 
transportador, no caso de carga aérea em trânsito. 
Não há, portanto, como caracterizar o serviço de armazenagem e de capatazia, exercido 
pela INFRAERO, nos terminais de carga dos Aeroportos, como taxa, visto não revestir-se 
do caráter da compulsoriedade, uma vez que a prestação desse serviço somente ocorrerá 
caso o interessado deseje importar determinado produto, de forma que, se não houver 
importação, não haverá pagamento. Depende, exclusivamente, do interesse do usuário. 
Percebe-se, também, que a prestação desse serviço não é de interesse de toda a 
comunidade, como acontece com a água, o esgoto, a limpeza urbana, etc. Portanto, 
apenas quem usufrui dos benefícios do serviço é que paga, afastando-se, assim, a 
natureza de serviço público essencial. Além do mais, o importador poderá utilizar-se de 
outras formas de importação, caso não queira pagar por um serviço prestado por via 
marítima, rodoviária e outras. Portanto, tem ele outras alternativas. 
Transcrevo alguns julgados nesse sentido: 
"Taxa de armazenagem. Natureza - aumento de tarifas. A armazenagem é preço público 
de serviços prestados e não se confunde com taxa, modalidade de tributo. (TFR, julg. 
25.04.85, public. 02.05.85, decisão unânime) 
Tributário. Taxa. Preço Público. 
A taxa é remuneração obrigatória de um serviço prestado ao contribuinte ou posto a sua 
disposição. 
O preço público ou tarifa é a contraprestação de um serviço não obrigatório realmente 
utilizado. 
(TRF - 4ª R., julg. 15.03.90, public. 11.04.90, decisão unânime)" 
Isto posto, as exações referentes à armazenagem e a capartazia possuem a natureza de 
tarifa, sendo, portanto, constitucionais. 
Definida a natureza das retromencionadas exações, há de se analisar a questão referente 
à isenção, a que tem direito a apelada, em face da sua condição de pessoa jurídica, 
reconhecida como de utilidade pública. 
O art. 18, incisos IV e V, do Decreto nº 89121, de 06.12.83, estabelece que: 
"Art. 18 - Ficam isentos do pagamento: 
IV- da tarifa de armazenagem: 
b) as mercadorias e materiais destinados a serviços necessários à Segurança Nacional 
ou por comprovada exigência do bem comum, por prazo inferior a 30 dias e mediante 
despacho concessivo da isenção do Ministro da Aeronáutica. 
V- da tarifa de capatazia: 
- poderão ser isentas de pagamento da tarifa de capatazia as mercadorias e materiais 
destinados a serviços necessários à Segurança Nacional ou por comprovada exigência do 
bem comum, por prazo inferior a 30 dias e mediante despacho concessivo da isenção do 
Ministro da Aeronáutica. 
Constata-se dos autos, às fls. 139/144, que o impetrante não faz jus à isenção prevista no 
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referido diploma legal, uma vez que não preencheu os requisitos nele previstos: prazo 
para desembaraço inferior a 30 (trinta) dias e despacho concessivo da isenção por parte 
do Sr. Ministro da Aeronáutica, visto que, como bem ficou demonstrado nas informações, 
o impetrante só iniciou o  
desembaraço dos equipamentos com mais de 60 dias após ter ciência do armazenamento 
dos mesmos. 
Ante tais considerações, dou provimento à apelação e à remessa oficial e determino a 
cobrança das taxas de armazenagem e de capatazia de acordo com a Portaria nº 
204/GM-5, do Ministro da Aeronáutica, a qual aprova critérios e fixa valores para a 
cobrança e aplicação das mencionadas tarifas, com fundamento no que estabelecem os § 
1º e 2º, do art. 3º, do Decreto nº 89121/83, reformando assim a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 27.587-SE 

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelante: JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. OSVALDO COTIAS DE ANDRADE (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Omissão de receita de pessoa jurídica. Tributação reflexa do sócio participante 
do capital. Fato gerador ocorrido antes da vigência do Decreto-Lei 2.065/83. 
Irretroatividade. 
- Somente a partir da vigência do Decreto-Lei nº 2065/83, pode se presumir a distribuição 
de lucro aos sócios, quando comprovada a omissão de receita de pessoa jurídica da qual 
participam. 
- Nos termos da legislação tributária (CTN, art. 106), a lei só pode ser aplicada a fato 
pretérito quando tiver natureza expressamente interpretativa, excluindo a aplicação de 
penalidades. 
- 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, 24 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator, em substituição  
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: José Augusto do Nascimento impetrou mandado de 
segurança contra ato do Delegado da Receita Federal em Sergipe, objetivando anular 
auto de infração lavrado contra Sergimóveis - Sergipe Imóveis e Construções Ltda., por 
omissão de receita no ano-base de 1982, em face de presumida distribuição de lucros aos 
sócios. 
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Alega que a referida omissão de receita, verificada na pessoa jurídica da empresa, só foi 
admitida a partir do Decreto-Lei nº 2065/83, não podendo o Fisco presumir distribuição de 
lucros entre os sócios para fatos geradores ocorridos no ano-base de 1982. 
Em suas informações, a autoridade apontada como coatora afirma não ter praticado ato 
algum, uma vez que o auto de infração não foi por ela lavrado, nem o foi por sua 
determinação. Sustenta, ainda, que a legislação anterior ao Decreto-Lei nº 2065/83 já 
estabelecia a tributação sobre a pessoa física, sendo que esse novo dispositivo apenas 
instituiu a tributação exclusiva na fonte. 
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da segurança. 
O MM. Juiz monocrático denegou a segurança entendendo ser lícito ao fisco, mesmo 
antes da vigência do Decreto-Lei nº 2065/83, supor que a omissão de receita da pessoa 
jurídica, decorrente da falta de comprovação do passivo exigível, caracteriza distribuição 
de lucros entre os sócios, salvo o direito destes provarem o contrário, o que não ocorreu, 
no caso. Fundamentou tal posição nas teorias da desconsideração econômica e da 
interpretação econômica do direito tributário. 
Desse decisum apela o impetrante, trazendo jurisprudência desta Corte no sentido de que 
a Lei Nova não pode atingir situações fáticas passadas, só retroagindo nas hipóteses 
expressamente previstas na legislação tributária, e para beneficiar o contribuinte. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): A sentença recorrida vem assim vazada, em 
sua parte final: 
"A teoria da desconsideração da pessoa jurídica casa-se, perfeitamente, com a doutrina 
da interpretação econômica no Direito Tributário, a que o nosso ordenamento conduz, 
embora timidamente, como se vê da disposição do art. 118, do CTN. 
Assim, a outra conclusão não é possível chegar-se, senão a de que é lícito, ao Fisco, 
mesmo antes da vigência do Decreto-Lei nº 2065/83, supor que a omissão de receita da 
pessoa jurídica, decorrente da falta de comprovação do passivo exigível, caracteriza 
distribuição de lucros entre os sócios, salvo o direito destes provarem o contrário, o que 
não ocorreu no caso. 
Diante desses fundamentos, denego a segurança." 
Não concordo, data vênia, com tal posicionamento. 
Entendo que somente a partir da edição do Decreto-Lei nº 2065/83 admite-se a presunção 
de distribuição de lucros entre os sócios, quando comprovada a omissão de receita pela 
empresa. Significa dizer que a tributação reflexa do sócio participante do capital da 
pessoa jurídica, nessa hipótese, em decorrência de fatos geradores anteriores a 1983, 
fere o princípio da legalidade tributária. 
No caso dos presentes autos, tratando-se de omissão de receita ocorrida no ano-base de 
1982, era indispensável a efetiva comprovação, pelo Fisco, da distribuição do lucro dos 
sócios da empresa de que participam, o que realmente não se verificou. 
Não poderia o fiscal autuante tomar como base um dispositivo legal vigente em 1983 e 
fazê-lo retroagir para alcançar fatos geradores ocorridos em 1982. 
Analisando a questão, assim comenta Ruy Barbosa Nogueira, in "Curso de Direito 
Tributário", 5ª Edição, Saraiva, 1980, págs. 92 e 93: 
"... o legislador ordinário não pode criar tributo, penas ou ônus, retroativamente, 
prejudicando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada (...). Em 
princípio, não pode, retroativamente, criar ou majorar tributos, penalidades ou ônus ao 
contribuinte. Em síntese, não pode, gravosamente, retrooperar no campo dos elementos 
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constitutivos do fato gerador que é de direito material, mas poderá como medida de 
política tributária e dentro da autolimitação dispor sobre aspectos de eqüidade, remissão, 
anistia, enfim, de suavizações, jamais de agravações retroativas em relação às 
obrigações tributárias principais." 
O Código Tributário Nacional, em seu art. 106, prevê expressamente as hipóteses em que 
a lei fiscal se aplica a atos ou fatos ocorridos antes de sua vigência, da forma que adiante 
se lê. 
"Art. 106- A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de 
penalidade a infração dos dispositivos interpretados; ..." 
Comentando o teor da supratranscrita norma legal, observa com clareza o brilhante 
tributarista Hugo de Brito Machado: 
"Lei interpretativa é aquela que não inova, limitando-se a esclarecer dúvida surgida com o 
dispositivo anterior. Se dúvida havia, e tanto havia que o próprio legislador resolveu fazer 
outra lei para espancar as obscuridades ou ambiguidades existentes no texto anterior, 
não é justo que se venha punir quem se comportou de uma ou de outra forma, dentre 
aquelas que se podiam admitir como corretas, em face do texto antigo. Daí a exclusão de 
penalidades". (Curso de Direito Tributário, 7ª Edição, 1993, pág. 70) 
Pelo exposto, dou provimento à apelação para o fim de, reformando a sentença 
monocrática, conceder a segurança nos termos do pedido formulado na inicial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 28.046-PE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado : MONTE HOTEIS S/A 
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Lucros não distribuídos. Lei 7.713/88. Legalidade da 
cobrança. Apelo improvido. 
- No momento da apuração do lucro líquido da empresa, por ocasião do balanço anual, 
fica configurada a disponibilidade jurídica desse lucro para seus sócios. 
- A Lei 7.713/88 apenas modificou o momento da incidência do imposto de renda, 
mantendo inalterados o fato gerador e a base de cálculo desse tributo. 
- Apelação e remessa oficial providas. 
 
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 e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 19 de outubro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação interposta contra sentença do 
MM. Juiz monocrático que concedeu a segurança por considerar inconstitucional a 
cobrança do imposto de renda nos moldes da Lei 7713/88. 
A União Federal alegou, preliminarmente, a ilegitimidade da impetrante. No mérito, 
argumentou, em síntese, que a referida cobrança encontra amparo na Constituição e no 
CTN. 
Contra-razões apresentadas. 
Duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A matéria já foi objeto de apreciação desta 
Corte, ao julgar a AMS nº 2683-CE, em que foi Relator o eminente Juiz José Delgado, 
tendo sido decidida, à unanimidade, da forma que adiante se lê: 
"Tributário. Imposto de Renda. Lucro não distribuído. Incidência. Lei nº 7713/88. 
Constitucionalidade. 
... 
3- A Lei nº 7.713/88, apenas modificando o momento da incidência do imposto de renda 
sobre o lucro, depois para antes de sua destinação pelos sócios, não provocou alteração 
substancial na regra do tema. Não afetou a base de cálculo nem o fato gerador do 
imposto. 
4- O lucro, uma vez apurado, encontra-se na esfera da disponibilidade jurídica dos sócios, 
que lhe definirão o destino. Portanto, a tributação neste instante não ofende a regra do 
art. 43 do Código Tributário Nacional." 
Ao fundamentar tal decisão, assim se pronunciou o Relator: 
"Ora, quando elaborado o balanço anual da empresa, verifica-se a existência de lucro, 
este entra na esfera da disponibilidade jurídica dos sócios, que decidirão qual será o 
destino dos recursos superavitários. A alteração operada pela Lei nº 7.713/88 na 
sistemática de incidência do imposto de renda sobre o lucro das empresas não implicou 
em mudança substancial na regra que rege tal tributo, apenas passou a fazê-lo incidir 
antes da destinação dos lucros e não depois, como era anteriormente. A Lei nº 7.723/88, 
não instituindo obrigação principal, mas disciplinando uma obrigação acessória, prescinde 
de uma aprovação por quorum especial, exigido para a edição de lei complementar. 
Como está caracterizado nos autos, o lucro apurado e disponível é objeto de tributação na 
fonte. Se, depois, for distribuído aos sócios, não mais incidirá o imposto de renda. 
Não se alterou os pontos mais relevantes do tributo, quais sejam, o seu fato gerador e a 
sua base de cálculo. Esta modificação, sim, só poderia se operar por via de lei 
complementar. Não houve, por outro lado, o intuito de penalizar o contribuinte, vez que a 
alíquota estabelecida foi de apenas 8% (oito por cento), consideravelmente inferior às 
alíquotas estabelecidas para outras espécies de renda." 
Por tais considerações, dou provimento à apelação e à remessa oficial, reconhecendo a 
legalidade da cobrança do Imposto de Renda nos moldes determinados pela Lei nº 
7713/88. Sem honorários (Súmula 512 do STF). Custas ex lege. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 28.945-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: AGRO IND. BONFIM LTDA. 
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Advogados: DRS. MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Recurso especial criado pelo Decreto 83.304/79. Esgotamento da delegação 
legislativa prevista no art. 2º do Decreto-Lei 822/69. Persistência do sistema recursal 
administrativo do Decreto 70.234/72. 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, 10 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
deferiu segurança para suspender o curso do recurso especial interposto pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional junto à Quinta Câmara Superior de Recursos Fiscais.  
Trouxe o feito a esta Turma como se tratasse de pedido de reconsideração contra decisão 
proferida pelo Conselho de Contribuintes, daí a anulação do julgamento, decidida em 
Mesa.  
O processo foi reincluído em pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A razão para considerar inválido o 
recurso especial previsto no Decreto 83.304/79 é idêntica àquela que levou o antigo 
Tribunal Federal de Recursos a entender a persistência do pedido de reconsideração 
estabelecido no Decreto 70.235/75. É que, esgotada a delegação legislativa prevista no 
art. 2º do Decreto-Lei 822/69, somente a lei ordinária poderia revogar dispositivo de igual 
força tratando de processo administrativo fiscal.  
Padece de vício de impropriedade do diploma instituidor o recurso especial interposto pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional com base no art. 3º do Decreto 83.304/79. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo e à remessa oficial.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO SEGURANÇA Nº 36.104-CE  

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC  
Apelada: ALCIONE MACHADO DA SILVEIRA 
Advogados: DRS. DRS. ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE E OUTROS 

(APTE.) E  
REGINA HELENA DE MOURA SOUTO E OUTRO (APDA.) 

 
EMENTA 

Administrativo e Processual. Mandado de Segurança. Fatos controvertidos. 
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- Ultrapassado o prazo para a execução de tarefa a cargo do bolsista, pode a autoridade 
administrativa cancelar a concessão daquela vantagem oferecida ao estudante. A questão 
das causas daquele inadimplemento, envolvendo fatos controvertidos, a demandar 
provas, não pode ser apreciada em mandado de segurança. 
- 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, 16 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO : Alcione Machado da Silveira impetrou mandado de 
segurança contra ato do Coordenador do Curso de Mestrado em Economia Rural da 
Universidade Federal do Ceará com o fim de sustar cancelamento de bolsa de estudos do 
Programa de Demanda Social/CAPES/UFC, e para obter oportunidade de apresentar 
projeto de temática indicada pela Coordenação do Curso de Mestrado em Economia 
Rural, necessário ao título de Mestre, que pretende. 
Ao prestar as informações, a autoridade impetrada afirmou que a mestranda excedeu o 
prazo de duração da bolsa (um ano) e mostrou-se ineficiente pelo fato de encontrar-se há 
três anos no curso. 
Às fls. 102/103, o Ministério Público Federal, por sua ilustre representante, antes de emitir 
parecer, entendeu devesse ser a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível 
Superior-CAPES chamada ao feito como litisconsorte necessário. Devidamente citada por 
precatória, a CAPES manifestou-se às fls. 130/132, alegando o descabimento de sua 
convocação por ter o ato inquinado de ilegalidade e abuso de poder ocorrido no âmbito da 
Universidade Federal do Ceará, e defendendo a denegação da ordem. 
Às fls. 145/149, o M.P.F. opinou pela denegação da segurança. 
Às fls. 150/153, o MM. Juiz concedeu a segurança determinando a concessão da bolsa de 
estudos por oito meses, prazo, a seu entender, suficiente para conclusão da pesquisa e 
defesa da dissertação de Mestrado. 
Apelação da UFC às fls. 158/161. Contra-razões às fls. 165/168. 
Os autos subiram a este Tribunal e me tocaram por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O MM. Juiz Federal da Seção Judiciária 
do Ceará, Dr. Francisco das Chagas Fernandes, em sua respeitável sentença, ora 
recorrida, concedeu a ordem impetrada para conceder à impetrante uma bolsa de estudos 
pelo prazo de oito meses, perfazendo, assim, um total de trinta meses, de modo a 
viabilizar a conclusão do curso de Mestrado da mesma. 
Leio nos fundamentos da sentença: 
"... De qualquer forma , há de se considerar em prol da impetrante o fato de ter sido a 
mesma aluna especial e aluna regular, o que demonstra sua obstinação para conquistar o 
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grau de mestra, dedicando vários anos de sua vida com tal desiderato, chegando mesmo 
a se prejudicar funcionalmente, para no final de tudo não conseguir o objetivo almejado, 
com a perda total de sua pesquisa, prejuízo que não é só seu, mas, também, dos órgãos 
mantenedores do programa de bolsas, porque investir em alunos que não concluem suas 
bolsas é dinheiro gasto em vão. Logo, será menor o prejuízo para a Universidade Federal 
do Ceará e a CAPES se for dada uma nova oportunidade à impetrante através da 
concessão de uma nova bolsa pelo prazo razoável, para que a mesma possa concluir seu 
projeto de dissertação e defendê-la." 
Ao determinar a renovação da bolsa de estudos por mais oito meses , o Juiz sentenciante 
investiu-se na função administrativa, que lhe não é própria. 
Por outro lado, enfrentou o ilustre Juiz questões de fato cujo exame não cabe no 
mandado de segurança. Assim é que asseverou:  
"Alega, outrossim, a impetrante que todas estas dificuldades foram propositais para a não 
renovação de bolsa de estudos, fato negado por parte do Coordenador do Curso de 
Mestrado em Economia Rural, porquanto a sua substituição como favorecida da bolsa 
ocorreu por não ter a mesma defendido seu projeto de dissertação no prazo que 
determina às normas da CAPES, ou seja, 18 (dezoito) meses." (fls. 152).  
Há, no caso, um fato incontroverso: a impetrante ultrapassou o prazo que lhe havia sido 
concedido para defesa de seu projeto de dissertação. As razões que o motivaram 
constituem fatos controvertidos, cujo conhecimento está a depender de instrução 
probatória. 
Com essas considerações, dou provimento à apelação e à remessa tida por interposta 
para denegar a segurança. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 36.265-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelantes: NANCY DE ALBUQUERQUE GENTIL E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. AZIZ MANUEL FARIAS JEREISSATI E OUTRO (APTES.) E  

ROGÉRIO SANTOS CORREIA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Vencimentos e proventos. Limite constitucional. Direito 
adquirido inexistente. 
- Contra o limite de remuneração e proventos, a que se reportam os arts. 37, inciso XI, e 
40, §§ 4º e 5º da Constituição Federal, não cabe a invocação de direitos adquiridos, por 
força do que estabelece expressamente o art. 17, do ADCT. O limite, ou teto, em 
referência, diz respeito à remuneração de servidores ativos, e aos proventos da 
aposentadoria, dele não se excluindo qualquer parcela destes ou daquela, seja a que 
título for. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
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Recife, 10 de fevereiro de 1994 (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 com o qual os impetrantes pretendiam que a eles não se 
aplicasse o limite a que se refere o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 
Regularmente processado o recurso, os autos subiram e neste Tribunal vieram-me por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Em sentença que pode ser utilizada como 
modelo, pela precisão, clareza, pertinência e objetividade, o ilustre Juiz Federal Francisco 
Roberto Machado assim argumentou: 
"Os impetrantes defendem: a CF/88 (parágrafo 4º, art. 40) assegura resultem estendidos 
aos servidores inativos quaisquer benefícios e vantagens concedidos aos servidores em 
atividade. Mas não permite se lhes imponham restrições, tal como a prevista no art. 42 da 
Lei nº 8.112/90. Advogam, mais, que a CF/88 não deu idêntico tratamento à 
'remuneração` paga aos servidores da ativa e aos 'proventos` dos servidores da 
inatividade. O teto no art. 37, XI, da CF/88, seria de aplicação restrita aos servidores em 
atividade (sic). 
Penso diferente. Estou convencido que a expressão 'remuneração`, ali empregada (no art. 
37, XI, da CF/88), tem sentido amplo, abrangendo toda a quantia paga pela Administração 
ao servidor público, como retribuição pecuniária devida em decorrência do exercício de 
função ou cargo público, ainda que em comissão, abrangendo, outrossim, os proventos 
pagos ao servidor inativo. É isto que resulta de uma interpretação sistemática da própria 
Constituição Federal, a partir do teor do sobredito art. 37, XI, e parágrafo 5º, do seu art. 
40, c/c o art. 17 do ADCT. 
Como bem lembrou a autoridade impetrada, os descontos efetuados nos proventos dos 
impetrantes verificaram-se a partir de agosto/91, após a vigência da Lei nº 8.112/91, cujo 
art. 24 dispôs, verbis: 
'O disposto nesta lei aplica-se de aposentadoria ou de disponibilidade e aos beneficiários 
de pensões civis e militares, observados os limites estabelecidos no artigo 42 da Lei nº 
8.112/90 e o disposto no art. 17 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias.` 
O que emanou da Constituição/88 ? 
A resposta que se impõe é esta: com certeza o estabelecimento de um teto máximo de 
remuneração e proventos. Isto parece-nos indiscutível. A menos que se queira ignorar a 
utilidade do parágrafo 5º do art. 40 da CF/88 e do sobredito art. 17 do ADCT/88, cuja 
literalidade cuidou de rechaçar até mesmo a invocação de ofensa a direito adquirido. O 
TRF da 5ª Região, em acórdão relatado pelo Juiz Hugo Machado, há muito sufragou esse 
entendimento. 
Conclusões: 1)-o art. 42 da Lei nº 8.112/90 e o art. 24 da Lei nª 8.216/91 nada têm de 
inconstitucionais; 2)-o ato vergastado mostra-se perfeitamente legal; 3)-o direito invocado 
não se reveste da alegada liquidez e certeza." (fls. 42/44). 
Nada é necessário acrescentar. 
Realmente, contra o limite de remuneração e proventos, a que se reportam os arts. 37, 
inciso XI, e 40, §§ 4º e 5º da Constituição Federal, não cabe a invocação de direitos 
adquiridos, por força do que estabelece expressamente o art. 17, do ADCT. O limite, ou 
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teto, em referência, diz respeito à remuneração de servidores ativos, e aos proventos da 
aposentadoria, dele não se excluindo qualquer parcela destes ou daquela, seja a que 
título for. 
Nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 36.681-AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelantes: SALGEMA INDÚSTRIAS QUÍMICAS S. A. E OUTROS. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL. 
Advogados: DRS. ROBERTO DONATO PIRES BARBOZA E OUTROS (APTES.) 
 
EMENTA 

Tributário. Art. 8º da Lei nº 8.541, de 23.12.92. Inconstitucionalidade alegada e não 
acolhida. Depósito judicial não é despesa dedutível para fins de imposto de renda. 
Ausência de qualquer obstáculo para ingresso em juízo. 
1. O art. 8º da Lei nº 8.541, de 23. 12.92, ao determinar que os depósitos judiciais para 
suspender a exigibilidade de créditos tributários discutidos em juízo não podem ser 
levados à contabilidade como despesas dedutíveis para fins de imposto de renda, não 
ofende a qualquer dispositivo constitucional. 
2. Não há nas disposições do referido artigo qualquer mensagem que acarrete obstáculo 
ao contribuinte para ingressar em juízo. 
3. Não ofende ao nosso ordenamento jurídico a vedação contida no artigo 8º, da Lei nº 
8.541/92, no sentido de que os depósitos judiciais, enquanto depósitos, não podem ser 
considerados como despesas dedutíveis do lucro real apurado para fins de imposto de 
renda. 
4. Os depósitos judiciais, não obstante a sua vinculação ao litígio e à disposição do Juiz, 
continuam a integrar o patrimônio do contribuinte, bem como os acréscimos de correção 
monetária e outros acessórios a que tenham direito, até a solução do litígio. Com essa 
ocorrência, o depósito voltará a se tornar livre no patrimônio do contribuinte ou será 
transformado em renda para o Poder tributante. Nesta hipótese, a partir daí, ele deverá 
ser considerado como despesa dedutível da apuração do lucro real. 
5. O art. 8º supramencionado não tem efeito retrooperante. A sua vigência é para o 
exercício de 1993, tendo a lei que o contém sido publicada em 23.12.92. 
6. 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, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e das notas 
taquigráficas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, ex lege. 
Recife, 16 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A presente apelação foi interposta contra sentença 
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que bem relatou as ocorrências de fatos e as teses jurídicas discutidas durante a lide. Por 
tal razão, transcrevo o inteiro teor do referido relatório: 
"Trata-se de mandado de segurança impetrado por Salgema Indústrias Químicas S. A., 
Salgema Mineração Ltda., Companhia Alagoas Industrial - Cinal e Alclor Química de 
Alagoas S. A. contra ato do ilustre Delegado da Receita Federal em Alagoas, através do 
qual os impetrantes pretendem garantir-se contra a não aplicação das regras instituídas 
pela Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, em seu art. 8º, por entendê-las 
marcadamente inconstitucionais e ilegais. 
Segundo a inicial, os impetrantes, para se forrarem contra exigências fiscais abusivas do 
fisco federal e estadual, têm constantemente a necessidade de ingressar em juízo, 
impugnando-as. Para tanto, desejosos de obterem a suspensão da exigência dos créditos 
em discussão, são compelidos a depositar em contas bancárias vinculadas aos litígios as 
quantias em disputa. 
Nestas condições, os depósitos efetuados, dos quais perdem a disponibilidade, sempre 
foram tratados como despesa, e como tal abatidos contabilmente para a apuração do 
lucro tributável no exercício em que foram efetuados. 
Agora, porém, mercê do art. 8º da Lei nº 8.541/92, os valores depositados, bem assim a 
correção monetária e os juros incidentes sobre eles, não são mais dedutíveis na apuração 
do lucro tributável, o que implica no aumento da carga tributária. 
No entender dos impetrantes, a modificação noticiada é inconstitucional na medida em 
que se propõe a penalizar os contribuintes que ousarem defender-se em juízo contra o 
fisco, visto que perdem a disponibilidade dos valores depositados e, mais ainda, devem 
considerá-los como integrantes de seu ativo para o fim de levá-los à tributação. Com este 
expediente estaria a lei ordinária embaraçando a ida do interessado ao judiciário, em 
franca desobediência ao princípio insculpido no art. 5º, XXXV, da Carta Magna, que 
apregoa a impossibilidade da lei excluir da apreciação do Judiciário qualquer lesão a 
direito individual. Também vêem, os impetrantes, inconstitucionalidade no pré-falado art. 
8º, visto que trataria de igual modo situação absolutamente distinta, deixando de permitir a 
dedução como despesa das quantias discutidas em juízo, tanto onde houvesse depósito 
como onde não fosse tomada aquela medida. 
Em adição, argúem a inconstitucionalidade do art. 8º, quando determina seja considerada 
receita a correção monetária incidente sobre os depósitos efetuados antes do advento da 
Lei 8.541/92, enxergando aqui agressão aos princípios da anterioridade tributária e da 
irretroatividade da lei. 
Por fim, sustentam que, além de inconstitucional, a modificação introduzida seria ilegal, na 
medida em que contrariaria o Código Tributário, este lei complementar. É que, no seu 
entendimento, o Código somente autorizaria a incidência do imposto de renda sobre 
quantias de que o contribuinte tivesse a disponibilidade jurídica. No caso das importâncias 
depositadas para a suspensão da exigibilidade do crédito contestado em juízo, não 
haveria dita disponibilidade, daí porque o imposto não poderia incidir. 
Pedem o deferimento da segurança para que a autoridade impetrada seja compelida a 
aceitar como despesas dedutíveis as realizadas com os depósitos judiciais. 
Com a inicial vieram documentos. 
A liminar, embora pedida, foi rechaçada pelo juiz que presidia o feito, justificando aquela 
autoridade não haver enxergado na hipótese a fumaça do bom direito, ainda que num 
exame rigorosamente preliminar. 
Notificada, a autoridade impetrada veio aos autos com as informações de fls. 71, usque 
74, onde sustenta a inexistência dos vícios apontados na inicial. Para o impetrado, a 
assessoria parlamentar e a fiscalização exercida pelas comissões existentes no 
Congresso Nacional são suficientes para escoimar a legislação ordinária de qualquer laivo 
de inconstitucionalidade. Argumenta que a nova sistemática implementada pela Lei 8.541, 
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em momento algum, veda ou dificulta o acesso ao Judiciário. De outra parte, dita lei, ao 
invés de agredir a isonomia, termina por realizá-la, visto que dá o mesmo tratamento 
jurídico a tantos quantos deixem de recolher a tempo e modo seus tributos. De passagem, 
menciona que o Código Tributário não tem hierarquia superior à das leis ordinárias. Por 
derradeiro, procura demonstrar que o art. 8º, da multicitada Lei nº 8.541/92, não é 
retrooperante, cuidando de estabelecer que sua aplicação somente se daria no ano de 
1993. 
O Ministério Público Federal, manifestando-se às fls. 79 e seguintes, opina pelo 
indeferimento da ordem, secundando as razões elencadas nas informações, bem assim 
entendendo que a interlocutória denegatória da liminar praticamente decidiu com acerto a 
lide." 
O eminente e culto Juiz monocrático denegou a segurança com base nos fundamentos 
que, em síntese, apresento: 
a) - os contribuintes que desejarem discutir exigências ficais não estão obrigados a 
depositar em juízo a quantia tributária exigida, pelo que tal proceder se caracteriza como 
voluntário; 
b) - o depósito só se faz necessário se o contribuinte pretender suspender a exigibilidade 
do crédito tributário; 
c) - o depósito, por outro lado, não é necessário para que os contribuintes se defendam 
das exigências absurdas, pois podem obter a suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário por meio de liminar ou simplesmente não efetuar o pagamento e aguardar o 
momento próprio da defesa; 
d) - efetuar ou não o depósito é escolha do contribuinte, depois de avaliar criteriosamente 
os riscos da demanda; 
e) - em conseqüência, o art. 8º da Lei nº 8.541/92 não embaraça o acesso ao Judiciário, 
na medida em que atribui aos depositantes tratamento pouco atrativo; 
f) - não há agressão ao princípio da isonomia, porque a lei, no caso, tem caráter 
hipotético, ou seja, é indistintamente aplicável a quem sofra sua incidência; 
g) - o imposto de renda não incide sobre o valor do depósito, como pensam os 
impetrantes, haja vista que a sua incidência é sobre a aquisição da renda que seu deu 
num momento anterior, quando o contribuinte adquiriu a disponibilidade do numerário; 
h) - o contribuinte teve esta disponibilidade, tanto que a utilizou efetuando o depósito e 
continua mantendo, porque o mesmo, com os acréscimos de correção monetária e juros 
que renderem, integra o seu patrimônio, não obstante vinculado a uma situação litigiosa; 
i) - a incidência do imposto de renda se deu muito antes da efetuação do depósito, pois 
ocorreu no momento em que o contribuinte obteve o rendimento que lhe permitiu efetuá-
lo; 
j) - em face da ocorrência acima assinalada, não há como se dizer que o art. 8º, da Lei 
8.541/92, estabeleceu nova hipótese de incidência do imposto de renda; 
l) - o referido artigo não apanhou em sua incidência fatos pretéritos, porque a lei foi 
editada para regrar as situações ocorridas a partir de 1993. 
Os apelantes, em suas razões, renovam a tese inicial. 
A apelada não apresentou contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O art. 8º, da Lei nº 8.541, de 23.12.1992, 
tem a seguinte redação: 
"Art. 8º - Serão consideradas como redução indevida do lucro real, de conformidade com 
as disposições contidas no art. 6º, § 5º, alínea b, do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de 
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dezembro de 1977, as importâncias contabilizadas como custo ou despesas relativas a 
tributos ou contribuições, sua respectiva atualização monetária e as multas, juros e outros 
encargos, cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 
25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial em garantia." 
Verifica-se que o fisco deixou de entender como sendo despesa dedutível para efeito da 
apuração do lucro tributável os depósitos judiciais, a sua respectiva atualização monetária 
e os juros sobre eles aplicados. 
O depósito de um tributo em juízo para se discutir da sua exigência ou não pode ser 
concebido, para qualquer fim, quer seja fiscal, quer seja obrigacional, como pagamento do 
referido tributo. O pagamento se faz com o recolhimento e representa uma despesa, um 
custo para o contribuinte. O depósito não. Ele permanece integrando o patrimônio do 
contribuinte, vinculado, apenas, ao fim a que ele se destina: o de garantir o débito fiscal 
judicialmente discutido. Essa característica se apresenta de forma tão induvidosa que se 
o litígio for julgado em favor do depositante, as quantias, por lhe pertencerem, serão 
liberadas e passam a ter livre movimentação no patrimônio do seu titular. Se, ao contrário, 
ocorrer a denegação do pedido, o depósito se transformará em renda do Poder tributante 
e aí, sim, assume a feição de despesa, podendo ser dedutível. 
Não me animo a aceitar a tese dos impetrantes, quando defendem que o simples depósito 
judicial para suspender a exigibilidade do crédito tributário que está sendo discutido em 
juízo pode, logo, ser oferecido ao imposto de renda como despesa dedutível do lucro 
apurado. 
Não encontro razão jurídica para assim entender, tendo em vista a finalidade legal que 
tem o depósito e a continuação do seu vínculo com o patrimônio do contribuinte. Apenas, 
por ficar à disposição do juízo, vincula-se aos quantitativos questionados no curso da lide. 
Conceituar essa operação como despesa, sem qualquer possibilidade de no futuro, no 
caso do contribuinte ser o vencedor da ação e o depósito voltar para o seu patrimônio 
receber a devida tributação com os acréscimos decorrentes da diminuição do imposto 
pago, é conceder um benefício fiscal sem autorização legal. 
Não localizo, portanto, qualquer inconstitucionalidade direta ou indireta no dispositivo 
enfocado. Não contém mensagem obstativa ou que acarrete dificuldades para o acesso 
ao Poder Judiciário. Outrossim, não vejo como situar os seus efeitos como atingindo o 
princípio da igualdade. Outrossim, não tem efeito retrooperante como entenderam os 
impetrantes, haja vista que a sua efetividade só ocorre para o futuro. A lei foi publicada 
em 26 de dezembro de 1992 e só tem vigência a partir de 1º de janeiro de 1993. 
O artigo analisado só incidirá sobre fatos ocorridos a partir de 1993. 
Registro, também, trecho do parecer do Ministério Público Federal, em primeiro grau, da 
lavra do Dr. Marcelo Toledo Silva, que tenho como adequado para a solução da lide. Está 
dito às fls. 81 que: 
"Informam os impetrantes que a autoridade coatora, através da lei multicitada, pretende 
considerar como receita a 'despesa realizada com depósitos judiciais necessários à 
discussão judicial de questões relativas ao imposto de renda pessoa jurídica - IPRJ e 
contribuições sociais.  
Não é propriamente o dito que acontece. Apenas a Receita Federal, notadamente com a 
edição da Lei nº 8.541/92, considera que não houve efetiva despesa do contribuinte com 
o depósito judicial realizado, mas não que tenha havido propriamente uma receita 
passível de tributação. É que não tendo havido a despesa, ou não sendo considerado 
como tal o depósito, o total do lucro real (sem o abatimento do depósito) é que serve de 
base para a incidência do imposto de renda e da contribuição social. 
Na verdade, jamais houve disposição legal que autorizasse considerar para efeitos fiscais 
o depósito judicial na situação testilhada - para discussão de questão tributária - como 
despesa normal do contribuinte. 
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Demais disso, o depósito não é sequer obrigatório, já que se insere no âmbito 
discricionário do contribuinte, que pode livremente escolher discutir a questão versada na 
demanda através de embargos à execução, que teriam o mesmo efeito de qualquer outra 
ação, sendo vencedora nos tribunais pátrios a tese esposada pelo contribuinte, como não 
é comum acontecer." 
Entendo que o ilustre parecerista pôs a questão em sua devida posição conceitual. Não 
há lei dizendo que depósito judicial é despesa dedutível para fins de imposto de renda. 
Logo, assim não se pode entender como sendo. 
Colho, também, o pronunciamento proferido pelo eminente juiz prolator do despacho 
liminar. Ali foi dito que: 
"Diz a impetrante que tal dispositivo está eivado de inconstitucionalidade, inclusive por 
veicular embaraço ou restrição de acesso ao Poder Judiciário e, conseqüentemente, à 
solução jurisdicional dos litígios, desestimulando-a. 
Numa apreciação rigorosamente preliminar, sem qualquer incursão quanto ao aspecto de 
mérito, afigura-se-me ausente a aparência de bom direito, visto que, efetivamente, os 
depósitos judiciais continuam à disposição dos seus autores, inobstante o 
contingenciamento. 
Na verdade, a contabilização desses valores como despesas ou custos criaria uma 
situação definitiva, que deve ser terminantemente evitada, em sede de provimentos 
jurisdicionais meramente liminares, que só se justificam quando servem para garantir a 
utilidade da decisão final (AG. 59.748-CE, Rel. Juiz José Delgado, DJU 26.06.89). 
Em juízo de cognição sumária, tenho que a melhor orientação será conservar-se a 
provisoriedade da situação contábil desses depósitos, tendo-os como ativos 
contingenciados. 
Deve-se aguardar o desfecho das ações em que se efetivaram esses depósitos, para 
então se definir o seu destino: ou voltando às mãos dos depositantes, em caso de seu 
sucesso, ou se convertendo em renda da União Federal, em caso de seu sucumbimento. 
Neste último caso, aí sim, seriam tais valores havidos como despesas ou custos." 
Os fundamentos desenvolvidos pelo eminente Juiz no despacho denegatório da liminar 
são convencedores da impossibilidade de se considerar depósito judicial como despesa 
dedutível para fins de imposto de renda. 
Da bem lançada sentença, destaco, também, os argumentos que tenho como corretos 
para a rejeição da inconstitucionalidade alegada. Eles respondem, uma a uma, às razões 
dos impetrantes e se firmam pela coerência com que são desenvolvidos e pela 
compatibilidade integral com os princípios fundamentais que regem o nosso ordenamento 
jurídico. 
Inicialmente, dou destaque ao trecho seguinte: 
"A matéria deve ser posta em termos para que venha a merecer solução adequada. 
Os contribuintes que desejem ingressar em juízo com mandados de segurança, ações 
anulatórias de lançamento fiscal, declaratórias negativas de obrigação de pagar tributos 
ou remédios jurídicos similares, não estão jungidos a efetuar o depósito das quantias 
correspondentes às obrigações impugnadas. Se alguma dúvida no particular chegou a 
existir, esta se limitava às ações anulatórias de lançamento, tendo, porém, a 
jurisprudência se orientado no sentido de que o depósito era necessário, somente 
devendo fazê-lo o contribuinte que desejasse, além de discutir o assunto, suspender a 
exigibilidade do pretenso crédito tributário. 
Erram os impetrantes quando supõem mais ou menos honesto aquele ou este 
contribuinte, a partir do fato de terem ou não efetuado o depósito elusivo da exigência. A 
rigor, os contribuintes fazem os depósitos muito mais porque temerosos do insucesso da 
demanda do que por outras razões. Para se defender eficazmente de exigências 
francamente absurdas, o contribuinte não tem de efetuar o depósito, ainda que não 
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obtenha a liminar favorável a sua pretensão. Basta não pagar. Se tem ele a certeza da 
vitória, efetuar o depósito é mero apelo à comodidade. Ao final do litígio, em sendo 
vencedor, arcará com as multas e acréscimos temidos, vez que não há multas nem 
correção incidentes sobre obrigação inexistente. 
Assim, efetuar ou não o depósito é escolha do contribuinte, depois de avaliar 
criteriosamente os riscos do empreendimento. Não vai aqui qualquer crítica a quem efetua 
os mencionados depósitos, os quais, de resto, são incentivados pelo Judiciário. Mas, 
apenas o registro de que o acesso ao Judiciário independe de depósitos. Mais: o acesso 
útil e eficaz ao Judiciário independe deles. 
Visto o assunto por este ângulo, perdem importância as alegações da inicial no sentido de 
que o art. 8º, da Lei nº 8.541/92 embaraça o acesso ao Judiciário, na medida em que 
atribui aos depositantes tratamento pouco atrativo. 
A lei não pode excluir do Judiciário a apreciação de lesão, ou ameaça dela, a direito 
individual. Contudo, não me parece que o mencionado art. 8º seja, direta ou 
indiretamente, instituidor de obstáculo ou de embaraço a tal apreciação. 
Também não enxergo agressão ao princípio da isonomia. Note-se que a lei, no caso, tem 
caráter hipotético, ou seja, é indistintamente aplicável a quem sofra sua incidência." 
Não há como se divergir dos fundamentos que acabo de registrar, pois todos eles se 
adequam aos ditames da lei e das conclusões interpretativas dela decorrentes. 
Mais adiante, o eminente e culto Juiz monocrático, Dr. Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
em respondendo à tese desenvolvida pelos impetrantes, assinala: 
"Em sua interessante fundamentação, a inicial quis vender a idéia de que a lei passou a 
tributar o valor depositado, ou seja, passou a fazer incidir o imposto de renda sobre o 
valor depositado. 
Não é bem assim. 
O imposto de renda não incide sobre a operação do depósito. Incide sobre a aquisição da 
renda que se deu num momento anterior, quando o contribuinte adquiriu a disponibilidade 
do numerário. Na verdade, a pretensão do contribuinte, aqui, é de classificar o depósito 
como despesa dedutível. Para tanto, do ponto de vista jurídico, não importa saber se o 
contribuinte adquiriu a disponibilidade do valor cogitado, visto que quanto a este aspecto 
não há mais qualquer dúvida possível. O contribuinte teve esta disponibilidade tanto que a 
utilizou efetuando o depósito. O que importa é saber se o contribuinte perdeu a 
disponibilidade jurídica do dinheiro no momento em que efetuou o depósito elusivo do 
crédito disputado. 
Ainda aqui a resposta é contrária aos interesses dos impetrantes. Se é verdade que a 
afetação da quantia ao depósito é para o contribuinte quase tão danosa quanto o efetivo 
pagamento, visto que o numerário aplicado sai de circulação, deixando de integrar seu 
capital de giro, não é menos verdadeiro que os valores depositados continuam a lhe 
pertencer, bem assim lhe pertencem os acréscimos sobre eles incidentes. A despeito da 
afetação que lhe deu o contribuinte, a verdade é que a massa de recursos depositada 
ainda integra seu patrimônio durante todo o processo e até depois de seu final, se vencer 
o litígio. 
A incidência do imposto de renda, repita-se por relevantíssimo, se deu muito antes da 
efetuação do depósito, ocorreu no momento em que o contribuinte obteve o rendimento 
que lhe permitiu efetuá-lo. Logo, não há que se falar que o art. 8º, da Lei 8.541/92, 
estabeleceu nova hipótese de incidência do imposto cogitado." 
Por fim, a respeito da alegação de que o artigo 8º, da Lei nº 8.541/92, tem efeito 
retrooperante, assim repeliu o ilustre magistrado: 
"Por derradeiro, cumpre registrar que o mencionado artigo não apanhou em sua 
incidência fatos pretéritos. Ao contrário, a lei foi editada para regrar os fatos ocorridos a 
partir de 1993. O que impressionou os impetrantes foi o tratamento instituído na lei para 
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os acréscimos experimentados pelo capital depositado antes de seu advento. 
Na verdade, porém, inocorre a decantada retrooperância que é somente aparente. Para a 
incidência do imposto de renda, o que interessa é o fato "aquisição de renda", "ganho", ou 
"disponibilidade financeira". A data em que o depósito elusivo foi efetuado é irrelevante. 
No caso, o que interessa é o momento onde o contribuinte auferiu os ganhos de capital 
com os valores em depósitos." 
Sem ter mais nenhum acréscimo a fazer a tais fundamentos, além dos já registrados 
inicialmente, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 36.772-PE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: MODESTO INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. ANTÔNIO RENATO LIMA DA ROCHA E OUTROS (APTE.) E  

NORMA BATISTA DE SOUZA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Débito previdenciário. Certidão negativa de débito. Presentes os 
pressupostos de "fumus boni iuris" e "periculum in mora". 
- A autoridade coatora baseava-se em antiga legislação, Decreto 89.312/84, art. 44, para 
realizar a cobrança do salário-maternidade deduzido pela empresa, porém dita exação foi 
superada pela Constituição Federal de 1988 que dilatou o prazo da licença-gestante para 
120 dias. 
- Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 08 de março de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação em mandado de segurança 
contra sentença que denegou o writ e cassou a liminar anteriormente concedida, por não 
restar presente a decisão transitada em julgado, na qual se amparou a impetrante e cujo 
teor determinava a inexistência de débito junto à Previdência Social, referente ao salário-
maternidade concedido pela empresa e deduzido pela mesma dos 120 dias de licença 
gestante. 
Aduz a apelante que a dívida referida na r. sentença inexiste, porquanto já pregada na 
Instância Administrativa da Junta de Recursos da Previdência que deu provimento ao 
recurso interposto pela empresa, cuja decisão, por unanimidade, exclui do débito as 
glosas de salário maternidade. 
Assim, entende que débito não há contra a empresa, mesmo porque a atual Constituição 
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Federal estabelece novo conceito de licença à gestante. 
Foram apresentadas as contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Da sentença prolatada pelo douto julgador a 
quo, destaco estes fundamentos (fls. 80), a saber: 
"2 - Na ação declaratória, cumulada com repetição de indébito, noticiada na inicial, 
discutiu-se a incidência da contribuição social sobre a folha de salário em verbas relativas 
a pagamentos feitos a autônomos, avulsos e administradores não empregados e a tal 
objeto ateve-se a sentença deste juízo, cuja cópia se encontra às fls. 17/21, já transitada 
em julgado, conforme certidão de fls. 22. 
No entanto, a NFLD nº 01.8151 envolve débitos referentes àquela contribuição, bem como 
o salário-maternidade, conforme consta na fundamentação legal consignada em tal NFLD 
(fls. 23 v.) e no seu Relatório de fls. 26. 
Na decisão onde concedi a liminar (fls. 47), deixei bem claro que as autoridades 
impetradas fornecessem a Certidão Negativa de Débito - CND à impetrante apenas e tão-
somente se outra dívida não existisse, além da discutida na mencionada ação 
declaratória, cumulada com repetição de indébito. 
Conforme acima demonstrado, outra dívida existe, a relativa ao salário-maternidade, de 
forma que as autoridades não deveriam ter fornecido à impetrante aquela Certidão 
Negativa de Débito - CND." 
Observa-se que da NFLD nº 181.51/91, referida pela autarquia e anexada pela 
impetrante, constam os seguintes débitos (fls. 26): 
"a) ...glosa de salário-maternidade, uma vez que a empresa deduziu no DARF os 120 dias 
pagos e não 84 dias, como dispõe os artigos 44 e 139, § 10, do Decreto nº 89.312, de 
23.01.84; 
b) não recolhimento de contribuições devidas sobre valores pagos a título de serviços 
prestados de Consultoria Jurídica. 
c) não recolhimento de contribuição devida sobre Pro Labore." 
Relativamente às letras b e c supra, nada há a questionar, uma vez que tais débitos foram 
declarados inconstitucionais em sentença transitada em julgado (fls. 22). 
Porém, no que concerne à letra a, creio merecer alguns comentários, haja vista ter o 
douto julgador negado o writ, em decorrência da não regularização daquele débito. 
A apelante, quando interpôs recurso administrativo à Junta de Recursos da Previdência, 
defendeu-se com a seguinte tese (fls. 27): 
" a) salário-maternidade: a dedução procedida obedeceu rigorosamente a preceito inscrito 
na Constituição da República, cujo art. 7º, inciso XVIII, de forma expressa, assegurou aos 
trabalhadores da requerente licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, 
com a duração de 120 dias. 
Referido preceito, como se evidencia, de aplicação imediata, desde outubro de 1988, 
alterou o prazo de 84 dias previsto na Legislação Previdenciária, ampliando-o para 120 
dias. Não merece qualquer censura, desta forma, o comportamento da requerente." 
O Decreto nº 89.312 (CLPS), de 23 de janeiro de 1984, ao definir salário-maternidade, 
expressa o seguinte texto, in verbis: 
" Art. 44 - O salário-maternidade consiste na manutenção do salário da segurada 
empregada durante 4(quatro) semanas antes e 8 (oito) depois do parto, 
independentemente de período de carência e nos termos da legislação trabalhista". 
Vê-se que o dispositivo retro utiliza nomenclatura antiga, ao estipular a licença-gestante 
com o período de 12 (doze) semanas, menor, portanto, do que o atual. 
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A Constituição Federal de 1988 assim preleciona sobre a espécie: 
(...) 
"Art. 7º - (...) 
Inciso XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 
cento e vinte dias". 
Com efeito, o Decreto nº 89.312/84 se choca com o texto constitucional supra, o que 
permite declarar a ilegalidade da cobrança baseada em tal legislação. No entanto, a 
dedução dos 120 dias por parte do empregador continua sendo cumprida com base no 
mesmo Decreto, em seu art. 139, § 10: 
§ 10 - O valor bruto do salário-maternidade e o das cotas de salário família pagos pela 
empresa são deduzidos do montante das contribuições previdenciárias que lhe cabe 
recolher mensalmente. 
Ademais, não se pode alegar que o débito referente à dedução dos 120 dias do salário-
maternidade não estava abrangido pela nova Constituição, porque a concessão daquela 
licença se operou no interregno de agosto e setembro de 1990, a teor das fls. 26. 
A hipótese de a sentença transitada em julgado não fazer alusão à dedução do salário-
maternidade sobre os 120 (cento e vinte) dias e daí não ter excluído dos débitos 
inexistente e declarar sua inconstitucionalidade não impede que esta instância conheça, 
posto que a prova documental que consubstancia os autos é objeto de apreciação do 
magistrado, principalmente quando este teve acesso a estas provas em primeira 
instância. 
Como se não bastasse tudo isso, a própria Administração ao julgar o recurso 
administrativo do impetrante, mediante seu Conselho Jurídico, delineou a seguinte 
Ementa: 
"Resolução nº 400/92: 
Ementa: Recurso contra (...) - Notificação nº 043/92 que julgou procedente a Notificação 
Fiscal do Lançamento de Débito nº 018151/91. 
Dando provimento parcial ao recurso, para excluir do débito as glosas de salário-
maternidade, vez que a norma constitucional derroga leis ordinárias anteriores, em 
sentido contrário, mantendo as demais parcelas por serem devidas. (Grifo nosso) 
Ora, com o provimento parcial do recurso administrativo interposto pela empresa-
apelante, o débito referente ao salário-maternidade naquela decisão foi desconstituído, 
passando a NFLD a subsistir, tão-somente, quanto à parte relativa às contribuições 
previdenciárias, que também fora declarada inexistente, pela sentença do próprio M.M. 
Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, fls. 17/21, já transitada em 
julgado, fls. 22. 
Nesse passo, não vejo como não poder subsistir o direito da empresa impetrante, haja 
vista a manifesta ilegalidade intentada pela autoridade impetrada quando não forneceu a 
Certidão Negativa de Débito à impetrante, quando esta detinha a seu favor o fummus boni 
iuris, cujos fundamentos já foram sobejamente demonstrados. 
Quanto ao periculum in mora, entendo presente. A Certidão Negativa de Débito é 
indispensável ao exercício regular das atividades empresariais do impetrante, que se 
encontra impossibilitado de contrair empréstimos e financiamentos para suas 
incorporações, hipotecar ou alienar, sob qualquer forma, bens imóveis, assim como 
impedido de participar de licitações públicas, impossibilitado, por fim, de cumprir os seus 
objetivos sociais, sem que sofra graves prejuízos de difícil reparação. 
Com estas considerações, dou provimento à apelação para determinar a autoridade 
coatora a expedição de Certidão Negativa de Débito à apelante e, conseqüentemente, 
revertendo o ônus da sucumbência. 
É como voto. 
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APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 37.100-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO  
Apelante: MOINHO SALVADOR S/A. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Importação. Alteração de alíquota. Trigo. Portaria nº 938, de 
07.12.1991. 
1. O imposto de importação é um tributo que tem função predominantemente extrafiscal. 
2. É legal o aumento de suas alíquotas por ato do Poder Executivo, no curso do exercício 
financeiro, haja vista não se submeter, por determinação constitucional, ao princípio da 
anterioridade da lei ao exercício financeiro. 
3. A carga tributária do referido imposto há de ser apurada no momento da ocorrência do 
fato gerador.  
4. Irrelevante para se apurar qual a alíquota vigente, o momento da expedição da guia de 
importação. 
5. Inexiste direito adquirido contra princípios explícitos, postos na Constituição Federal. 
6. A segurança jurídica está implantada quando se interpreta de modo horizontal os 
dispositivos legais aplicados a qualquer fenômeno jurídico. 
7. Não há de se falar em violação ao princípio da irretroatividade das leis, em caso de 
exigência do imposto de importação, se a portaria que elevou a alíquota para a operação 
de trigo foi expedida e publicada antes da ocorrência do fato gerador. Este, em se 
tratando de imposto de importação, é o momento da entrada da mercadoria em território 
nacional. 
8. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, entre partes acima identificadas: 
Acordam os Juízes da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, em negar provimento à apelação, nos termos do relatório, do voto do 
Relator e das notas taquigráficas, que passam a integrar o presente julgado. Votaram com 
o Sr. Juiz Relator os Srs. Juízes Nereu Santos e Lázaro Guimarães. 
Custas, ex lege. 
Recife, 16 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: O apelante se insurge contra sentença que lhe 
denegou pedido de se ver eximido do pagamento do Imposto de importação, à alíquota de 
20% (vinte por cento), prevista pela Portaria MEFP nº 938/91, D.O.U. de 09.10.91, a 
incidir sobre a importação de 14 mil toneladas de trigo em curso. 
Alinha, em favor de sua tese, os seguintes fundamentos: 
a) ser titular do direito de recolher o imposto de importação sobre a quantidade de trigo 
importado e acima identificada, com base na alíquota fixada pela Portaria MEFP 73/91, 
cujo art. 2º previa sua exigência até o dia 31 de dezembro de 1991, pois, em 03.10.91, já 
havia recebido a guia de importação da mercadoria acima especificada; 
b) a edição da nova portaria não podia atingir situações já consolidadas, por violar o 
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princípio constitucional da irretroatividade das normas e o art. 130, I, do CTN; 
c) tem a seu favor a existência de direito adquirido; 
d) a segurança jurídica não pode ser violentamente atingida como foi com a Portaria nº 
938/91 do MEFP; 
e) há, também, de se respeitar o princípio da igualdade, haja vista que empresários 
concorrentes importaram trigo com alíquota zero, com apoio na Portaria nº 73, do MEFP, 
direito que deve ser assegurado ao apelante, haja vista que a sua guia de importação foi 
emitida quando, ainda, vigorava plenamente a referida portaria; 
f) não ser possível, segundo as regras do nosso ordenamento jurídico, prevalecer o art. 3º 
da Portaria nº 938, de 07 de outubro de 1991, do MEFP, por afetar os princípios da 
irretroatividade, da igualdade e do direito adquirido. 
A douta decisão monocrática denegou o mandado de segurança por entender que: 
a) não é a emissão da guia de importação fato relevante para se determinar o momento 
da incidência da alíquota a ser aplicada na cobrança do imposto de importação; 
b) o fato gerador do referido imposto é a entrada de produtos estrangeiros no território 
nacional; 
c) como, na espécie, o desembaraço aduaneiro ocorreu em fevereiro de 1992, é aplicável 
a Portaria nº 938/91; 
d) não houve ofensa ao princípio da irretroatividade das leis, tendo em vista a sublimação 
dada ao fato gerador, e não há que se falar em princípio da anterioridade no tocante ao 
imposto de importação. 
A Fazenda Nacional, não obstante intimada, não apresentou contrariedade ao recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A decisão monocrática, lavrada pela culta 
Juíza Federal Germana de Oliveira Moraes, se impõe pelos seus próprios fundamentos. 
Por acatar todas as razões que alinhou no referido decisório, eu as transcrevo, por tê-las 
como adequadas para a solução da lide: 
"Realmente, em 03.10.91,como se vê às fls. 37/38, foi emitida pela CACEX/BB, em favor 
do impetrante, a guia de importação de 23.000 toneladas de trigo em grão, de origem 
canadense; a Portaria MEFP nº 938/91, somente foi publicada no Diário Oficial de 
9.10.91, consoante se demonstra às fls. 39, de modo que não nutro dúvidas acerca dos 
fatos afirmados na inicial. 
Quanto ao direito, cuida-se de problema envolvendo a aplicação temporal da legislação 
tributária.  
Preceitua o art. 144 do Código Tributário Nacional que "o lançamento reporta-se à data da 
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 
posteriormente modificada ou revogada." 
O fato gerador do "imposto de competência da União, de importação de produtos 
estrangeiros", dispõe o art. 19 do Código Tributário Nacional, "tem como fato gerador a 
entrada destes no território nacional." 
Na espécie, trata-se de importação de trigo em grão, oriundo do Canadá. Importa, assim, 
precisar a data da ocorrência do fato gerador e, em seguida, identificar a legislação 
aplicável.  
O impetrante concentra-se na data da emissão das guias de importação, em 03.10.91, 
para assegurar-se o direito a pagar os bilhetes de acordo com a alíquota fixada na 
Portaria MEFP nº 73/91, e afasta a incidência da Portaria nº 938/91. 
Entretanto, não é a emissão de guias de importação que constitui o elemento material da 
hipótese de incidência do imposto de importação. O fato gerador deste é definido na lei 
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como "a entrada de produtos estrangeiros no território nacional." 
A presente importação, visando ao desembaraço alfandegário da mercadoria, deu-se em 
fevereiro do corrente ano de 1992, concluindo-se que o fato gerador do I.I. ocorreu 
posteriormente a 09.10.91, data da entrada em vigor da Portaria MEFP nº 938/91.  
Destarte, aplicável, no caso, a Portaria MEFP nº 938/91. 
A aplicação da mencionada portaria, por seu turno, não afronta o princípio da 
irretroatividade das normas tributárias, vez que o fato gerador - a entrada dos produtos 
estrangeiros no território nacional- não antecedeu a sua publicação. 
O princípio constitucional tributário da irretroatividade vem enunciado no art. 150 - inciso 
III- a, da Carta Magna, da seguinte maneira: 
"Art. 150: Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
III - cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver 
instituído ou aumentado." 
De fato, não consta nos autos que a entrada no território nacional do trigo importado do 
Canadá tenha ocorrido antes da publicação, em 09.10.91, da Portaria MEFP nº 938/91, 
pela qual se aumentou a alíquota do imposto de importação. 
Por fim, para o deslinde da questão é irrelevante que o imposto de importação esteja 
excetuado da regra geral do princípio da anterioridade.  
Destarte, não tem o impetrante direito líquido e certo de pagar o imposto de importação à 
alíquota prevista na Portaria MEFP nº 73/91." 
Como visto, o impetrante desloca o debate para o momento da emissão da guia de 
importação pela CACEX/BB, quando, na verdade, essa ocorrência é irrelevante, haja vista 
que o fator nuclear para a solução do litígio se encontra no momento da ocorrência do 
fato gerador do imposto. Essa circunstância é que deve ser colocada em destaque, pois é 
determinadora da carga tributária que deverá incidir sobre a operação realizada. 
Convém registrar que essa é a orientação posta no CTN , conforme pode se verificar nos 
artigos abaixo transcritos: 
"Art. 144 - O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e 
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada." 
"Art. 105 - A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e 
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não 
esteja completo nos termos do artigo 116." 
"Art. 19 - O imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos 
estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional." 
Diante de tais dispositivos, não há como se agasalhar o pleito do impetrante e apelante. 
A segurança jurídica que invoca está presente na interpretação horizontal das normas 
acima citadas. Não se verticaliza a aplicação das regras fixadas com a obediência aos 
comandos legais postos sobre o assunto, atentando-se, ainda, para o aspecto político 
tributário sempre presente no imposto de importação. 
Não é demais repetir que, no caso em exame, o lançamento do imposto se "baseou na 
norma que alterou a sua alíquota, em consonância com o estatuído no caput do art. 144 
transcrito. É bom lembrar, a propósito, que o Poder Executivo pode alterar as alíquotas do 
imposto (art. 1º do CTN) e que a Carta Magna, em seu artigo 150, § 1º, o excetua da 
obediência ao princípio da anterioridade.  
Ressalte-se, ainda, que o art. 3º da Portaria MEFP nº 938/91 representa, na verdade, uma 
liberalidade do Poder Público, relativamente àquelas operações que tinham alíquotas de 
importação inferiores às que foram instituídas pela nova portaria e que têm (ou tiveram) 
guias de importação emitidas até 30.09.91. Quer dizer: se não significa que aquelas que 
têm guias de importação emitidas após 30.09.91 o devam ser. Pode-se dizer que o citado 
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art. 3º, na medida em que excepcionou, de forma benéfica, as operações enquadradas na 
situação acima descrita, excluindo tais operações da incidência da norma geral (novas 
alíquotas), representa, sob este aspecto, dispositivo que deve ser interpretado 
literalmente, a lume do disposto no art. 111, inciso I, parte final do CTN, resultando que, 
também, por este motivo, não há fundamento jurídico para que a empresa usufrua de tal 
benefício." (informações de fls. 51/52). 
Colho, por fim, o afirmado em trecho do parecer ofertado pelo Exmo. Sr. Procurador da 
República, Dr. Lino Edmar de Menezes (fls. 56): 
"A majoração da alíquota, também, não afronta o princípio da anterioridade, eis que o 
próprio texto constitucional exclui desse princípio os impostos sobre o comércio exterior 
(art. 150, § 1º), calhando à fiveleta a seguinte observação de Hugo de Brito Machado: 
"Sendo, como é, o imposto de importação um tributo com função predominantemente 
extrafiscal, foi ele colocado como uma das exceções ao princípio da anterioridade da lei 
ao exercício financeiro. Pode ser ele aumentado no curso do exercício financeiro. 
Também a ele não se aplica em toda a plenitude o princípio da legalidade, visto como sua 
base de cálculo e suas alíquotas podem ser elevadas e reduzidas, dentro dos limites 
fixados em lei, por ato do Poder Executivo. O Poder Executivo pode, nas condições e nos 
limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto de 
importação, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. É o 
que está expressamente previsto no art. 21, I, da Constituição, e no art. 21 do Código 
Tributário Nacional." 
A alegação da impetrante de que está protegida pelo direito adquirido se queda diante 
dos termos da Constituição Federal, conforme visto acima, por ser permitida a alteração 
da alíquota do imposto de importação a qualquer momento e por ato do Poder Executivo.  
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURABÇA Nº 37.703-PB 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: ELÁDIO CLEMENTINO DE CARVALHO 
Apelada: MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 
Advogados: DRS. ADRIANA CAVALCANTI MARINHEIRO E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Administrativo. Teto para os proventos. Interpretação do art. 37, XI, da 
CF/88. 
1.- A interpretação sistêmica da Carta Magna conduz o intérprete à conclusão de que o 
teto remuneratório indicado pelo art. 37, XI, da CF, é aplicável tanto aos valores 
percebidos pelos funcionários em atividade como aos proventos pagos os inativos. 
Extensão, também, de tal efeito às pensões que, por acaso, sejam pagas em decorrência 
do vínculo com o serviço público. 
2. - "A interpretação das dicções da Carta Magna não se consorcia a padrões 
compreensivos que lhes sejam inferiores, dada a nota de supremidade dos seus 
dispositivos, mormente quando os elementos legais afrontam o intuito ínsito no item 
constitucional". (Napoleão Nunes Maia, Juiz Federal, Ceará, "in" ementa lançada no MS 
1228/92). 
3. - É momento de se rever a lição de Carlos Maximiliano, "in" "Hermenêutica e Aplicação 
do Direito" - Forense - 1984, pág. 310: 
"Interpretam-se estritamente os dispositivos que instituem exceção às regras gerais 
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firmadas pela Constituição. Assim se entendem os que favorecem algumas profissões, 
classe, ou indivíduos, excluem outros, estabelecem incompatibilidades, asseguram 
prerrogativas, ou cerceiam, embora temporariamente, a liberdade, ou as garantias da 
propriedade. Na dúvida, siga-se a regra geral. Entretanto, em Direito Público, esse 
preceito não pode ser aplicado à risca: o fim para que foi inserto o artigo na lei sobreleva 
a tudo. Não se admite interpretação estrita que entrave a realização plena do escopo 
visado pelo texto. Dentro da letra rigorosa dele procure-se o objetivo da norma suprema, 
seja este atingido, e será perfeita a exegese." 
4. - Por essa regra de hermenêutica, o aplicador da lei, na função maior de interpretá-la, é 
conduzido ao posicionamento de que a Constituição Federal, quando impôs o limite de 
retribuição aos servidores, ela dirigiu-se tanto à remuneração percebida pelos ativos como 
aos proventos pagos aos inativos. 
5. - É de se compreender, outrossim, que o termo remuneração recebe conceito 
específico na Consolidação das Leis do Trabalho. No contexto constitucional, ele tem uma 
significação mais ampla, compreendendo qualquer pagamento ou retribuição feita ao 
servidor público ou decorrente de outro tipo de relacionamento. Observe-se que, em 
outros dispositivos, aparece, com tal conceito, a expressão remuneração, a exemplificar o 
art. 192, § 3º, e o art. 169, parágrafo único. 
6. - No particular, registro a lição de Canotilho de que, ao se interpretar a norma 
constitucional, deve-se ter, sempre em consideração, a aplicação do princípio da unidade 
da Constituição. Segundo o mestre português, o intérprete deve sempre considerar as 
normas constitucionais, não como normas isoladas e dispersas, mas sim como preceitos 
integrados num sistema interno unitário de normas e princípios (pág. 232, Direito 
Constitucional, Almedina, 1991). 
7. - Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, entre as partes acima identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
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 apelação em mandado de segurança 
interposta pelo impetrante, por não se conformar com a decisão de primeiro grau, que 
denegou pedido de que não se efetuasse, em seus proventos, o desconto do abate-teto 
(teto máximo) da Lei nº 8.112/90 para os inativos. 
O eminente Juiz singular, com fidelidade aos fatos e às teses jurídicas discutidas durante 
o tramitar do processo, denegou a segurança por não vislumbrar direito líquido e certo à 
pretensão aduzida na exordial, haja vista que servidor aposentado é espécie de servidor 
público, sujeito, assim, às mesmas limitações salariais. 
O impetrante apela. Renova os argumentos da inicial. A impetrada não respondeu ao 
recurso, embora devidamente intimada.  
É o relatório. 
 
VOTO 
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O EXMO. SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A sentença monocrática não 
merece reforma. A sua manutenção se impõe pelos seus próprios fundamentos. O 
eminente Juiz monocrático decidiu de acordo com os princípios comandantes do 
ordenamento jurídico material hierarquizado pelo grau constitucional e regulamentado em 
legislação ordinária. 
Ao votar, como Relator, na AMS nº 32421 - CE, já me manifestei sobre a matéria. Passo a 
expor meu ponto de vista, então registrado. 
Examina-se, no presente recurso, se, em face da Carta Magna de 1988, há possibilidade 
jurídica do servidor aposentado receber, a título de proventos, ou de pensão devida aos 
dependentes, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em 
espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, 
por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
A primeira corrente formada se inclina pela inexistência de qualquer vedação na Carta 
Magna, pelo que qualquer restrição imposta pela legislação ordinária não goza de amparo 
constitucional. Os fundamentos apresentados pelos que formam a referida corrente, tendo 
em vista o que já consegui pesquisar a respeito, são, em síntese, os que passo a 
registrar: 
a) - A Carta Magna e a Lei nº 8.112/90 só fixaram teto remuneratório para os servidores 
públicos que se encontram em atividade, haja vista que, sempre e sempre, só empregam 
a expressão "remuneração". É o que se depreende da dicção do art. 37, XI, da CF ("A lei 
fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos 
servidores públicos, observados, como limites máximos, os valores percebidos como 
remuneração, em espécie, a qualquer título, por membro do Congresso Nacional, 
Ministros de Estado e Ministro do Supremo Tribunal Federal, e seus correspondentes nos 
Estados, no Distrito Federal e nos Territórios e, nos Municípios, os valores percebidos 
como remuneração, em espécie, pelo Prefeito"), e do art. 42, da Lei nº 8.112, de 11 
dezembro de 1990 ("Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de 
remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos com remuneração em 
espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, 
por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal." 
b) - A interpretação acima decorre da diferenciação de tratamento que a Constituição 
Federal deu ao servidor em atividade em relação ao aposentado, tendo em vista que 
emprega a expressão "remuneração" para definir todas as vantagens pecuniárias daquele 
e o termo "proventos" para os direitos financeiros dos inativos. 
A corrente oposta entende diferentemente. Segundo ela, o teto máximo de remuneração 
dos servidores públicos exigido pela Carta Magna e legislação ordinária respectiva se 
aplica tanto aos em atividade como aos inativos. Interpreta, com tal comando, os arts. 37, 
XI, CF, e 17, ADCT, c/c o art. 42, da Lei nº 8.112/90, e art. 24, da Lei nº 8.216/91. 
Peço vênia aos que entendem não haver teto máximo para pagamento dos proventos dos 
aposentados, para ficar com a posição daqueles que afirmam inexistir diferenciação entre 
as duas categorias de servidores para tal fim. 
Tenho que o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, constitui-se num 
princípio de efeito genérico a ser aplicado pelo administrador. Sendo princípio, a 
interpretação a ser dada aos seus efeitos é a de se extrair de seu conteúdo todo o 
alcance explícito e implícito que contém. 
O dispositivo questionado é comandado pelo caput do art. 37, que assim impõe: 
"A Administração Pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade pública e, também, ao seguinte: ..." 
Os incisos seguintes traçam diretrizes específicas a serem seguidas pela Administração 
Pública, entre elas a contida no inciso XI, assim dispondo: 
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"A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração 
dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos 
poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por 
membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal 
Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos 
Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito; ..." 
A força desse princípio mereceu uma cuidadosa atenção do constituinte, revelando, de 
modo incisivo, a sua preocupação com a irrestrita obediência aos limites nele fixados. 
Tanto o é que, em contrariando posicionamentos do direito contemporâneo em não se 
permitir desconstituição de direitos fundamentais incorporados ao patrimônio do cidadão, 
fez imperar o art. 17, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com o seguinte 
teor: 
"Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos 
de aposentadoria que estejam sendo recebidos em desacordo com a Constituição, serão 
imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, 
invocação do direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título." 
Destaco, no particular, a potencialidade com que o princípio de fixação de um teto para o 
pagamento da remuneração dos servidores públicos foi fixado na Constituição Federal. 
Sua força extrapolou a normalidade da proteção dos direitos e garantias fundamentais, 
pois chegou a afetar, a desconstituir qualquer direito adquirido que tenha se formado 
antes da vigência da Carta Magna. 
A propósito, faço citar ensinamentos do Prof. Celso Antônio Bandeira de Melo: 
"A plena confirmação de que os servidores não podem perceber, a qualquer título, a 
retribuição que supere os valores remuneratórios dos cargos aludidos no art. 37, IX, pois, 
ainda quando o excesso advenha das vantagens ou adicionais ou mesmo quando estiver 
percebido em proventos de aposentadoria, a redução é obrigatória para compatibilização 
com os limites constitucionalmente impostos, advertindo que "não será prestante, para 
reter este plus, a invocação de direito adquirido ou de "qualquer título", como o ato jurídico 
perfeito ou coisa julgada anteriores à Constituição de 1988" (in "Regime Constitucional 
dos Servidores da Administração Direta ou Indireta", SP, ERT, 1990, p. 73)." 
Do exame da matéria, firmo o entendimento de que não se pode empregar uma 
interpretação puramente literal ao art. 37, XI, da Constituição Federal. Há, segundo 
penso, a necessidade de se investigar o elemento teleológico que inspirou a norma 
constitucional, por não se conceber a inexistência de uma regra jurídica de direito positivo, 
especialmente de natureza constitucional, sem um fim específico a ser atingido. 
Firme nessa filosofia interpretativa, forçoso é se concluir que todos os dispositivos postos 
na Constituição Federal de 1988, referentes aos servidores públicos, inclinam-se para 
oferecer uma posição de igualdade entre servidores ativos e inativos. Esta previsão está 
confirmada no art. 20, das Disposições Constitucionais Transitórias, ao ter determinado 
que, "dentro de cento e oitenta dias, proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores 
públicos inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, 
a fim de ajustá-los ao disposto na Constituição". 
É momento, penso eu, para rever a lição de Carlos Maximiliano, in "Hermenêutica e 
Aplicação do Direito" - Forense - 1984, pág. 310: 
"Interpretam-se estritamente os dispositivos que instituem exceção às regras gerais 
firmadas pela Constituição. Assim se entendem os que favorecem algumas profissões, 
classes, ou indivíduos, excluem outros, estabelecem incompatibilidades, asseguram 
prerrogativas, ou cerceiam, embora temporariamente, a liberdade, ou as garantias da 
propriedade. Na dúvida, siga-se a regra geral. Entretanto, em Direito Público, esse 
preceito não pode ser aplicado à risca: o fim para que foi inserto o artigo na lei sobreleva 
a tudo. Não se admite interpretação estrita que entrave a realização plena do escopo 
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visado pelo texto. Dentro da letra rigorosa dele, procure-se o objetivo da norma suprema, 
seja este atingido, e será perfeita a exegese." 
Por me filiar a essa regra de interpretação é que penso que quando a Constituição 
Federal impôs o limite de retribuição aos servidores ela dirigiu-se tanto à remuneração 
percebida pelos ativos como aos proventos pagos aos inativos. 
É de se compreender, outrossim, que o termo remuneração recebe conceito específico na 
Consolidação das Leis do Trabalho. No contexto constitucional, ele tem uma significação 
mais ampla, compreendendo qualquer pagamento ou retribuição feita ao servidor público 
ou decorrente de outro tipo de relacionamento. Observe-se que, em outros dispositivos, 
aparece, com tal conceito, a expressão remuneração, a exemplificar o art. 192, § 3º, e o 
art. 169, parágrafo único. 
No particular, registro a lição de Canotilho de que, ao se interpretar a norma 
constitucional, deve-se ter, sempre em consideração, a aplicação do princípio da unidade 
da Constituição. Segundo este, o intérprete deve sempre considerar as normas 
constitucionais não como normas isoladas e dispersas, mas sim como preceitos 
integrados num sistema interno unitário de normas e princípios (pág. 232, "Direito 
Constitucional", Almedina, 1991).  
É esse proceder que estou adotando, quando extraio do conteúdo do art. 37, XI, um 
princípio a ser seguido pelo legislador ordinário e, conseqüentemente, a ser obedecido 
pela Administração Pública: o de que nenhum pagamento pode ser feito ao servidor ativo 
ou inativo, de forma que ultrapasse o teto ali estabelecido. 
Assim interpretando, estou, também, dando ao dispositivo constitucional um significado de 
justeza por não perturbar o "esquema organizatório-funcional constitucionalmente 
estabelecido", conforme feliz expressão de Ehmre, citado por Canotilho, in obra já 
mencionada, pág. 234. Esse esquema organizatório funcional estabelecido pela 
Constituição é o de não permitir que o servidor, tanto na atividade, como na inatividade, 
perceba mais do que os Chefes dos Poderes a que se encontram vinculados. 
A luminosa lição de Pontes Miranda, sempre atual, merece ser lembrada: 
"Na interpretação das regras jurídicas gerais da Constituição, deve-se procurar, de 
antemão, saber qual o interesse que o texto tem por fim proteger. É o ponto mais rijo, 
mais sólido: é o conceito central, em que se há de apoiar a investigação exegética. Com 
isso não se proscreve a exploração lógica. Só se tem de adotar critério de interpretação 
restritiva quando haja, na própria regra jurídica ou noutra, outro interesse que passe à 
frente. Por isso, é erro dizer-se que as regras jurídicas constitucionais se interpretam 
sempre com restrição. De regra, o procedimento do intérprete obedece a outras 
sugestões, e é acertado que se formule do seguinte modo: se há mais de uma 
interpretação da mesma regra jurídica inserta na Constituição, tem de preferir-se aquela 
que lhe insufle a mais ampla extensão jurídica; e o mesmo vale dizer-se quando há mais 
de uma interpretação de que sejam suscetíveis duas ou mais regras jurídicas 
consideradas em conjunto, ou de que seja suscetível proposição extraída, segundo os 
princípios, de duas ou mais regras. A restrição, portanto, é excepcional" (Pontes de 
Miranda, 1974, tomo I, p. 302, Comentários ...). 
Por último, invoco decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, relatada pelo 
eminente Ministro Garcia Vieira, onde, por unanimidade, aprovou-se que: 
"Administrativo. Militar. Proventos. Teto-base. O recorrente vinha recebendo proventos em 
valor superior à remuneração do Secretário de Estado. Foi submetido ao limite legal 
estabelecido pela Constituição. Recurso improvido. (Rec. Ord. em Mand. de Seg. n. 
2.435-0 - Goiás - 91.0023067-7 - Rel. Min. Garcia Vieira, j. em 15 de fevereiro de 1993, in 
Gazeta Mercantil de 24 e 26 de abril de 2993, pág. 53.)." 
Após haver proferido o voto acima referido, o colendo Superior Tribunal de Justiça fez 
publicar no DJU, edições abaixo assinaladas, as seguintes decisões, em igual sentido: 
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"Constitucional e Administrativo. Servidor aposentado. Abate. Teto. Lei nº 8.112/90. 
Constituição: art. 37, XI. Legalidade do abate. Precedentes da Seção. Segurança 
denegada" (MS nº 2078-7 (93.033532-2) - DF, Rel.: Exmo. Sr. Ministro Adhemar Maciel, 
in DJU de 18.10.93, pág. 21829, 3ª Seção. Unânime. Julgado em 16.9.93)." 
"Funcionário Público. Proventos. Teto. Legalidade da limitação de proventos imposta nos 
termos das Leis 8.112/90, art. 42, e 8.216/91, art. 24, à sua vez, editadas conforme os 
arts. 17 e 37, do ADCT/88" (MS nº 2.075-1 - DF, Rel. Exmo. Sr. Min. José Dantas - v.u., 3ª 
Seção, 7.10.93, DJU de 25.10.93, pág. 22443)." 
Idem: MS 2.550-4/DF; MS 2.517-7-DF; MS 2.528- 1-DF; MS 2.582-7-DF e MS 2.608-0-
DF, todos relatados pelo Exmo. Sr. Min. José Dantas, julgados em 07.10.93, ementas 
iguais à acima mencionada e publicadas no DJU de 25.10.93, pág. 22444. 
Diante dos fundamentos supra, peço vênia aos que entendem de modo diferente, para 
confirmar a sentença apelada, negando provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 38.029-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
Apelada: MARTA BORGES SAMPAIO. 
Advogados: DRS. ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE E OUTROS (APTE.) E  

RAIMUNDO REBOUÇAS DE LIMA E OUTRO. 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Transferência, "ex officio", de curso universitário por motivo de 
remoção pública profissional de acadêmico. Presença dos requisitos essenciais. Leis nº 
7.037/82 e 8.112/90. Precedentes jurisprudenciais. 
1. Acadêmica do Curso de Ciências Contábeis da UFPI (PI), funcionária do Banco do 
Brasil, lotada inicialmente na Agência do Brejo, Estado do Piauí, sendo removida, "ex 
officio", para Agência Centro Fortaleza, no Estado do Ceará, solicitando matrícula, em 
face de sua remoção profissional, na UFC (CE). Pedido indeferido administrativamente. 
2. Dispõe a Lei nº 7.037/82: "Art. 100 - A transferência de aluno, de uma para outra 
instituição de qualquer nível de ensino, inclusive de país estrangeiro, será permitida na 
conformidade com os critérios que forem estabelecidos: 
a) pelo Conselho Federal da Educação, quando se tratar de instituição vinculada ao 
sistema federal de ensino; 
....................................................... 
§ 1º - Será concedida transferência, em qualquer época do ano, e 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." 
3. Já a Lei nº 8.112/90 enuncia: "Art. 99 - "Ao servidor estudante que mudar de sede no 
interesse da Administração é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais 
próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, 
independentemente de vaga." 
4. A jurisprudência do extinto e sempre egrégio Tribunal Federal de Recursos (TFR) 
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orientava-se no sentido de reconhecer: (a) o direito à transferência, independentemente 
de vaga, ao funcionário e ao servidor público, isto é, assim àquele que exercia cargo 
como ao que emprego público - a acepção do vocábulo era sempre a mais ampla, 
abrangendo, inclusive, os que mantinham vínculo com entidades paraestatais, sociedades 
de economia mista, empresas públicas, etc.; (b) o direito à transferência, ainda quando a 
mudança de domicílio derivasse de iniciativa do próprio servidor; (c) direito à transferência 
ainda quando a investidura no cargo público ocorresse após o início dos estudos de nível 
superior. 
5. A jurisprudência dos colendos Tribunais Regionais Federais continua a reconhecer a 
possibilidade da transferência, independentemente de vaga, quando a investidura (ou a 
remoção ou transferência "ex officio") vier a ocorrer após o início dos estudos, mas desde 
que exista uma investidura legal em cargo público, seja de provimento efetivo, seja de 
provimento em comissão. 

ACÓRDÃO 
 
Vistos, discutidos e relatados estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas. 
Decide a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 16 de dezembro de 1993 (data de julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (RELATOR): Examina-se apelação de sentença 
concessiva de mandado de segurança impetrado por Marta Borges Sampaio contra ato 
do Magnífico Reitor da Universidade Federal do Ceará - UFC, o qual indeferiu pedido de 
transferência da impetrante para cursar Ciências Contábeis na UFC. 
A impetrante é aluna regularmente matriculada no Curso de Ciências Contábeis na 
Universidade Federal do Piauí, sendo, também, funcionária do quadro do Banco do Brasil 
S/A., na carreira administrativa. Em 23/01/92, foi a impetrante removida, por interesse do 
serviço, para a Agência Centro de Fortaleza, sendo empossada em 27/01/92. Por tais 
circunstâncias profissionais, requereu à UFC sua transferência no referido curso, para fins 
de concluir seu bacharelado com 1 (um) ano a findar-se. 
A Universidade-impetrada indeferiu a pretensão, sob a alegação de que o art. 106, do 
Regimento da UFC, estipula tempo máximo para a graduação no recitado curso, 
inobstante reconhecesse militar em prol da impetrante a Lei nº 7.037/82, disciplinadora da 
transferência perseguida. 
Liminar deferida às fls. 19/21, por visualizados os pressupostos essenciais à sua 
concessão (fumus boni juris e periculum in mora). 
O culto Procurador da República, em parecer sucinto e conciso (fls. 27/30), opinou pela 
concessão da segurança, por entender presente o direito líquido e certo da impetrante à 
transferência. 
O insigne MM. Juiz singular, em seu respeitável decisum, onde abordou de forma 
estudiosa os temas aventados no writ, concedeu a segurança, para que fosse a impetrada 
matriculada no curso de Ciências Contábeis da UFC, por força dos preceitos 
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autorizadores das Leis nºs 7.037/82 e 8.112/90. 
Em suas razões de apelação, a UFC afirmou que a Lei sobredita é aplicável apenas a 
servidor público federal, ou membro das Forças Armadas, o que não é o caso da 
postulante, funcionária do Banco do Brasil. Alfim, requereu a cassação da segurança 
concedida. 
Sem contra-razões, subiram os autos em face do duplo grau de jurisdição obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A meu pensar, não merece reparos a r. 
sentença concessiva, posto que em consonância com os fatos e provas constantes nos 
autos, e assentada na doutrina e jurisprudências das Cortes Superiores. 
A priori, transcrevo o dispositivo que disciplina o matéria aqui discutida (Lei nº 7.037, de 
05/10/82, art. 100 e § 1º), litteratim: 
"Art. 100 - A transferência de aluno, de uma para outra instituição de qualquer nível de 
ensino, inclusive de país estrangeiro, será permitida na conformidade com os critérios que 
forem estabelecidos: 
a) pelo Conselho Federal da Educação, quando se tratar de instituição vinculada ao 
sistema federal de ensino; 
............................................................ 
§ 1º - Será concedida transferência, em qualquer época do ano, e 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." 
Conforme o dispositivo susomencionado, identifico os seguintes aspectos, os quais julgo 
primordiais, à verificação do direito aqui postergado, quais sejam: 
1. Para a concessão da transferência, mister que: 
a) seja a instituição vinculada a qualquer sistema de ensino; 
b) seja a mesma efetivada em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício 
para município onde se situe a instituição recebedora ou para localidade próxima desta; 
c) sejam observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Educação; 
d) ser o pretendente servidor público federal, ou membro das Forças Armadas. 
Examino-os, um a um. Vejamos ! 
a) A impetrante é acadêmica regularmente matriculada no Curso de Ciências Contábeis 
da Universidade Federal do Piauí - UFPI (fls. 09). Pleiteia transferência para igual curso 
na Universidade Federal do Ceará - UFC. Tanto a UFPI como a UFC, instituições de 
ensino superior, são registradas, vinculadas e autorizadas a prestar o ensino 
constitucional da educação no órgão competente, ou seja, o Ministério da Educação. 
Assim, perfaz, nesse aspecto, a impetrante direito ao requerido. 
b) De acordo com documentação acostada aos autos (fls. 14), a impetrante, funcionária 
da Carreira Administrativa do Banco do Brasil S/A., foi removida, ex officio, da Agência de 
Brejo - PI, para a Agência Centro Fortaleza - CE. Atende a impetrante, também, a esse 
aspecto, posto que comprovou o mesmo que foi removido para município onde se situa a 
instituição recebedora (UFC), acarretando-lhe, conseqüentemente, mudança de 
residência. 
c) Nesse aspecto, registro os assertivas do douto representante do Parquet (fls. 29), 
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verbis: 
"Nota-se, com a leitura apurada dos dispositivos da lei, que as normas de transferência 
deveriam ser dadas pelo Conselho Federal de Educação, mas não se tem notícia desta 
regulamentação, quer na Universidade Federal do Ceará, quer na Delegacia do Ministério 
da Educação, ou mesmo na Biblioteca da Procuradoria da República no Ceará, donde se 
conclui que somente a lei dá as regras básicas para a transferência." 
Acrescento, ainda, que também em pesquisa realizada, não encontrei normas referentes 
à mencionada regulamentação. Ao mais, em momento algum nos autos, principalmente 
na peça recursal, a ora apelante juntou tais normas regulamentadoras, nem tampouco 
contestou a tais afirmações. Impossível, dessa forma, a apelante, em iniciativa própria, 
proceder a dita regulamentação, por não ser o órgão competente para tanto, competência 
essa atribuída legalmente ao Conselho Federal de Educação. Destarte, inexistindo 
regulamentação, prevalece, lato sensu, o espírito e a literalidade da lei examinada. 
d) "... quando se tratar de servidor público federal, ou membro das Forças Armadas, ...". 
De plano, afasta-se da análise "ou membro das Forças Armadas", sendo desnecessário 
qualquer comentário. 
Com relação ao aspecto de ser a requerente servidor público federal, hei por bem 
transpor, na íntegra, o r. decisum arestado, haja vista que o ilustre Magistrado 
monocrático, em percuciente, estudiosa e detalhada apreciação acerca do tema, a meu 
ver, elucidou de maneira brilhante a questão posta (fls. 32/37), ipsi litteris: 
1. "Dos documentos acostados à peça pórtico, recolhe-se: (a) o(a)(s) impetrante(s) 
foi(ram) transferido(a)(s) para Fortaleza para exercer(em), na instituição bancária referida 
na inicial, cargo de carreira administrativa e, por decorrência disso, teve (tiveram) de vir 
trabalhar nesta Capital. 
2. Cumpre examinar, portanto, se pode(m) ser enquadrado(s) como servidor(a)(es) 
público(s) para os fins específicos das Leis nºs 7.037, de 1982 e 8.112, de 1990, e se o 
fato da convocação para o trabalho, nesta Capital, ter ocorrido após o ingresso nos 
estudos do nível superior, conceder-lhe(s) a segurança, na forma pretendida. 
3. A teor do artigo 2º, da Lei nº 8.112, de 1990, servidor é a pessoa legalmente investida 
em cargo público. 
4. Como se deve interpretar esse dispositivo ? O que é aprovado em concurso público e 
convocado para a posse está em situação jurídica idêntica ao que pactua um contrato de 
prestação de serviços ? Ambos seriam servidores públicos ? Há investidura em cargo 
público, quando um ente privado, muito embora agregado à Administração Direta, pactua 
com alguém a prestação de serviços, mesmo que correlacionados às suas atividades-
meio ?! 
5. A doutrina já se debruçou sobre o tema. Os adminículos a seguir reproduzidos 
dilucidam adequadamente a questão; confira-se: 
"... apenas o cidadão cuja investidura observou todos os preceitos legais (e também 
logicamente os infralegais, em sentido literal) relativos ao cargo respectivo pode ser 
considerado servidor. Desse modo, se o cidadão é investido ilegalmente em cargo 
público, sua investidura é ilegítima sob todo ponto de vista, e ele, em caráter definitivo e 
oficial, não pode ser considerado servidor público." (Barbosa, Rigolin Ivan - Comentários 
ao Regime Único dos Servidores Públicos Civis, 2ª ed. pág. 18, Saraiva, São Paulo, 1993) 
6. É razoável, pois, concluir-se pela inadmissibilidade da existência da figura do "servidor 
de fato" e ainda quando a Administração, insista, volta e meia, em retomar práticas 
bastantes prestigiadas no período que antecedeu a publicação da Carta de 1988, não 
existem quaisquer efeitos da investidura ilegal; ou por outras palavras: "nenhum direito 
resulta da investidura ilegal em cargo público" (formulação nº 277 do antigo "DASP"). 
7. A aprovação em concurso para provimento de cargo público e a convocação para 
assumir o munus público, ou a transferência (ex officio ou a pedido do interessado), que 
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trabalhe numa sociedade de economia mista poderia, sob angulação estritamente jurídica, 
ser considerada investidura em cargo público ? Conferida ao interessado o direito à 
transferência ?! 
8. A palavra, cedo-a, de novo, ao ilustrado publicista anteriormente referido: 
"Investidura é vocábulo que se aplica apenas e tão-somente à hipótese de nomeação 
unilateral, pela Administração, de cidadão para cargo. Não se pode tratar como 
investidura qualquer contratação, como não se pode aplicar esse instituto à hipótese de 
autorização para trabalhar ou exercer determinada atividade, sob qualquer outra espécie 
de vinculação, com a Administração. 
Não tem sentido, diante da doutrina jurídica brasileira, a expressão ´investidura em 
emprego´ consoante da própria Constituição Federal, pois se emprego é um acordo 
(bilateral) de vontades, não há como imaginar uma parte investir a outra no contrato. O 
termo investidura é reservado corretamente pela L. 8.112 apenas às nomeações para 
cargos públicos, que são atos administrativos unilaterais." 
10. Fincadas essas premissas, cumpre ver que o parágrafo primeiro do artigo 10, da Lei 
nº 7.037, de 1982, estabelece que será concedida transferência ´em qualquer época e 
independentemente de 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´. 
11. A seu turno, o artigo 99, do "Regime Único", estatui: 
"Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurada, 
na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino 
congênere, em qualquer época, independentemente de vaga." 
12. Essas duas disposições normativas hão de ser interpretadas, notadamente a que foi 
transcrita por primeiro, em sintonia com os novos princípios que informam o ordenamento 
jurídico exsurgido com a promulgação da Carta de 1988. 
13. Sob a regência da Constituição anterior, a jurisprudência do extinto e sempre egrégio 
Tribunal Federal de Recursos (TFR) orientava-se no sentido de reconhecer: (a) o direito à 
transferência, independentemente de vaga, ao funcionário e ao servidor público, isto é, 
assim àquele que exercia cargo como ao que 1mprego público - a acepção do vocábulo 
era sempre a mais ampla, abrangendo, inclusive, os que mantinham vínculos com 
entidades paraestatais, sociedades de economia mista, empresas públicas, etc.; (b) o 
direito à transferência, ainda quando a mudança de domicílio derivasse de iniciativa do 
próprio servidor; (c) direito à transferência ainda quando a investidura no cargo público 
ocorresse após o início dos estudos de nível superior. 
14. Ora, a hipótese nestes versada enquadra-se às soluções jurisprudenciais 
antecedentemente versadas; aqui, houve investidura legal em cargo ou função pública; 
houve provimento efetivo; ao depois, a transferência, por interesse e conveniência do 
serviço. 
15. A jurisprudência dos colendos Tribunais Regionais Federais continua a reconhecer a 
possibilidade da transferência, independentemente de vaga, quando a investidura (ou a 
remoção ou transferência ex officio), vier de ocorrer após o início dos estudos. mas, 
desde que exista (tal como ocorreu no caso sob exame) uma investidura legal em cargo 
público, seja de provimento efetivo seja de provimento em comissão (os arestos trazidos à 
colação no douto opinativo de fls. referendam, sem embargos, a procedência desta 
afirmação). Ora, aqui, insiste-se propositadamente, é justamente o que se verifica; basta 
compulsar a documentação acostada à peça pórtico. 
16. Por sinal, essa seria mesmo a única maneira de compatibilizar o exercício do direito 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

ao trabalho e à instrução, tal como referido na Carta Política em vigor. Não seria razoável, 
nem justo, nem legal, nem muito mesmo constitucional, que, para seguir nos estudos, 
o(a)(s) tivesse(m) de abrir mão do direito ao trabalho (a recíproca é também verdadeira). 
Daí o acerto da solução jurisprudencial proposta pra o equacionamento de casos como os 
de que cuida. 
17. Um último aspecto a ser considerado, reporto-me ao fato de que o(a)(s) impetrante(s), 
segundo se diz nas informações, estaria(m) prestes a ser jubilado. 
18. Não me parece, data vênia, constituir-se em fator impediente da formalização da 
transferência - as leis multicitadas ao longo desta decisão são omissas a respeito. 
19. Se tal realmente é verdade, formalize-se a transferência e, ao depois, obedecido o 
devido processo legal, garantindo-se, é intuitivo, à(o)(s) impetrante(s) o exercício da 
ampla defesa> apure-se o fato e, administrativamente, adotem-se as medidas reputadas 
compatíveis para a solução do problema. 
20. Não tendo as leis de regência estabelecido a possibilidade de jubilamento como fator 
impeditivo da transferência, descabe à Administração fixar tal discrimen (ubi lex non 
distinguit nec nos distinguere debemus - é sempre pertinente relembrar o saboroso 
brocardo). 
21. Isto posto, tudo bem visto e examinado, cumpre reconhecer a existência de lesão a 
"direito líquido e certo" do(a)(s) impetrante(s) no(s) ato(s) que, sob invocação do disposto 
nas Lei nºs 7.037/82 e 8.112/90, indefere(m) o(s) pedido(s) de transferência de uma para 
outra instituição de ensino superior, notadamente se o indeferimento estriba-se no fato da 
remoção não atender à conveniência pública, e/ou no da investidura ter ocorrido após o 
início dos estudos de nível superior. 
22. É, pois, o caso de conceder-se, tal como concedo, a segurança, mantendo-se em 
todos os seus termos e, para os devidos fins, a medida liminar concedida. Remessa 
obrigatória." 
Torna-se-ia repetitivo quaisquer considerações a mais porventura ousadas por mim tecê-
las, diante de brilhante solução do caso ora analisado. 
Isto posto, confirmando in totum o entendimento do MM. Juiz a quo, por vislumbrar 
presentes os direitos líquido e certo da impetrante, nego provimento à apelação interposta 
e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 39.731-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: MOINHO PERNAMBUCANO S/A 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. VERA MARIA BOA NOVA ANDRADE E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Lei 7.689/88. Contribuição social. Impossibilidade de compensação de prejuízos 
acumulados até 31.12.91 na apuração da base de cálculo. Lei 8.383/91. 
- A base de cálculo da contribuição social é o valor do resultado do exercício, antes da 
provisão para o imposto sobre a renda, devendo ser apurado com observância da 
legislação comercial (Lei 7.689, art. 2º). 
- A dedução dos prejuízos acumulados é realizada em etapa posterior à obtenção do 
resultado do exercício, com o fito de se apurar o lucro líquido (Lei 6.404/76, art. 189). 
- A Lei 8.383, de 30.12.91 (art. 44, parágrafo único), estipulou a dedução do resultado 
negativo da base de cálculo da contribuição social. 
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- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
39.731 - PE, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 29 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Moinho Pernambucano S/A, identificado nos 
autos, impetrou mandado de segurança preventivo contra ato do Delegado da Receita 
Federal em Recife, objetivando o recolhimento da contribuição social instituída pela Lei 
7.689/88, após a dedução de seus prejuízos acumulados até 31.12.91, bem como após 
considerar dedutível na determinação da sua base de cálculo a provisão para o imposto 
de renda. 
A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas (fls. 34/38). 
O Ministério Público Federal ofereceu parecer, opinando pela não concessão da 
segurança. 
O MM. Juiz a quo denegou a segurança (fls. 48/49). 
Inconformada, apela a autora, repisando as razões esposadas na exordial. 
Subiram os autos a esta Corte, onde me foram conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Pretende a apelante compensar 
prejuízos acumulados até 31.12.91 na apuração da base de cálculo da contribuição social 
instituída pela Lei 7.689/88 sobre o lucro das pessoas jurídicas, aduzindo serem ilegais as 
Instruções Normativas 198/88 e 90/92, ambas do Secretário da Receita Federal, que 
vedaram esta compensação. 
A Lei 7.689/88 dispõe, em seu artigo 2º, que a base de cálculo da contribuição é o valor 
do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto sobre a renda (caput), e que 
o resultado do período-base deve ser apurado com observância da legislação comercial 
(§ 1º, c). 
Portanto, há de se buscar na Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) o significado 
da expressão "resultado de exercício", a fim de se evitar interpretações equivocadas. 
O art. 176 desta Lei estipula serem quatro as demonstrações financeiras: o balanço 
patrimonial, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do 
resultado do exercício e a demonstração das origens e aplicações de recursos. 
O art. 187 trata da demonstração do resultado do exercício, estipulando que na sua 
determinação serão computados as receitas e os rendimentos ganhos no período, 
independentemente da sua realização em moeda, bem como os custos, despesas, 
encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos. 
Depreende-se da leitura deste artigo que o resultado do exercício poderá ser positivo ou 
negativo, respectivamente, lucro ou prejuízo, não havendo menção a prejuízos 
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acumulados ou lucros acumulados. 
A conta "lucros ou prejuízos acumulados" faz parte do patrimônio líquido (art. 178), sendo 
uma conta do passivo. 
Destarte, os eventuais prejuízos ou lucros acumulados não integram o cálculo do 
resultado do exercício. No dizer do ínclito representante do Parquet Federal, "refletem 
situações pretéritas, ou seja, são correspondentes a exercícios anteriores àquele que se 
está apurando o resultado." 
A dedução dos prejuízos acumulados é realizada em etapa posterior à obtenção do 
resultado do exercício, com o fito de se apurar o lucro líquido (art. 189). 
Por outro lado, a Lei 7.689/88, em seu artigo 2º, § 1º, c, estabeleceu de forma taxativa as 
adições e as exclusões, explicitando os ajustes possíveis na apuração do resultado do 
período-base. Deste elenco não faz parte a dedução pleiteada pela autora (prejuízos 
acumulados). 
Não prospera a tese da apelante de aplicação analógica da legislação do imposto sobre o 
lucro líquido (Lei nº 7.713/88, art. 35, § 1º, d) e do regulamento do imposto de renda (art. 
382), que prevêem a compensação de prejuízos apurados em período-base anterior. 
Consoante o art. 108 do CTN, só pode ser aplicada a analogia na ausência de disposição 
expressa, ou seja, na lacuna da lei. 
No caso vertente, a Lei 7.689/88 remete à legislação comercial o critério de apuração do 
resultado do período-base, que, por sua vez, não permite a dedução de prejuízos 
acumulados no cálculo do resultado do exercício. 
Com a edição da Lei 8.383, de 30.12.91, a compensação passou a ser possível, nos 
termos do art. 44, verbis: 
"Art. 44. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei nº 7.689 de 1988) e ao 
imposto incidente na fonte sobre o lucro líquido (Lei 7.713, de 1988, artigo 35) as mesmas 
normas de pagamento estabelecidas para o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas. 
Parágrafo Único. Tratando-se da base de cálculo da contribuição social (Lei nº 7.689/88) e 
quando ela resultar negativa em um mês, esse valor, corrigido monetariamente, poderá 
ser deduzido da base de cálculo do mês subseqüente, no caso de pessoa jurídica 
tributada com base no lucro real." 
Portanto, antes da vigência do dispositivo acima mencionado, a dedução de prejuízos 
acumulados na apuração da base de cálculo da contribuição social não era possível. 
Não há de se falar em ato arbitrário de autoridade coatora, com fulcro nas Instruções 
Normativas 198/88 e 90/92, se a Lei 7.689/88, com a remissão feita à legislação 
comercial, veda a compensação pleiteada pela autora. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 39.831-PB 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: BARTHOLOMEU TÔRRES TRÓCCOLI 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 
Advogados: DRS. CLEONICE TÔRRES TRÓCCOLI (APTE.) E  

JOSÉ LEITE DE ALMEIDA GUERRA E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Indeferimento de pedido de redistribuição. Interesse público. Art. 37 da Lei 
nº 8.112/90. Mérito administrativo. Não interferência do Judiciário. 
- A redistribuição de servidor público para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade 
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do mesmo Poder deve assentar-se no interesse público, entendido aqui como o interesse 
da instituição de origem e o interesse da instituição de destino. 
- Refoge da análise do Judiciário a análise das razões que levaram ao indeferimento do 
pedido de redistribuição, vez que pautadas no interesse da Administração, ao ponderar os 
motivos de conveniência e oportunidade. 
- Apelo ao qual se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
39.831 - PB, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao apelo, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 03 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de apelação de sentença que, nos 
autos de mandado de segurança impetrado por Bartholomeu Tôrres Tróccoli contra ato do 
Chefe do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA, da Universidade Federal 
da Paraíba - UFPB, denegou a segurança, ante o pleito do impetrante, professor adjunto 
da UFPB, no sentido de ser redistribuído para a Fundação Universidade de Brasília. 
O MM. Juiz a quo denegou a segurança à consideração de que a redistribuição só ocorre 
quando presente o interesse público concomitante de ambas as instituições, a de origem 
e a de destino, entendendo, desta forma, legal o ato que a indeferiu. 
Inconformado, o impetrante ofereceu recurso apelatório (fls. 54/59), alegando, em síntese, 
que o ato atacado feriu o princípio da hierarquia, tendo em vista a concordância anterior 
do Reitor, quando do recebimento do ofício da UNB, requisitando informações acerca dos 
dados funcionais do impetrante. Alegou, ainda, que, por força de liminar, foi redistribuído 
para a UNB, desde 05.06.92, conforme cópia do Diário Oficial, às fls. 61. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força 
de distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O caso dos autos diz respeito à 
redistribuição de servidor público, segundo o art. 37, da Lei nº 8112/90, que assim dispõe: 
"Art. 37. Redistribuição é o deslocamento do servidor, com o respectivo cargo, para 
quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo Poder, cujos planos de cargos e 
vencimentos sejam idênticos, observado sempre o interesse da Administração". (Grifei). 
Infere-se da norma que, para a redistribuição efetivar-se, mister se faz que se assente no 
interesse da Administração, entendido aqui o interesse da instituição de origem (UFPB) e 
da instituição de destino (UNB). Ocorre que, compulsando os autos, é verificado, apenas, 
o manifesto interesse da UNB, não se registrando o interesse da UFPB, muito pelo 
contrário, pelo que se pode aferir do indeferimento da redistribuição requerida, apenas 
noticiada nos autos. 
À alegação do apelante no sentido de que houve transgressão ao princípio da hierarquia, 
quando o chefe do CCHLA da UFPB indeferiu seu pleito, após a concordância do Reitor, 
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não procede, tendo em vista que aquele Centro opinou a pedido do próprio Reitor, após a 
sua concordância. 
Considerando, então, a legitimidade da Administração para indeferir o pedido de 
redistribuição, restaria a análise, para acolher o pleito do apelante, das razões que 
levaram ao indeferimento, o que, entendo, todavia, refugirem da alçada do Judiciário. É o 
caso do interesse da Administração que, ao ponderar os motivos de conveniência e 
oportunidade, manifestou-se no sentido de não querer desfalcar-se do impetrante. Não 
cabe, portanto, interferência do Judiciário em questões de mérito administrativo. 
Inobstante o impetrante ter sido, por força de liminar, redistribuído para a UNB desde 
05.06.92, lá se encontrando até hoje, entendo não existir direito à sua permanência, tendo 
em vista a transgressão do interesse da Administração; no caso, da instituição de origem, 
a UFPB. 
Isto posto, nego provimento ao apelo para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 40.064-AL  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Apelado: BENEDITO DE ARAÚJO BEZOURO 
Advogados: DRS. AUZENEIDE MARIA DA SILVA WALLRAF E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ DELFIM DA MOTA BRANCO (APDO.)  
 
EMENTA 

Previdenciário. Aposentadoria. Prova relativa à idade. Trabalhador rural. 
- É de ser aceita como válida a certidão de nascimento, proveniente de autoridade 
competente, para provar a idade do segurado, haja vista não ter a administração alegado 
qualquer defeito de forma, mas apenas a sua pouca antigüidade. 
- Sentença mantida. Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
40.064 - AL, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de mandado de segurança impetrado 
por Benedito de Araújo Bezouro contra ato praticado pelo Diretor Regional do INSS - 
Instituto Nacional do Seguro Social. 
Alega o impetrante que teve seu benefício de aposentadoria, que era concedido desde 
09.09.81, cancelado por parte daquele Instituto, sob a alegação de que o segurado, para 
continuar recebendo seus proventos, teria que apresentar documento autêntico que 
comprovasse sua idade. 
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Por entender ilegal e abusivo o ato que determinou o aludido cancelamento, impetrou o 
presente mandamus. 
A autoridade apontada como coatora prestou informações às fls.. 
O Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da segurança. 
Ao sentenciar, o ilustre Juiz a quo pronunciou-se pela procedência da postulação, quando 
sujeitou o decisum ao duplo grau de jurisdição. 
O INSS, por inconformado, apelou. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Em análise, nos presentes autos, 
pleito de segurado que, na qualidade de trabalhador rural aposentado por idade, posto 
que já contava 65 anos, teve seu benefício cancelado pelo INSS sob a alegação de que o 
documento por ele anexado para provar o requisito "idade" não podia ser aceito, por ter 
menos de cinco anos de elaborado. 
De fato, o impetrante aposentou-se em 09.09.81 e desde essa época recebeu 
regularmente seus proventos de aposentadoria, quando, para sua surpresa, em 15.06.93, 
ou seja, doze anos após o ato que o aposentou, recebeu comunicação do INSS 
cientificando-o de que fora constatada a irregularidade na certidão comprobatória de sua 
idade e que, em conseqüência, teria que providenciar outro documento válido para aquele 
fim, sob pena de ser sustado o pagamento que vinha sendo concedido. 
Após o exame do alegado e provado pelas partes, tenho como correta a douta sentença 
recorrida, pelo que dela transcrevo trecho que considero elucidativo, como segue: 
"No mérito, a postulação tem inteira procedência. Quer seja a pretensão examinada pelo 
aspecto procedimental, quer seja pela aspecto substancial, forçoso é reconhecer sua 
pertinência. 
Realmente, a administração não pode cifrar regra que importe em afronta ao sistema 
jurídico. A prova da idade se faz através da exibição de certidão de nascimento. A lei que 
disciplina a matéria - Lei dos Registros Públicos - não obriga a que o assento de 
nascimento seja contemporâneo do parto. Nada impede, pois, que o interessado, não 
registrado por seus pais, promova seu próprio registro mais tarde.  
Observe-se que, no caso, o registro foi autorizado pelo juiz competente e feito segundo as 
prescrições legais. Mais. A administração não lhe opôs qualquer defeito de forma ou de 
fundo, recusando-lhe fé única e exclusivamente mercê de sua pouca antigüidade. Sem 
razão, pois. A administração não pode fazer senão o que a lei autoriza. 
Também não pode subsistir o ato atacado se examinado pelo lado procedimental. O 
cancelamento de benefício regularmente deferido reclama a instauração de processo 
administrativo onde se lhe faculte ampla defesa, com a observância do devido processo 
legal. Não substitui este procedimento a mera exigência de outras provas, até porque a 
tanto não estava obrigado o segurado." 
Por todo o exposto, nego provimento ao apelo para manter a sentença de primeiro grau, 
pelos seus próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 41.149-SE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: ISABELA OLIVEIRA UCHOA 
Advogado: DR. ANTÔNIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA COSTA (APDA.) 
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EMENTA 

Pensão estatutária. Neta dependente de ex-servidora pública federal. Óbito anterior à Lei 
8.112/90. Direito ao benefício. 
- "A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os 
fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários" (Estatuto da Criança e do Adolescente - 
Lei nº 8.069/90, art. 33, § 3º). 
- Não se trata de revogar dispositivo da Lei nº 3.373/58, mas de ampliar o número dos 
beneficiários por ela inicialmente previsto. Pretende-se proteger o menor sob guarda, 
oferecendo-lhe meios de sobrevivência, incluindo-o entre os demais dependentes. 
- Achando-se a menor sob dependência de sua avó desde 14.06.88, faz jus ao benefício 
da pensão estatutária, como dependente de sua avó, ex-servidora pública federal. 
- Apelação e remessa oficial, tida como interposta, improvidas. 
 
ACÓRDÃO  

 
Vistos etc.  
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação e à remessa oficial, tida como interposta, nos termos 
do relatório e notas taquigráficas constantes do autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 21 de junho de 1994 (data do julgamento).  
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Isabela Oliveira Uchoa, assistida por seu pai 
Fernando Garcêz Uchôa, impetrou mandado de segurança contra ato do Sr. Delegado de 
Administração do Ministério de Economia e Planejamento em Sergipe, que indeferiu seu 
pedido de concessão de pensão mensal deixada pela sua avó paterna, ex-servidora 
pública federal, sob a alegação de que a falecida era regida pela Lei nº 1.711/52, que 
vedava o direito à pensão a filhos com Termo de Compromisso de Guarda e 
Responsabilidade. 
Argumenta a impetrante que o direito à pensão deflui do art. 217, II, b, da Lei 8.112/90, 
não fazendo menção tal norma ao momento da postulação do benefício, apenas 
declarando que a qualquer tempo pode ela ser requerida, prescrevendo, tão-somente, as 
prestações do qüinqüídio anterior. 
Notificada, a autoridade coatora prestou as informações, ratificando os termos utilizados 
para o indeferimento do benefício pleiteado. 
O MPF, na pessoa do ilustre Procurador da República Dr. Gilson Gama Monteiro, opinou 
pela concessão da segurança. 
O MM. Juiz a quo julgou procedente o mandamus, considerando irrelevante a alegação 
de que o falecimento decorrera antes do advento da Lei 8.112/90. 
Não se conformando, apelou da sentença a ré. Diz que a impetrante, ao ser publicada a 
referida lei, não preenchia os requisitos para a concessão do benefício, sendo uma 
violação ao princípio da irretroatividade das leis o dispositivo sentencial baseado no art. 
217, II, b, daquele diploma legal. 
Com as contra-razões, subiram os autos, cabendo-me por distribuição. 
É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Em suas razões recursais, argumenta a 
apelante que não se discute neste writ o montante da pensão a ser paga, mas os 
requisitos de sua concessão, que somente podem ser estabelecidos por lei. Sob esse 
aspecto, assinala que a Lei nº 3.373/58, que dispôs sobre o Plano de Assistência ao 
Funcionário e sua Família, não incluiu o menor sob guarda e responsabilidade entre os 
beneficiários de pensões estatutárias. Acrescenta que o Código de Menores (Lei nº 
6.697/79), vigente à época, não beneficiou a apelada, tendo em vista que para uma lei 
revogar dispositivo de outra há necessidade de ficar isso expresso no seu texto. Por fim, 
critica a sentença por haver violado o princípio da irretroatividade das leis, ao conceder a 
segurança com fundamento no art. 217, II, b, da Lei nº 8.112/90, só publicada após o 
óbito da avó da apelada. 
Conquanto bem fundamentado, não merece prosperar o presente apelo. 
A avó da menor, ora apelada, faleceu em 1º de agosto de 1990. À época achava-se em 
vigor, como reconheceu a apelante, o art. 24, § 2º, do Código de Menores (Lei nº 
6.697/79), com a seguinte dicção: 
"A guarda confere ao menor a condição de dependente, para fins previdenciários." 
Não se trata de revogar dispositivo da Lei nº 3.373/58, mas de ampliar o número dos 
beneficiários por ela inicialmente previsto. Pretendeu o Código de Menores proteger o 
menor sob guarda, oferecendo-lhe meios de sobrevivência, incluindo-o entre os demais 
dependentes. 
Esse propósito foi ratificado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), 
no art. 33, § 3º, nestes termos: 
"A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins 
e efeitos de direito, inclusive previdenciários." 
Achando-se a menor sob dependência de sua avó desde 14.06.88, conforme certidão 
passada pela escrivã do 9º Ofício da Vara Privativa de Menores da Comarca de Aracaju, 
faz jus ao benefício da pensão estatutária, como dependente de sua avó, ex-servidora 
pública federal. 
Mantenho, assim, a segurança concedida. 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial, tida como interposta. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 42.603-CE  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: CIA. PAULISTA DE COM. MARÍTIMO 
Apelada: CIA. DOCAS DO CEARÁ 
Advogados: DRS. ROSSINI BEZERRA DE ARAÚJO E OUTRO (APTE.) E  

JOSÉ ALMIR COSTA LEITE E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Mandado De Segurança. Adicional de Tarifa Portuária (ATP). Prova documental. 
Informações. Prestação por Procurador. 
Não apresentando a impetrante as provas indispensáveis à apreciação de seu pleito pelo 
julgador, incensurável a sentença que extingue a ação mandamental sem julgamento do 
mérito. 
Não se admite que a autoridade seja substituída, nas informações, por seu procurador ou, 
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pior ainda, pela pessoa jurídica por ela integrada. Preliminar que, entretanto, rejeita-se, 
pelo fato de a irregularidade em nada aproveitar à apelante, a par de a extinção do feito 
ter decorrido da ausência de prova documental quanto aos fatos articulados na inicial. 
Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
rejeitar a preliminar de se considerarem não prestadas as informações, e, pela mesma 
votação, negar provimento à apelação para manter a sentença extintiva do feito sem 
julgamento do mérito, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 21 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Cia. Paulista de Com. Marítimo, devidamente 
qualificada, impetrou mandado de segurança, em caráter preventivo, contra o Presidente 
da Cia. Docas do Ceará, que estaria exigindo o pagamento do Adicional de Tarifa 
Portuária (ATP) sobre serviços que não se caracterizam como operações realizadas com 
mercadorias importadas ou exportadas. 
Concedida a liminar, processado regularmente, a r. sentença revogou a liminar e julgou 
extinto o processo, sem exame do mérito, ante a ausência de demonstração patente de 
direito líquido e certo. 
Irresignada, apela a impetrante. Em preliminar, pede que se considerem não prestadas as 
informações, eis que foram subscritas por procuradores da apelada e não pela autoridade 
apontada como coatora. No mérito, insiste na tese da inicial, alegando que a autoridade 
impetrada continua exigindo a ATP sobre qualquer operação, mormente quanto às 
tabelas a, b, j, k, l e m. 
Com as contra-razões, subiram os autos, após o preparo, sendo-me distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Concordo com a apelante quanto à 
irregularidade no tocante às informações. Doutrina e jurisprudência são remansosas no 
entendimento de que devam ser prestadas diretamente pela autoridade apontada como 
coatora. Podem ser prestadas por advogado, desde que também sejam subscritas pela 
autoridade responsável pelo ato impugnado. Não se admite que a autoridade seja 
substituída por seu procurador ou, pior ainda, pela pessoa jurídica por ela integrada. 
Nesse sentido, confira-se a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles (Mandado de 
Segurança, 14ª ed, Malheiros Ed., pág. 64). Quanto à jurisprudência, veja-se Theotonio 
Negrão (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 24ª ed., pág. 1.060). 
A irregularidade apontada, contudo, em nada aproveita à apelante, tendo em vista que a 
extinção do processo decorreu da ausência de prova documental quanto aos fatos 
articulados na inicial. A ação mandamental não se compatibiliza com situações de fato 
não esclarecidas, levando o julgador a perplexidades. Por isso mesmo, a ausência de 
informações não acarreta confissão quanto à matéria fática. 
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Rejeito, pois, a preliminar. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença considerou que a decisão do 
mérito dependia de comprovação de que: 
"...o que a embarcação transporta não se trata de mercadoria; de que, em se tratando de 
mercadoria, não são importadas nem exportadas, ou que não são objeto de comércio na 
navegação de longo curso (cf. o lúcido opinativo de fls)" (Fls. 69). 
Em seguida, acrescenta: 
"Essa prova prévia (pré-constituída) não foi feita. E já não havia espaço para que fosse ou 
seja produzida, desde o momento em que a petição inicial foi inauguralmente despachada 
e as 'informações' reclamadas junto à autoridade apontada coatora. 
A dilação probatória é incomportável em sede de ação de segurança. 
Improvados os aspectos referidos no item precedente, torna-se impossível proclamar se, 
em relação às operações envolvendo os navios listados na peça introdutória, poderá (ou 
não) ser exigido o 'ATP'." 
Como se observa, o decreto judicial não refutou a tese da impetrante, limitando-se a 
considerar inexistente prova das alegações. Quanto a esse aspecto, a apelação é silente, 
porque não podia fazer o impossível. Aliás, o único documento trazido refere-se a 
"Atracação de Longo Curso Exportação" (fls. 19). 
Irreprochável a r. decisão apelada. 
Nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0153-RN  

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA  
Parte Autora: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Parte Ré: ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORÓ - ESAM 
Suscitante: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MOSSORÓ - RN 
Suscitado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - RN  
Advogado: DRS. VICENTE VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Conflito de Competência. Execução Fiscal. INSS Contra ESAM. 
Autarquias Federais. Juízo Federal. Juízo Estadual. 
- Há lei a estabelecer a competência dos juízes das comarcas interioranas para processar 
e julgar os executivos fiscais da União e suas autarquias, a Lei 5.010/66, art. 15, I. 
- Questão sumulada pelo antigo TFR, verbete 40. 
- Irrelevante se mostra figure no pólo passivo outra  autarquia federal. 
- Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de 
Mossoró-RN  
 
ACÓRDÃO  

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, conhecer 
do conflito e declarar competente o Juiz de Direito da Comarca de Mossoró, nos termos 
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do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente 
julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 23 de fevereiro de 1994 (data do julgamento).  
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Conflito negativo de competência, tendo, 
respectivamente, como suscitante e suscitado os Exmos. Juízes de Direito da 3ª Vara 
Cível de Mossoró-RN e Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. 
Recusam-se a processar execução fiscal promovida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social contra a Escola Superior de Agricultura de Mossoró.  
Segundo o suscitante, presente se acha autarquia federal na condição de executada, por 
isso competente a Justiça Federal potiguar. 
Para o ilustre suscitado, manifesta-se incompetência absoluta da Justiça Federal para 
conhecer da execução fiscal. Fundamentou-se no art. 126 da Constituição anterior, na Lei 
5.010/66, art. 15 e na Súmula 40 do ex-TFR. 
Subiram os autos ao egrégio STJ. A colenda Primeira Seção, por unanimidade, não 
conheceu do conflito, por tratar-se de conflito compreendido no art. 108, I, e, da 
Constituição Federal, e determinou a remessa ao nosso Regional. 
Por distribuição, couberam-me.  
O MPF ofertou parecer ementado: 
Conflito de Competência entre Juiz Estadual e Federal. Execução Fiscal 0ajuizada por 
autarquia federal, em comarca que não é sede de Vara Federal. Competência do Juiz 
Estadual, ora suscitante. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O INSS propôs execução fiscal contra 
a ESAM, autarquia federal, perante o Juiz de Direito da Comarca de Mossoró. 
O digno magistrado estadual averbou-se de incompetente, remetendo a ação à Justiça 
Federal, embasando-se no art. 109, I, da CF/88. 
Na verdade, dispõe a referida norma competir aos juízes federais o processo e 
julgamento das causas em que a União, entidades autárquicas ou empresas públicas 
federais "forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes ..." 
No parágrafo 3º daquele artigo, vê-se, porém, determinada a competência da Justiça 
Estadual para as causas "em que forem parte instituição de previdência social e 
segurados, sempre que a comarca não seja sede de vara do Juízo fFderal", podendo a 
lei, ainda permitir, se verificada a mesma condição, que outras causas sejam também 
processadas e julgadas pela Justiça Estadual. 
No caso, há lei a estabelecer a competência dos Juízes das comarcas interioranas para 
processar e julgar os executivos fiscais da União e suas autarquias, a Lei 5.010/66, art. 
15, I. 
Tal entendimento foi, inclusive, objeto de sumulação do extinto TFR, no verbete 40, de 
teor: 
" A execução fiscal da Fazenda Pública será proposta perante o juízo de direito da 
comarca do domicílio do devedor, desde que não seja ela sede de vara da Justiça 
Federal."  
Irrelevante se mostra figure no pólo passivo outra autarquia federal, a ESAM. 
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Do exposto, conheço do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara 
Cível de Mossoró-RN. 
Votei. 
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0157-PB 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Parte Autora: JOÃO CAROLINO DE ALMEIDA 
Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Suscitante: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - PB 
Suscitado: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAJAZEIRAS - PB 
Advogados: DRS. MARTA REJANE NÓBREGA E OUTRO (PARTE A) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Conflito de Competência. Conhecimento pelo TRF. Exercício de função 
federal pelo Juízo Estadual. Incompetência relativa. Impossibilidade de declinação "ex 
officio" pelo Juiz. 
I - O Tribunal Regional Federal é competente para o processamento e julgamento dos 
conflitos de competência entre Juízes Estaduais e Juízes Federais desde que os 
primeiros estejam no exercício de competência federal delegada. 
II - Se a parte oportunamente não excepcionou, em se tratando de incompetência relativa, 
não pode o Juiz dela declinar "ex officio" posto que estabelecido o Juízo natural e, assim, 
prorrogada a competência que não se modifica. 
III - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, conhecer 
do conflito de competência declarando competente o juiz da 1ª Vara de Cajazeiras, 
suscitado, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 10 de novembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de conflito negativo de competência 
suscitado pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba em relação ao 
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cajazeiras, daquele Estado, nos autos de 
ação ordinária de atualização de benefício previdenciário cumulada com pedido de 
cobrança de diferenças promovida por João Carolino de Almeida contra o Instituto 
Nacional do Seguro Social. 
Consta que a ação foi proposta ante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cajazeiras, tendo 
o seu titular, fundado no disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, remetido 
os autos ao Juízo Federal da Paraíba, em João Pessoa, mesmo contrariando o parecer 
do Órgão Ministerial, que dava pela competência do Juízo estadual. 
Entretanto, o Juízo Federal entendeu que não caberia ao Juízo Estadual declinar de 
ofício, em hipótese relativa, porquanto, firmada a competência, estabelecera-se o Juízo 
Natural. Por isso é que suscitou o conflito nos próprios autos, face à economia 
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processual, determinando a remessa dos autos a esta egrégia Corte. 
Dispensei a notificação da autoridade suscitada, face integrar os autos o inteiro teor da 
decisão declinatória da competência. 
O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela remessa do conflito ao egrégio 
Superior Tribunal de Justiça, competente, a seu ver, para processar e julgar os conflitos 
de competência entre Juízes vinculados a tribunais diversos. 
Em mesa, nos termos regimentais. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, João Carolino de 
Almeida promoveu, ante o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca do Município de 
Cajazeiras-PB, onde é domiciliado, ação ordinária de atualização de benefício cumulada 
com cobrança de diferenças contra o Instituto Nacional do Seguro Social. 
Recebidos os autos, o MM. Juiz de Direito, Bel. Theócrito Moura Maciel Malheiro, titular 
da 1ª Vara da Comarca de Cajazeiras, com fundamento no art. 109, Inciso I, da 
Constituição Federal, determinou a remessa dos autos ao Juízo Federal com sede em 
João Pessoa, entendendo falecer-lhe competência para o processamento e devido 
julgamento do feito. 
Daí o presente conflito negativo, que foi suscitado pelo MM. Juiz Alexandre Costa de Luna 
Freire, titular da 2ª Vara Federal da Paraíba, ao entendimento de que, versando o caso 
sobre competência relativa, não poderia o Juízo Estadual dela declinar de ofício, 
porquanto estabelecera-se o Juízo Natural. 
Ora, não resta dúvida de que se trata de hipótese de competência relativa, conforme 
estabelece o art. 109, da Constituição Federal, que faculta ao segurado domiciliado em 
comarca que não seja sede de Vara da Justiça Federal, o ajuizamento de ações contra a 
Previdência Social, no foro de seu domicílio ou ante a Justiça Federal. Este entendimento 
tem sede em diversos precedentes deste Tribunal, inspirados no verbete da Súmula nº 
252 do extinto mas sempre egrégio Tribunal Federal de Recursos. 
Impende saber se depois de proposta a ação ante o Juízo Estadual, poderia o feito ser 
remetido ao Juízo Federal. 
Ora, sendo caso de competência relativa não pode o Juiz declará-la de ofício se não foi 
oposta a competente exceção declinatória. 
Desta forma, a partir do momento em que o autor exerceu a faculdade do art. 109, 
ajuizando a ação na Comarca de Cajazeiras, desde que não oferecida qualquer exceção 
por parte da autarquia ré, que, de resto, foi sequer citada, estabeleceu-se o Juízo Natural 
e, assim, prorrogada restou a competência. 
Neste sentido era o entendimento do então Tribunal Federal de Recursos, como se pode 
verificar nas seguintes ementas: 
"Processual Civil. Conflito de Competência. Competência relativa. 
I - Tratando-se de competência relativa, é defeso ao Juiz apreciar de ofício sua 
competência. Não oposta exceção declinatória do foro, prorroga-se a competência do 
Juízo suscitado. 
II - Conflito conhecido e declarado competente o Juiz suscitado." 
(TFR, 2ª Seção, CC nº 7.825-RS, Rel. Min. José de Jesus, DJU de 10.09.87) 
"Processual Civil. Incompetência relativa pronunciada de ofício.  
I - Se a competência é relativa, não pode o Juiz dela declinar de ofício, sendo mister que 
a parte excepcione no momento oportuno, sob pena de preclusão e prorrogação da 
mesma. Precedentes. 
II - Conflito negativo conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado." 
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(TFR, 2ª Seção, CC nº 7.281-RS, Rel. Min. Geraldo Sobral, DJU de 27.08.87) 
Isto posto, conheço do conflito e declaro competente o Juízo de Direito da 1ª Vara da 
Comarca de Cajazeiras - PB, então suscitado. 
É como voto. 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES EM AC Nº 16.245-AL 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Embargante: FAZENDA NACIONAL 
Embargado: PEDRO DEOCLECIANO E CIA. LTDA. 
Advogados: DRS. MOURIVALDO WANDERLEY DUARTE E OUTRO (EMBDO.) 
 
EMENTA 

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

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento aos 
embargos, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que 
integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a embargante contra acórdão da eg. 
Primeira Turma, da lavra do eminente Juiz Ridalvo Costa, que confirmou sentença 
proferida em ação de repetição de indébito referente à contribuição social sobre o lucro da 
empresa, prevista na Lei 7.689/88. 
Baseia-se a embargante em voto vencido do eminente Juiz Francisco Falcão e alega que 
o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade tão-somente do art. 8º da Lei 
7.689/88. 
Recebido e processado o recurso, sem resposta, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A Súmula 293 do Supremo Tribunal 
Federal tem o seguinte enunciado: 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

"São inadmissíveis embargos infringentes contra decisão em matéria constitucional 
submetida ao Plenário dos Tribunais." 
Evidentemente, são se trata, no caso presente, da situação a que se reporta o verbete 
indicado, porquanto o acórdão não foi proferido em apelação na qual se houvesse 
submetido ao Plenário deste Tribunal a argüição de inconstitucionalidade. 
Ocorreu simplesmente que o voto condutor do acórdão recorrido se baseou em 
precedente posicionamento deste Tribunal, em matéria constitucional, enquanto o voto 
vencido invocou a orientação sobre o assunto do Supremo Tribunal Federal. 
Quanto à não transcrição das notas taquigráficas do voto vencido, a orientação deste 
Tribunal é pacífica em entender que se deve entender, na hipótese, como integralmente 
discordante a fundamentação do juiz que dissentiu da maioria. 
No mérito, o Plenário deste Tribunal, ao julgar a Argüição de Inconstitucionalidade na 
AMS 976-AL, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 7.689/88 que 
instituíram a contribuição social sobre o lucro da empresa, mas o Supremo Tribunal 
Federal, apreciando o Recurso Extraordinário nº 146.733-9/210, Relator o Ministro 
Moreira Alves, em sessão de 29 de junho deste ano, considerou inconstitucional apenas o 
art. 8º daquele diploma, que estabelece a cobrança do tributo com base no lucro apurado 
no ano de 1988. Assim, reconhece-se somente a inviabilidade da arrecadação da referida 
contribuição em 1989, dada a sua natureza tributária e a incidência da garantia da 
anterioridade. 
A Corte Suprema rejeitou a argüição de invalidade da contribuição por ser necessária a 
edição de lei complementar para criá-la. É que, em se tratando de tributo - um adicional 
do imposto de renda -, poderia ser instituído por lei ordinária, não se sujeitando à 
exigência do parágrafo 4º do art. 195, c/c art. 154, CF. 
Afastou, também, o STF a compensação de que somente a autarquia previdenciária 
poderia arrecadar aquela contribuição, até mesmo por se tratar de verdadeiro imposto. 
Curvo-me à orientação do Supremo Tribunal Federal, que é órgão máximo controlador da 
constitucionalidade das leis. 
No caso, a autora postulou a declaração de inexistência de relação jurídica que a obrigue 
ao pagamento da contribuição social com base no lucro apurado em 1989. 
Por essas razões, dou provimento aos embargos para julgar improcedente a demanda. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES NA REO Nº 20.097-RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Emabargante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Embargado: LUCIANO FERREIRA DE MORAIS 
Advogados: DRS. LUCÉLIA L. DE OLIVEIRA AZEVEDO E OUTROS (EMBDO.) 
 
EMENTA 

Embargos Infringentes. Ação em que restou vencida a União Federal. Ilegitimidade ativa 
do Ministério Público. Lei Complementar nº 70/93. 
A Lei Complementar nº 70/93 retirou do MPF os poderes de representação judicial da 
União. 
O fato da União Federal ser parte no processo não constitui motivo para a intervenção do 
MP, uma vez que aquela dispõe de seus próprios representantes para defendê-la. 
Não oficiando como parte ou como fiscal da lei, o "Parquet" só poderá recorrer nas 
hipóteses previstas no art. 82 do CPC. 
Inexistência, no caso, de interesse público a respaldar a intervenção do MP no pólo ativo 
da demanda. 
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Não conhecimento dos embargos. 
 
ACÓRDÃO  

 
Vistos etc. 
Decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, não conhecer dos 
embargos, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente 
julgamento. 
Recife, 16 de março de 1990 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Ministério Público interpõe embargos infringentes 
contra acórdão da eg. 2ª Turma deste Tribunal que deu parcial provimento à remessa ex 
officio, mantendo a decisão da 1ª Instância que determinou a incorporação aos 
vencimentos de militar da reserva do percentual de 26,06%, no período de junho de 1987 
até outubro de 1989, de 16,19%, referente às URPs de abril e maio de 1988, de 26,05%, 
referente à URP de fevereiro de 89, e do percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março 
de 1990. 
Em suas razões, alega o MP, preliminarmente, ser parte legítima para interpor os 
embargos, uma vez que a União Federal figura num dos pólos da ação, o que, "por si, já 
seria suficiente a permitir a presente intervenção do MP, a teor do contido no artigo 82, III, 
do CPC". 
No mérito, ataca a parte do acórdão que deu provimento ao recurso por maioria - o 
reajuste no percentual de 84,32% -, afirmando que o reajuste pleiteado não constitui 
direito adquirido dos autores, mas sim mera expectativa, uma vez que "o período que 
poderíamos chamar de aquisitivo não havia se completado". Alega ainda que a decisão 
embargada, ao considerar inconstitucional a aplicação da Lei nº 8.030 ao reajuste de 
proventos, estaria violando o art. 5º , XXXVI, da CF. 
Vieram-me os autos, por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Trata-se de embargos infringentes 
interpostos pelo Ministério Público Federal contra decisão da eg. Segunda Turma deste 
Tribunal, que, por maioria, deu parcial provimento à remessa ex officio em ação que 
visava ao reajuste de benefício previdenciário no percentual de 84,32%, relativo ao IPC 
de março/90. 
Examino preliminarmente a questão da legitimidade ativa do Ministério Público para 
interpor o presente recurso. 
O Ministério Público alega ser parte legítima para recorrer, uma vez que, vencida a União 
Federal, haveria interesse público, evidenciado pela qualidade da parte - CPC, art. 82. 
Entendo, porém, que não assiste razão ao embargante. A Lei Complementar nº 73/93 
retirou do MPF os poderes de representação da União Federal. 
Dispõe o Código de Processo Civil: 
"Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir : 
I - nas causas em que há interesses de incapazes; 
II - nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, 
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interdição, casamento, declaração de ausência e disposições de última vontade; 
III - em todas as demais causas em que há interesse público, evidenciado pela natureza 
da lide ou qualidade da parte." 
Ora, no presente caso não se vislumbra quaisquer das hipóteses descritas acima. O fato 
da União Federal ser parte no processo não constitui motivo para a intervenção do MP, 
uma vez que aquela dispõe de seus próprios representantes para defendê-la. 
Nesse sentido a jurisprudência do egrégio STF: 
"A circunstância de a pessoa de direito público ser parte na causa não constitui razão 
suficiente para a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público, se não evidenciada 
a conotação de interesse público. O princípio do art. 82, III, do CPC, não acarreta a 
presença do Ministério Público pelo só o fato de haver interesse patrimonial da Fazenda 
Pública, que dispõe de defensor próprio e é protegida pelo duplo grau de jurisdição. Se 
quisesse abranger as causas dessa natureza, o legislador processual o teria mencionado 
expressamente, tal a amplitude da ocorrência (Ac. unân. da 1ª T. do STF de 26.2.88, no 
RE 107.905-SC, Rel. Min. Sydney Sanches; RTJ, 125/740)." 
"O interesse público não se identifica com o da Fazenda Pública, mesmo porque esta é 
representada por seu procurador e se beneficia do disposto no art. 475-II e III (RTJ 
93/226, 94/395, 94/899; STF-RP 25/324;RTFR 143/97)." 
O Ministério Público reforça suas alegações de legitimidade processual para recorrer com 
o art. 499, caput, do CPC. 
Ocorre que a interpretação do referido artigo não pode ser feita senão em consonância 
com o art. 82. Desse modo, quando não for parte ou não oficiar como fiscal da lei, o 
Ministério Público só poderá recorrer dentro daquelas hipóteses já referidas. 
Isto posto, não conheço dos embargos. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0380-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrantes: DRS. MARCELO VINÍCIUS GOUVEIA MARTINS E OUTRO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA - CE 
Pacientes: CARLOS FREDERICO SERRA DE SABÓIA E JOSÉ EURICO SERRA DE 

SABÓIA 
 
EMENTA 

Habeas Corpus para trancar ação penal. Constrangimento ilegal. Denúncia. Tipificação. 
Ato de recebimento. 
Denúncia por apropriação indébita de contribuições previdenciárias, descontadas de 
empregados e não recolhidos. 
Conduta descrita na denúncia que se ajusta ao tipo penal do art. 95, letra "d", da Lei nº 
8.212, de 24.07.91. 
Alegação de que aos fatos ocorridos entre setembro de 1991 e abril de 1992 aplicar-se-ia 
a Lei nº 8.137/90 e não a Lei nº 8.212/91. 
Irrelevância para efeito de recebimento da denúncia descritiva de crime em tese, se os 
acusados defendem-se dos fatos, não da definição dada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
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denegar a ordem, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 14 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Denunciados Carlos Frederico Serra de Sabóia e 
José Eurico Serra de Sabóia, perante a eg. 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, 
por crime de apropriação indébita, tipificado no art. 95, d, da Lei nº 8.212, de 24.07.91, por 
haverem descontado e deixado de recolher contribuições previdenciárias, pedem os 
advogados o trancamento da ação com a impetração deste habeas corpus. 
Fundamentam-se em que, existente conflito de leis para tipificar penalmente o mesmo 
fato, aplicar-se-ia a mais benéfica, no caso a Lei nº 8.137/90, pelo que teria o magistrado, 
com o ato iniciador da ação penal, violado o artigo 5º, XL, da Constituição Federal 
(princípio da irretroatividade da lei penal) e artigo 2º do Código de Processo Penal 
(aplicação da lei processual no tempo). 
A digna autoridade apontada coatora, nas suas informações, esclareceu que o delito 
consumou-se na vigência da Lei nº 8.212/91 e, ainda, que venha a entender-se aplicável 
a tipificação penal da Lei nº 8.137/90 operar-se-á a emenda do libelo como permite o art. 
383 do CPP. 
A Dra. Eliane de Albuquerque Oliveira Recena, nesta instância e representando o 
Ministério Público, opinou pela denegação da ordem porque, "só excepcionalmente, 
admite-se o trancamento de ação penal via habeas corpus, o que só ocorre quando há 
provas inequívocas de que o fato não se constitui crime, de que quem está sendo 
acusado não o praticou ou não podia praticá-lo, de que já ocorreu a prescrição, etc." - fls. 
215. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O constrangimento ilegal, corrigível por 
habeas corpus, assume uma variedade de formas, como exemplifica o art. 648 do CPP. 
A doutrina acerca da falta de justa causa para a ação penal é sintetizada por Júlio Fabrini 
Mirabete: 
"Também somente se justifica a concessão do habeas corpus por falta de justa causa 
para a ação penal quando é ela evidente, ou seja, quando a ilegalidade é evidenciada 
pela simples exposição dos fatos com o reconhecimento de que há imputação de fato 
atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação. É 
possível verificar-se perfunctoriamente os elementos em que se sustenta a denúncia ou a 
queixa, para reconhecimento da 'fumaça do bom direito', mínimo demonstrador da 
existência do crime e da autoria, mas não se pode pela via estreita do mandamus trancar 
ação penal por falta de justa causa quando o seu reconhecimento exigir um exame 
aprofundado e valorativo da prova dos autos." 
("Processo Penal", 1ª edição, Ed. Atlas S/A, p. 686) 
Sustentam os impetrantes não haver justa causa para o processo em curso na Justiça 
Federal - CE, porque tipificada erroneamente a conduta dos ora pacientes na peça de 
início penal. 
São eles acusados de, na condição de sócios da empresa Dunas Confecções Ltda. 
Indústria e Comércio Ltda., haverem descontado contribuições de seus empregados e 
delas se apropriado indevidamente. 
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Eis a denúncia - fls. 208/209: 
"A presente peça inquisitória constata e relata que houve o devido recolhimento pelo 
empregador das contribuições pagas pelos seus respectivos empregados a título de 
contribuições previdenciárias, sem que ocorresse, todavia, o repasse das aludidas 
contribuições ao Caixa da Previdência Social, correspondentes aos períodos 09/; 10/; 11/ 
e 12/01 a 01/; 02; 03/ e 04/92. 
Com efeito, é possível inferir-se das declarações prestadas pelos denunciados, outrossim, 
dos demais atos investigatórios constantes dos autos, presente a vontade de os mesmos 
se apropriarem indevidamente de um bem que não lhes pertencia. 
Efetivamente, não poderiam os denunciados, representantes legais da empresa, 
beneficiarem-se de patrimônio alheio em detrimento de outros, haja vista que tal auferição 
havia de recair nos cofres do INSS. 
Assim, estando perpetrada a ação delituosa por parte dos denunciados, requer o 
Ministério Público Federal a instauração de processo-crime, dando-o como incurso nas 
penas do artigo 95, letra d, da Lei 8.212, de 24.07.91; artigo 104, alínea d, do 
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social, c/c os artigos 5º, 26, 
27, 30 e 33 da Lei nº 7.492, de 16.06.86, promovendo-se a citação dos mesmos para se 
verem processar e julgar, pena de revelia, também a intimação das testemunhas abaixo 
arroladas." 
Ora, à época do primeiro desconto (setembro de 1991), já se encontrava em vigor a Lei nº 
8.212, que é de julho daquele mesmo ano e que dispôs em seu artigo 95: 
"Art. 95. Constitui crime: 
............................................ 
d) deixar de recolher, na época própria, contribuição ou outra importância devida à 
Seguridade Social e arrecadada dos segurados ou do público; 
............................................ 
§ 1º. No caso dos crimes caracterizados nas alíneas d, e e f, deste artigo, a pena será 
aquela estabelecida no artigo 5º da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, aplicando-se à 
espécie as disposições constantes dos artigos 26, 27, 30, 31 e 33 do citado diploma 
legal." 
Ainda que a conduta tivesse sido enquadrada com incorreção, não seria caso de trancar-
se a ação penal, pois o erro nenhum prejuízo traria aos pacientes que se defendem dos 
fatos descritos, não da definição dada na peça de acusação. 
Se a denúncia descreve o cometimento de crime em tese, com base em inquérito policial, 
deve ser recebida relegando-se para a instrução o exame dos elementos subjetivos do 
crime, salvo quando já estejam evidentes estes, a não exigir mais qualquer prova. 
No egrégio TFR, a questão foi enfrentada assim: 
"Relator: O Sr. Ministro Nilson Naves 
Recorrente: Justiça Pública 
Recorrida : Alíria Goulart Vieira 
EMENTA: Penal e Processo Penal. Falta de recolhimento, na época própria, de 
contribuição devida à previdência social e arrecadada dos segurados ou do público. 
Crime, em tese, de apropriação indébita. Aptidão da denúncia oferecida para dar início à 
ação penal. Provimento do recurso em sentido estrito." 
(RCCR 1128-SC, julg. em 13.09.85, in RTRF nº 131, p. 391) 
Na hipótese em exame, as peças extraídas do inquérito e anexadas desordenadamente 
ao presente habeas corpus não deixam ver questões relevantes que costumam ser 
valoradas por esta eg. Turma, em julgamento de matéria semelhante, como: 
parcelamento, pagamento à previdência social e dificuldades financeiras da empresa. 
Nem são estes os motivos da impetração. 
Denego a ordem. 
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 29.749-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrante: FRANCISCO RUBENS DE CASTRO MAIA JÚNIOR 
Impetrado: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
Advogados: DRS. MARCELO RODRIGUES PINTO E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Administrativo. Servidor público. Lotação provisória. Lei nº 8.112, 
art. 84, § 2º. 
Servidor do quadro permanente do TRF - 5ª Região. Pedido de lotação provisória no 
quadro da seção judiciária do Ceará. Cônjuge virago residente em Fortaleza. Servidora do 
TRT da 7ª Região. Cabimento. 
Nas hipóteses de deslocamento do cônjuge ou companheiro, o servidor poderá ser lotado 
provisoriamente em repartição pública de qualquer ponto do território nacional, "desde 
que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo". Inteligência do art. 84, § 
2º, do RJU. 
Concessão da segurança. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, conceder a segurança, nos 
termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 06 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Francisco Rubens de Castro Maia Júnior impetra 
mandado de segurança contra ato administrativo desta Corte que indeferiu o seu pedido 
de remoção funcional do quadro deste Tribunal para a Seção Judiciária do Ceará. 
Argumenta o impetrante que, mesmo sendo Agente de Segurança Judiciária do TRF 5ª 
Região, sempre esteve à disposição da mencionada Seção Judiciária e que seu pedido 
de remoção tem razões de ordem familiar, tais como o matrimônio com servidora do TRT 
da 7ª Região, sediado em Fortaleza, o precário estado de saúde de sua filha e o repentino 
falecimento de sua sogra. 
Sustenta, ao final, que o indeferimento do pedido violou o disposto nos artigos 36, 
parágrafo único, da Lei nº 8.112/90, e 226 e 227, da Carta Magna Federal. 
O MM. Juiz Vice-Presidente, no exercício da Presidência, prestou as informações de 
estilo, aduzindo, em resumo, a impossibilidade de aplicar-se o instituto da remoção, 
restrito aos deslocamentos de servidores no âmbito do mesmo quadro e que "exercendo o 
impetrante no quadro deste Tribunal o cargo de Agente de Segurança Judiciária, onde o 
número de seus ocupantes não atende às necessidades reais deste Tribunal, situação a 
agravar-se mais ainda com a próxima mudança para a nova sede, não há como verificar-
se que o interesse da administração não permite nem sequer atender o pleito do 
impetrante em termos de cessão de servidor" - fls. 95. 
O MPF opinou pela concessão da segurança. 
É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A presente impetração insurge-se contra o 
ato administrativo desta Corte Regional que indeferiu pedido de mudança de sede 
funcional formulado por Agente de Segurança Judiciária. 
Ao fundamentar a inicial, o impetrante refere-se à remoção, mas, ao formular o pedido, 
requer a sua transferência para a Seção Judiciária do Ceará. 
Cita o impetrante os seguintes precedentes administrativos - fls. 5/6: 
"1º)Processo Administrativo nº 92.05.00149-0/PE 
Remoção do servidor João Flávio Ribeiro, em razão da transferência de sua mulher. O 
processo, julgado em 08.04.92, foi deferido com ônus para essa Corte (doc. 12). 
2º)Processo Administrativo nº 92.05.00389-1/PE: 
Remoção da servidora Maria Alice Pinto Giordano, em razão do seu marido não ter 
encontrado emprego na cidade de Recife e haver retornado a Porto Alegre. O processo, 
julgado em 20.05.92, foi deferido com ônus para essa Corte (doc. 13). 
3º)Processo Administrativo nº 93.05.00046-0/CE: 
Remoção da servidora Ângela Maria Castelo Branco Machado que, em razão de ser 
casada com o ilustre Juiz Agapito Machado, Titular da 4ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Ceará, foi lotada nessa Corte e, posteriormente, removida para Fortaleza, 
invocando a proteção especial à família e à criança. Situação igual à do impetrante. 
O processo, julgado em 03.03.93, com o deferimento do pedido. É importante destacar 
que ensejou até alteração na distribuição de cargos (RES. nº16, de 11.10.89) no Quadro 
Pessoal da Justiça Federal da Primeira Instância (DOC 14). 
4º)Processo Administrativo nº 93.05.00188-2/PE: 
Remoção da servidora Graça de Fátima Medeiros Lopes Varela que, em razão do marido 
integrar os serviços da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, invocando a 
proteção familiar, obteve o deferimento do pedido. O processo, julgado em 05.05.93, foi 
deferido com ônus para essa Corte (DOC. 15)". 
Desejo, apenas, esclarecer os precedentes citados, pois há incorreções no registro feito 
pelo impetrante. 
Primeiro: a decisão proferida no PA nº 149/92 lotou provisoriamente o servidor na 8ª Vara 
Federal de Santa Catarina. 
Segundo: a servidora Maria Alice Pinto Giordano, conforme decisão proferida no PA nº 
389-1-92, foi colocada à disposição do TRE do RS. 
Terceiro: no PA nº 46-0-93, houve deferimento da remoção de Ângela Maria Castelo 
Branco Machado, mas no quadro de Pessoal da Justiça Federal do 1º Grau. 
Quarto: A servidora deste Tribunal Graça de Fátima Medeiros Lopes Varella não foi 
removida, mas lotada provisoriamente na Seção Judiciária do RN, e com ônus para o 
Tribunal, por decisão proferida no PA 188-2-93 (documentos de fls. 42/45). 
A remoção de que trata o art. 36, parágrafo único, do Regime Jurídico Único, seria 
inaplicável à espécie conforme corretamente informou a autoridade apontada como 
coatora. Isto porque o instituto da remoção é restrito aos deslocamentos de servidores no 
âmbito de um mesmo quadro. Tanto este Tribunal como as Seções Judiciárias da 5ª 
Região possuem quadros de pessoal próprios. Não seria possível realizar-se a remoção 
de um para outro quadro. 
Já a transferência, prevista no artigo 23 da Lei nº 8.112/90, é forma de provimento do 
cargo público e depende da existência de vaga a ser preenchida, o que não restou 
comprovado pelo impetrante. 
No entanto, a impetração se dirige contra o indeferimento de um pedido administrativo, de 
remoção, e, depois, o de lotação provisória. (fls. 47/48).  
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No tocante à lotação provisória de servidor, dispõe o Regime Jurídico Único: 
"Art. 84. Poderá ser concedida licença a servidor para acompanhar cônjuge ou 
companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou 
para o exercício de mandado eletivo dos Poderes Executivo ou Legislativo. 
§ 1º (...) 
§ 2º Na hipótese do deslocamento de que trata este artigo, o servidor poderá ser lotado 
provisoriamente, em repartição da administração federal direta, autárquica ou fundacional, 
desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo." 
No caso, o cônjuge do impetrante é servidora do TRT da 7ª Região, com sede em 
Fortaleza. O seu (da esposa) deslocamento para o Estado de Pernambuco, conforme 
sugeriu o Diretor da Subsecretaria de Pessoal, ocasionaria grave abalo à estrutura 
familiar, sobretudo em razão do precário estado de saúde de sua filha (precariedade 
comprovada nos autos), a exigir constante assistência médica e familiar, esta impossível 
de ser prestada em outra localidade, distante dos demais familiares, uma vez que ambos 
os cônjuges "trabalham fora". 
Sem falar que depois da Constituição de 1988 desapareceu a prerrogativa masculina da 
chefia da sociedade conjugal, não havendo mais apenas o dever da esposa acompanhar 
o marido. Nesse sentido, destaco trecho do lúcido parecer ministerial - fls. 163: 
"... a Constituição de 1988, dentre as incursões que fez no Direito de Família, destacou a 
igualização dos cônjuges em direitos e obrigações (art. 226, § 5º). Dessa forma, foram 
revogados os dispositivos do Código Civil que atribuíam ao marido a competência para 
representar a família, fixar o domicílio ou mantê-la. No comentário de Humberto Theodoro 
Júnior, a família tornou-se corporativa uma vez que as decisões de interesse da 
comunidade doméstica resultam hoje de decisão conjunta do marido e da mulher. 
No caso em tela, fica claro tal corporativismo, que vem, inclusive, estabelecer o domicílio 
familiar em Fortaleza, porque: é lá onde o casal possui casa própria, abrigando a 
residência da mulher e da filha do impetrante; é lá onde a mulher também é servidora 
pública, auferindo recursos para participar da manutenção da família." 
Finalizando, ressalto que o texto constitucional é pródigo em amparo e proteção à família 
e que, no caso, o indeferimento do pedido representaria inconstitucional incentivo à 
desagregação familiar. 
Isto posto, concedo, em parte, a segurança para lotar provisoriamente o impetrante na 
Seção Judiciária do Ceará. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 29.904-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Impetrante: MARIA DA PENHA NASCIMENTO DE SOUSA E OUTROS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - CE 
Advogados: DRS. LUIZ CRESCÊNCIO PEREIRA JÚNIOR E OUTROS (IMPTES.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Litisconsórcio ativo. Possibilidade de recusa pelo Juiz, se exorbitante o 
número de litisconsortes, há risco de tumulto procedimental com conseqüente ofensa ao 
princípio da igualdade. Havendo, no caso, comunidade na produção e realização da prova 
e seu exame pelo Juiz e não excedendo a seis o número de litisconsortes, não resta 
dúvida de que a decisão judicial que admite a ação apenas quanto aos cinco primeiros 
autores mostra-se abusiva, maculando, inclusive, o princípio da economia processual. 
Presença do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora" que justifica a atribuição de efeito 
suspensivo para o agravo de instrumento interposto. Concessão da segurança. 
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ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, conceder 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: O caso é de mandado de segurança, com pedido de 
liminar, que impetram Maria da Penha Nascimento de Sousa e outros contra decisão 
emanada do MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, nos autos de 
ação ordinária promovida contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 
O MM. Julgador de 1º grau, entendendo que o elevado número de autores tumultuava o 
processo a prejudicar-lhes o interesse, malferindo, inclusive, o princípio da igualdade, 
fixou em cinco o número de litisconsortes ativos, recebendo a inicial apenas em relação 
aos cinco primeiros promoventes. 
Havendo interposto agravo de instrumento contra tal decisão, pugnam os impetrantes por 
efeito suspensivo, ao fundamento de que o art. 46 do CPC não limita o número de autores 
ou de réus, de forma a não caber à autoridade agravada modificar ao seu alvedrio a letra 
da lei, ensejando sérios prejuízos para os autores. 
Concedi a liminar pretendida em despacho às fls. 40. 
Notificada, a autoridade judicial impetrada manifestou-se através das informações que 
prestou às fls. 43/46 em defesa do ato impugnado. 
O Ministério Público, em parecer, opinou pela concessão da ordem, ao fundamento de 
que inexistia previsão legal que autorizasse a limitação do número de litisconsortes ativos 
no processo. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A jurisprudência tem admitido a recusa do 
litisconsórcio pelo juiz a fim de facilitar o seu trâmite e evitar o tumulto processual. 
De fato, quando são tantos os demandantes, não se há de afirmar que o volume de 
documentos acostados aos autos seja pequeno e de fácil manuseio. Concordo quando se 
afirma que há a possibilidade de embaraço ao cumprimento das decisões, quando se 
trata de atendê-las em relação a quantidade considerável de demandantes. 
A limitação do número de litisconsortes ativos, nestes casos, não se trata, na verdade, de 
decisão que venha a trazer prejuízo às partes, mas, ao contrário, visa a não lhes 
prejudicar, garantindo um melhor andamento do feito e uma melhor e mais acurada 
análise da prova. 
Nesse sentido, há precedente da egrégia Segunda Turma deste Tribunal, que, em 
acórdão da lavra do eminente Juiz José Delgado, assim decidiu: 
"Processual Civil. Litisconsórcio Facultativo. Recusa. Possibilidade. 
- O Juiz, exercendo o seu poder de direção do processo, pode, de ofício, rejeitar a 
admissão de litisconsórcio facultativo ativo, fundado tão-só no inciso IV do artigo 46, por 
entender que o cúmulo pretendido cede lugar a tumulto processual. 
- Outrossim, é mister a concordância do autor principal. 
- Improvimento do agravo." 
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(Agravo de Instrumento nº 1734-CE, julgado em 29/08/89, DOE-PE de 16/09/89) 
No presente mandamus, entretanto, observo que o caso é de ação ordinária promovida 
por apenas seis (06) segurados da Previdência Social, na qual pleiteiam a aplicação 
imediata do disposto no art. 201 da Constituição Federal, que garante aos segurados 
benefício jamais inferior ao salário mínimo. 
O caso, sem dúvida, não é de litisconsórcio ativo unitário, mas de litisconsórcio facultativo 
baseado na afinidade de questões de que trata o art. 46, IV, do CPC. 
A identidade dos fundamentos da ação a caracterizar o litisconsórcio, realmente, justifica 
o processo coletivo, mormente quando há comunidade na produção e realização da prova 
e seu exame pelo juiz, com vistas ao princípio da economia processual, sobretudo quando 
o número de litisconsortes não se apresenta exorbitante. 
Por tais fundamentos, concedo a segurança para confirmar a liminar que já havia sido 
deferida e, assim, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto 
(Protocolo nº 16619). 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 35.321-RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Impetrantes: DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. 
Advogados: DRS. MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE E OUTRO (IMPTES.) 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - RN 
Lit. Pass.: FAZENDA NACIONAL 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Ataque a ato judicial denegatório de liminar em "writ". 
Inexistência do requisito essencial do "periculum in mora". 
1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 
2. Contra ato judicial denegatório de liminar em "writ" originário admite-se mandado de 
segurança se presentes os pressupostos à sua concessão, o "fumus boni juris" e o 
"periculum in mora" (Lei nº 1.533/51, art. 7º, II). 
3. A ausência de um dos pressupostos legais, in casu, do "periculum in mora", desfaz, 
destarte, o direito à pretensão aduzida, ainda mais inexista no ato atacado caráter ilegal 
ou teratológico, com fundamentação convincente. 
4. Precedentes jurisprudenciais. 
5. Segurança denegada. Negativa singular mantida. 
 
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, e, no mérito, por maioria, 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. Vencido o MM. Juiz Hugo Machado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 09 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Cuida-se de ação mandamental impetrada pelos 
Droguistas Potiguares Reunidos Ltda. contra despacho denegatório de liminar em 
mandamus originário no Juízo ora impetrado, do seguinte teor: 
"Vistos etc. 
Através do mandado de segurança, acima epigrafado, com pedido de concessão de 
liminar, pretende a parte impetrante obter, mediante decreto jurisdicional, a decretação da 
inexigibilidade do crédito tributário relativos a Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 
concernentes aos exercícios fiscais de 1983, ano base 1982 e 1984, , ano base de 1983, 
objetos dos lançamentos fiscais decorrentes do fato de omissão da receita, caracterizada 
pela existência de passivo fictício, a que se refere à exordial, com a incidência da 
correção monetária pela TRD e pela UFIR, por entendê-las inconstitucionais. 
Sabe-se que cabível, ´quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato 
impugnado, puder resultar ineficácia da ordem judicial, se concedida, a final´, a concessão 
de liminar em Mandado de Segurança. 
Assim, concessão de medida liminar, em sede de mandado de segurança, mister que 
relevantes os fundamentos da impetração e que, do ato impugnado, possa resultar 
ineficácia da ordem judicial, na hipótese de reconhecido o direito no final da demanda. Por 
conseguinte, o magistrado tem o dever de conceder a liminar. 
Nesse sentido, diz-se que, no decidir pela concessão ou denegação da liminar, 
discricionariedade não há, como bem salienta Lúcia Valle Figueiredo: 
´A relevância do fundamento se coloca à discricionariedade do juiz. A discricionariedade, 
vejam bem, como é entendida normalmente, como trânsito formal, essa relevância do 
fundamento é inserida, no caso concreto, pelo juízo técnico-jurídico que deve fazer o 
magistrado´ (in Curso de Mandado de Segurança, RT, 1986, pág. 104) 
Decerto, assim, que, se pelo juízo técnico-jurídico se inferir que o fundamento do pedido é 
relevante e está presente o ´periculum in mora, o magistrado tem o dever de deferir a 
liminar´. Não pode solução outra conferir. 
No entanto, apesar de reconhecer a relevância jurídica do pedido, não enxergo a 
manifestação, com força suficiente a autorizar a concessão de liminar requerida, por não 
vislumbrar a presença do periculum in mora, eis que o impetrante não demonstrou 
fundado receio de que, não deferida a liminar, a segurança, ao final concedida, tornar-se-
á ineficaz à anulação do ato atacado pela via do presente mandamus." 
Em sua peça inicial, os impetrantes procuram demonstrar a necessidade da cassação do 
ato impugnado, pelos fundamentos arrolados no writ originário. 
Deneguei, às fls. 60 e 60v., a liminar requerida por não visualizar insanidade no despacho 
monocrático e por inexistir prova nos autos de qualquer recurso no intuito de modificá-lo. 
Informações prestadas no sentido de não se verificar qualquer ilegalidade praticada, haja 
vista a inexistência do direito líquido e certo dos impetrantes, pela falta do requisito 
essencial do periculum in mora. 
A Fazenda Nacional, na qualidade de litisconsorte passiva, requereu a denegação da 
segurança, fincada na legalidade do ato praticado no juízo a quo e por não haver respaldo 
ao direito líquido e certo dos impetrantes. 
Parecer do douto representante do Parquet, opinando, preliminarmente, pela inépcia da 
inicial, por não terem os impetrantes instruído o pedido com a prova cabal da 
exteriorização do ato, através do documento hábil a comprovar o direito invocado. No 
mérito, opinou pela denegação da segurança pleiteada, em face da não existência do 
periculum in mora, visto que até o momento a Fazenda Nacional não promoveu a 
executiva referente ao auto de infração. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A preliminar de inépcia da inicial, suscitada 
pelo nobre Procurador da República, não vejo por prosperar. 
Alega que não foi comprovado, de plano, o direito invocado, através de documentos, dos 
impetrantes. Seria imprescindível, para atacar o ato judicial, a prova cabal da 
exteriorização do ato arestado, o que não se deu in casu. 
Os impetrantes, em sua exordial (fl. 03), não transcreveram todo o teor do ato atacado. 
Porém, transpuseram a parte decisória do mesmo que é objeto de sua irresignação, 
transposição essa que é, a meu ver, suficiente à sua pretensão. 
Ao mais, não seria de bom alvitre que assim se extinguisse o presente feito, posto que, 
em seus informes prestados, o ilustre Magistrado singular relatou toda a sua decisão 
denegatória, o que tornou os autos completos à sua apreciação e conclusão a seguir 
findada. 
Isto posto, rejeito a preliminar. 
É como voto, preliminarmente. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Diversamente do aspecto preliminar 
visualizado pelo douto Procurador da República, o qual entendi de modo contrário, quanto 
ao mérito, rendo-me aos argumentos por ele vergastados e pelos quais ora passo a 
apresentar. 
O fator relevante que me leva a concluir pela denegação da segurança é a não existência, 
comprovada de fato, do direito líquido e certo dos impetrantes. A falta do requisito 
primordial do periculum in mora, assento do ato ora atacado, aponta-me como evidente. 
Como bem frisou o MM. Juiz impetrado, nas sua informações, utilizou-se ele, por assim 
decidir pela denegação da liminar, do juízo técnico-jurídico para o caso concreto, dentro 
dos limites discricionários que lhe são outorgados funcionalmente. Realmente, o não 
deferimento da liminar pleiteada, não ensejaria, aos ora impetrantes, se a final concedida 
a segurança definitiva, prejuízo a si, ou, doutra vista, resultasse ineficácia à ordem judicial 
final. 
A demonstração da possibilidade de superveniência de qualquer lesão pela não 
concessão da liminar não restou provada no writ originário, fato esse suficiente a não 
permitir a liberalidade do livre convencimento positivo do ilustre Despachante, o que torna 
legal e irreformável seu ato. 
Neste aspecto, bem delineou às fls. 74/79 a Fazenda Nacional, quando assim compilou, 
litteratim: 
Por construção jurisprudencial se tem admitido o mandado de segurança contra ato 
judicial, excepcionalmente, para emprestar efeito suspensivo a recurso que não o tenha, 
desde que interposto a tempo e modo, ou em caso de decisão teratológica ou 
flagrantemente ilegal. 
No Mandado de Segurança nº 10788-PE (92.05.11375-1), o Exmo. Sr. Juiz Castro Meira, 
Presidente dessa Egrégia Corte, reforça essa posição, em acórdão assim ementado: 
´Mandado de Segurança. Ato judicial. Incabimento. 
- A jurisprudência vem admitindo mandado de segurança contra ato judicial, 
excepcionalmente, em duas hipóteses: para emprestar efeito suspensivo a recurso que 
originalmente não o tenha e, quando se trate de decisão de flagrante ilegalidade, de 
cunho teratológico, desde que presentes os requisitos legais. 
- (...) 
- Segurança denegada." 
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(DJU, de 02.04.93, pág. 11364) 
É de se apreciar se a impetração obedeceu a uma dessas duas hipóteses. 
Quanto à primeira hipótese, de se querer imprimir efeito suspensivo a recurso, é de todo 
improcedente a ação de segurança. É que o impetrante não fez prova de qualquer 
recurso que tenha interposto, admitindo mesmo a não interposição. 
Quanto à segunda hipótese, de ocorrência de decisão teratológica ou com ares de 
flagrante ilegalidade, também não se enxerga viabilidade à ação mandamental. 
O Juiz singular não deferiu a liminar no outro mandado de segurança, porque não 
enxergou em que seria ineficaz a segurança, se a final concedida. Data venia, não se há 
de enxergar ilegalidade onde, de fato, não existe, muito menos ilegalidade acentuada, 
flagrante, aquela que salta aos olhos." 
Esta linha de pensamento acima transcrita foi adotada no parecer de fls. 82/85, do ínclito 
Procurador da República, Dr. Joaquim José de Barros Dias, conforme se espelha, verbis: 
"Abrandando o rigor do entendimento sumulado pelo STF, nossos Tribunais têm admitido 
mandado de segurança contra ato judicial, seja para emprestar efeito suspensivo ao 
recurso que não o tem, seja para atacar ato judicial negativo, desde que demonstrado que 
o ato, abusivo e ilegal, trás por si só, prejuízos de difícil reparação, acaso conhecida a 
segurança ao final. 
Assim, a plausibilidade do direito neste mandamus seria demonstrar que o ato judicial é 
teratológico. 
Ora, conhecendo-se agora o inteiro teor do despacho judicial, não se pode atribuir ao 
mesmo qualquer eiva de ilegalidade. Até porque, até o momento a Fazenda Nacional não 
promoveu a executiva referente ao auto de infração. o que afastaria o periculum in mora. 
Portanto, não há que se falar em ilegalidade do ato judicial, ou mesmo de direito subjetivo 
da impetrante em obtenção da medida." 
Alfim, registro que os aspectos ensejadores à reforma do despacho arestado não foram 
devidamente provados, comprovados e demonstrados. Ou seja, inocorreu a pré-falada 
ilegalidade, ou, até, inserção teratológica no decisum a quo, haja vista não se deparar 
com a liquidez e certeza do direito pleiteado, pela inexistência do periculum in mora à sua 
concretização. Nessa esteira, registro a seguinte ementa: 
"Processual Civil. Mandado de Segurança. Ato judicial. Indeferimento de liminar em 
mandado de segurança. Ausência de pressupostos. 
- É cabível mandado de segurança contra decisão judicial que nega liminar em mandado 
de segurança, independentemente de interposição de agravo de instrumento, que não se 
presta para atacar tal decisão. 
- Demonstrada a ausência dos pressupostos inscritos no art. 7º, II, da Lei nº 1.533/51, em 
despacho fundamentado, impõe-se a denegação do writ em que se postula a revisão 
daquele decisum. 
- Segurança denegada." 
(MS nº 91.01.13083-DF, TRF - 1ª Reg., Rel. Juiz Vicente Leal, dec. unân., DJU, de 
08/06/92) 
É o ocorrido no presente caso: ausência do pressuposto legal do periculum in mora, 
desfazendo, destarte, o direito à pretensão aduzida. 
Por todas as considerações e fundamentações acima demonstradas, meu voto é pela 
denegação da segurança, pelo que mantenho a negativa de primeiro grau. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 39.208-PB 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
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Impetrante: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO 
DA PARAÍBA - SINDJUF/PB 

Impetrado: JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SJ/PB 
Advogados: DRS. RICARDO FIGUEIREDO MOREIRA (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Cargos em comissão e as funções de confiança. Liberdade de nomeação 
e exoneração, com preferência aos ocupantes de cargo de carreira técnica ou 
profissional, nos casos e condições previstos em lei (art. 37, II e V, da Constituição 
Federal). Possibilidade de nomeação de servidores requisitados para exercício de função 
de confiança, em caráter excepcional e dada a carência de servidores aptos, no quadro 
funcional da Seção Judiciária. Segurança denegada.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, denegar a segurança, 
nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o 
presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 08 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: O Sindicato dos Trabalhadores do Poder 
Judiciário no Estado da Paraíba ajuiza mandado de segurança coletivo contra ato do MM. 
Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária da Paraíba, postulando a suspensão da 
concessão de funções gratificadas a pessoas estranhas ao quadro de pessoal 
permanente da Justiça Federal. Alega, em resumo, que, nos termos dos arts. 9º e 61 da 
Lei 8.112/90, em combinação com o art. 26 e seu parágrafo 1º, da Lei 8.216/91, os cargos 
em comissão e as funções de direção e assessoramento são de provimento exclusivo 
pelos servidores da Justiça Federal. 
Em informações, o MM. Juiz Federal Diretor do Foro da Paraíba, Dr. Alexandre Costa de 
Luna Freire, esclareceu que alguns servidores requisitados têm gratificação de 
representação em razão da premente necessidade de serviço, nos termos da Resolução 
nº 13/93, deste Tribunal. 
A Procuradoria Regional Federal, em parecer da ilustre Procuradora Dalva de Almeida, 
manifestou-se pela denegação. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Os cargos em comissão e as funções 
de confiança, consoante disposto no art. 37, II e V, da Constituição Federal, são "de livre 
nomeação e exoneração", devendo ser exercidos, "preferencialmente, por servidores 
ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos 
em lei." 
Os arts. 9º e seu parágrafo único e 61, I, da Lei 8.112/90, não podem ser interpretados 
como determinantes da retirada da faculdade de nomeração de pessoas estranhas aos 
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cargos de carreira, porquanto no dispositivo constitucional está expresso esse poder de 
"livre nomeação", limitado, nos termos da lei, pela preferência de exercício por servidores 
ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional. 
A lei poderia, isto sim, estabelecer que determinadas funções técnicas seriam exercidas 
preferencialmente por servidores tecnicamente habilitados para tanto. Não haveria como, 
a pretexto de regulamentar a Constituição Federal, estabelecer-se a ampla e geral 
reserva de mercado que pretende o Sindicato impetrante. O mesmo se diga quanto ao 
disposto no parágrafo 1º do art. 26 da Lei 8.216/91. 
De todo modo, inexiste direito líquido e certo de qualquer servidor a resguardar. As 
funções de confiança na Seção Judiciária da Paraíba foram preenchidas, 
preferencialmente, pelos servidores do quadro, e, excepcionalmente, por funcionários 
requisitados de outros órgãos públicos. 
Por essas razões, denego a segurança. Custas pelo impetrante. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 41.792-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrante: IPOJUCA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-PE 
Advogados: DRS. JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Medida liminar. 
- Se do ato impugnado decorre prejuízo praticamente irreparável, e são relevantes os 
fundamentos do pedido, defere-se medida liminar, ainda que possa desta decorrer algum 
dano, desde que reparável. 
- Liminar deferida 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Plenário do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de votos, deferir a liminar, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 20 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: 1. Ipojuca - Empreendimentos e Participações Ltda. 
impetra mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra ato do MM. Juiz 
Federal da 3ª Vara em Pernambuco, que, em ação cautelar movida pelo Ministério 
Público Federal contra a aqui impetrante e contra a Companhia Pernambucana de 
Controle de Poluição Ambiental e de Administração dos Recursos Hídricos (CPRH), 
deferiu medida liminar, determinando que a impetrante faça cessar "todo e qualquer 
procedimento de destruição de manguezal na área da praia de SUAPE, quais sejam: 
desmatamento, queimada e aterramento dos manguezais", bem como "qualquer 
intervenção no ecossistema do aludido local, como uso de draga ou qualquer máquina 
que intervenha no meio ambiente", fixando multa diária para o caso de descumprimento 
da medida. 
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2. O writ pretende o anulamento do despacho que deferiu a liminar, ou a outorga de efeito 
suspensivo ao agravo contra ele interposto pela impetrante. 
3. A impetrante, que é titular de direitos sobre a área em questão, pretende construir na 
mesma um complexo turístico, que diz ser de relevantíssimo interesse sócio-econômico 
para o Estado de Pernambuco. 
4. No Juízo de retratação, na sede do agravo, a autoridade impetrada manteve o 
despacho. 
5. Deixo de fazer referências aos argumentos da impetrante, posto que já bem sustentado 
pelo ilustre advogado, que nos falou da Tribuna há poucos instantes. 
6. Considero relatado o caso. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): 1. No caso, qualquer que seja a decisão 
por nós proferida, haverá dano para uma das partes. Deferida a liminar, certamente 
ocorrerá dano ao meio ambiente. Indeferida, o dano que seguirá sofrendo a impetrante é 
incontestável. A questão essencial, portanto, reside em saber qual dos danos é de mais 
difícil reparação. 
2. Os danos ao meio ambiente, uma vez comprovados, podem ser reparados pela 
impetrante. Aliás, isto pode dar-se em decorrência de condenação, na própria ação a ser 
movida pelo Ministério Público, como processo do qual é acessório o da medida cautelar 
em cujo âmbito foi deferida a medida liminar atacada. E tais danos até podem não 
ocorrer, desde que cumpridas todas as condições impostas pela autoridade competente, 
para a autorização do empreendimento, nos termos do competente relatório de impacto 
ambiental. 
3. Indeferida que seja a liminar aqui pleiteada, o prejuízo da impetrante é inevitável, além 
dos lucros cessantes. Mesmo admitindo que tais prejuízos, e lucros cessantes, são 
indenizáveis, a obtenção de tal indenização obviamente não se dará no âmbito deste 
mandado de segurança, e isto é bastante para que se afirme serem aqueles prejuízos 
irreparáveis. 
4. Prejuízos a terceiros, que deixarão de ter oportunidade de trabalho. Prejuízos, ainda, 
certamente sofrerão todos quantos deixarem de auferir as vantagens decorrentes do 
aumento da oferta de empregos. E estes nem mesmo terão como reivindicar coisa 
alguma. 
5. De todo modo, ainda que se entenda que a possibilidade de reparação através da ação 
própria é suficiente para afastar a necessidade da liminar aqui pedida, tem-se de 
considerar que a indenização, a ser paga pela União, passa pelo precatório, que, em face 
da inflação, restou praticamente inutilizado. Assim, pode-se considerar que tal 
possibilidade é, na prática, quase inexistente. A indenização a final recebida, em casos 
assim, não cobre mais do que pequena parte do prejuízo. 
6. Por tais razões, defiro a medida liminar. Considerando, porém, que no julgamento do 
agravo a questão poderá ser melhor examinada, defiro a liminar para atribuir efeito àquele 
recurso, interposto pela impetrante. 
7. É como voto. 
 

PETIÇÃO Nº 0083-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Recorrente: UNIÃO FEDERAL 
Recorridos: HELCI DE CASTRO SALES E OUTROS 
Advogado: DR. ORLANDO DE SOUZA REBOUÇAS (REQDOS.) 
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EMENTA 

Processual Civil. Ação Cautelar Incidental em Ação Rescisória. Pedido de sustação da 
execução da execução da sentença trânsita em julgado. Cabimento. Sua improcedência. 
Ausência de "fumus boni iuris" e de "periculum in mora". 
I - A atribuição de valor à causa não constitui requisito da petição inicial da cautelar. Sua 
falta, pois, não enseja o indeferimento da exordial e a conseqüente extinção do feito. 
II - Em se tratando de suspeição ou impedimento de magistrado que enseje a nulidade do 
processo, necessário que este tenha prolatado nos autos sentença passada em julgado.  
III - Sendo caso de mero despacho deferitório de liminar que, inclusive, foi cassada por 
força de liminar concedida em ação de segurança, não há de se falar em nulidade. 
IV - Alegação, ademais, da qual não se pode conhecer, porquanto não suscitada pelas 
vias próprias. 
V - Não se pode deixar ao desamparo os indivíduos ameaçados pelos efeitos da sentença 
rescidenda, quando tais efeitos representam grave ameaça, cuja reparação seja difícil ou 
impossível. O exercício do poder geral de cautela do Juiz autoriza o cabimento da ação 
cautelar em ação rescisória que vise, nestes casos, obstar os efeitos da coisa julgada. 
VI - Sentença que reconheceu o direito de reajuste de vencimentos de servidores públicos 
civis da União na base de 84,32%, relativamente ao IPC de Março de 1990. Execução 
que não enseja infringência ao princípio isonômico nem lesão grave à economia pública, a 
autorizar a concessão da cautela requerida. 
VII - Não caracterizados o "fumus boni iuris" nem o "periculum in mora", é de se julgar 
improcedente a medida cautelar. 
VIII - Condenação da requerente ao pagamento de honorários na base de 5% sobre o 
valor atribuído à ação rescisória. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, rejeitar a 
primeira preliminar, no sentido de ser necessária a consignação de valor da causa em 
ação cautelar. Vencido o MM. Juiz Petrúcio Ferreira e, à unanimidade, rejeitar a segunda 
preliminar, quanto à nulidade do processo. O Tribunal, por maioria, decide rejeitar a 
terceira preliminar, quanto ao incabimento da ação cautelar. Vencidos os MMMM. Juízes 
Petrúcio Ferreira e Araken Mariz. No mérito, o Tribunal, por maioria, julgou improcedente 
a medida cautelar. Vencido o MM. Juiz Lázaro Guimarães. Declararam-se suspeitos os 
MMMM. Juízes Paulo de Tarso e José Delgado, 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 setembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: A União Federal, através da eminente Procuradora 
Regional Federal, Dra. Dalva Rodrigues Bezerra de Almeida, requer medida cautelar, com 
pedido liminar, com apoio no art. 4º da Lei nº 4.348/64, art. 25 da Lei nº 8.038/90 e arts. 
798 e 799 do Código de Processo Civil, com a finalidade de sustar a execução de 
sentença que reconheceu em favor de Helci de Castro Sales e outros o direito de reajuste 
de seus vencimentos na base de 84,32%, relativo ao IPC de março de 1990, até o 
julgamento de pedido de rescisão do decisum. 
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Alega o cabimento da cautelar para sustar os efeitos do julgado rescindendo, invocando, 
para tanto, a existência de fumus boni iuris e de periculum in mora, ante precedente do 
excelso Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de lesão à economia pública por falta 
de previsão orçamentária e ofensa ao princípio constitucional da isonomia. 
A liminar, em virtude das férias, foi despachada pelo então Presidente do Tribunal, Juiz 
Hugo Machado, que a deferiu, determinando a suspensão da execução do julgado até 
posterior deliberação do Relator do caso ou do egrégio Plenário do Tribunal. 
Contra esta decisão preliminar os requeridos agravaram de regimento, vindo, depois, a 
desistirem deste recurso. 
A ação foi contestada às fls. 500 a 518, em longa petição, onde, após resumo cronológico 
dos documentos e atos processuais e dos fatos, os requerentes argúem preliminar de 
nulidade da decisão liminar, porquanto proferida por Juiz impedido e suspeito e, no 
mérito, alegam o incabimento da cautelar em ação rescisória, e a total ausência dos 
requisitos que autorizem a concessão da medida requerida. 
Os eminentes Juízes Castro Meira e José Delgado deram-se por impedidos, o primeiro 
por ter sido o relator do acórdão rescindendo (fls. 980) e o segundo por figurar como 
autoridade coatora em mandado de segurança impetrado contra o ato da Presidência que 
indeferiu o pedido liminar (fls. 993), sendo que este último afirmou, ainda, a sua 
suspeição. 
O pedido de desistência do agravo regimental foi por mim homologado, nos termos do art. 
30, Inciso VII, do Regimento do Tribunal. 
Com vistas dos autos, o Ministério Público Federal, através da ilustrada Procuradora Dra. 
Gilda Pereira de Carvalho Berger, opinou pelo deferimento da cautela. 
Conclusos os autos, verifiquei faltar à petição inicial o requisito do inciso V do art. 282 do 
Código de Processo Civil, pelo que chamei o feito à ordem, determinando a intimação da 
autora a completar a inicial sob pena de extinção do feito. 
Intimada, deixou a autora transcorrer in albis o prazo. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Argúem os requeridos, na contestação 
apresentada na presente ação cautelar, preliminar de nulidade da decisão proferida pelo 
eminente Juiz Hugo Machado que, ao tempo, exercia a Presidência desta Colenda Corte 
de Justiça. 
Na mencionada decisão, o seu ilustrado signatário deferiu, liminarmente, a suspensão da 
execução da sentença proferida na ação movida pelos ora requeridos, objeto de ação 
rescisória promovida pela União Federal. 
Alegaram os contestantes que a decisão em comento era nula de pleno direito em razão 
de haver sido proferida por juiz impedido e suspeito. 
Invocaram, em prol do alegado, o escólio do professor Vicente Greco Filho, embora o 
fizessem de forma parcial.  
Para melhor esclarecimento da matéria, passo a transcrever a passagem aludida que 
assim se encontra redigida: 
"Nos casos em que a lei considera o juiz impedido, está ele proibido de exercer sua 
função jurisdicional. A violação dos casos de impedimento acarreta a nulidade do 
processo, gerando a possibilidade da ação rescisória se, apesar da proibição legal, o juiz 
impedido proferiu sentença que se tornou definitiva com o trânsito em julgado (art. 485, 
III)." (Direito Processual Civil Brasileiro, 1º volume. Saraiva, 4ª edição, pág. 230). 
Como se observa, para que ocorra a nulidade do processo é imprescindível que o juiz 
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profira sentença e que esta se torne definitiva com o trânsito em julgado, o que não 
aconteceu no caso sob exame. 
Com efeito. O eminente juiz contra quem se levanta o impedimento e a suspeição apenas 
concedeu liminar em ação cautelar. Tal decisão, inclusive, foi modificada pelo eminente 
Juiz Petrúcio Ferreira, em razão do deferimento de pedido de liminar em mandado de 
segurança que foi impetrado. A liminar concedida pelo eminente Juiz Petrúcio Ferreira 
posteriormente foi suspensa por despacho do eminente Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Ministro Sydney Sanches, ficando, dessa forma, mantida a decisão originária. 
De qualquer sorte, o incidente de impedimento e suspeição não poderia ser levado em 
linha de conta, desde que deveria ter sido formulado em petição autuada em separado, 
seguindo os trâmites regulares e dependendo de prolação de sentença, tudo como se 
deduz do parágrafo primeiro, do art. 138, do Código de Processo Civil. 
Em conclusão, rejeito a preliminar formulada pelos requeridos. 
No que se refere ao mérito da medida cautelar proposta, impende examinar, como 
primeiro fundamento da contestação, a alegação de incabimento da medida cautelar em 
sede de ação rescisória. 
Os requeridos argumentaram que a questão do cabimento de cautelar em ação rescisória 
havia sido definitivamente solucionada pelo então Tribunal Federal de Recursos, que 
afastou essa possibilidade, ao editar a Súmula 234, verbis: 
"Não cabe medida cautelar em ação rescisória para obstar os efeitos da coisa julgada." 
Por outro lado, o art. 489, do Código de Processo Civil, preceitua, expressamente, que: 
"A ação rescisória não suspende a execução da sentença rescindenda." 
Diante disso é que extraíram os promovidos a seguinte conclusão: 
"Ora, se a ação principal é desprovida de poder de suspender a execução, de muito 
menos poder dispõe, para tal, a ação cautelar." 
Acrescentaram, ainda, ser unânime o entendimento doutrinário no sentido de se 
considerar incabível a promoção da ação cautelar na hipótese ora examinada. 
Na verdade, pelo que observei, malgrado os termos da Súmula 234, do extinto TFR, 
penso que a questão não é tão pacífica como supõem os contestantes. 
Trago, a propósito, os ensinamentos de respeitáveis processualistas que defendem a 
possibilidade da promoção da ação cautelar, de natureza preventiva ou incidente, em face 
da ação rescisória. 
Rogério Lauria Tucci, analisando a questão, afirma que: 
"... não há como deixar de considerar-se a possibilidade do aforamento de medida 
cautelar, inclusive inominada ou atípica, incidentemente a ação rescisória em tramitação 
num tribunal." (Ação rescisória - Medida Cautelar - suspensão da execução da decisão 
rescindenda. Revista de Processo nº 44, pág. 244). 
No mesmo sentido, acrescentou o mestre Galeno Lacerda, com sua reconhecida 
autoridade: 
"Por isto, o art. 489 do Código de Processo Civil, ao afirmar que 'a ação rescisória não 
suspende a execução da sentença, deve ser interpretado em sentido estrito. Se a ordem 
jurídica dispuser de outra ação com essa eficácia, não pode a ela estender-se o aludido 
veto'". (Ação rescisória e suspensão cautelar da execução do julgado rescindendo. 
Revista de Processo nº 29, pág. 40). 
Por sua vez, José Roberto Magalhães, adotando a mesma linha dos autores antes 
mencionados, aduziu, com ênfase, que: 
"Assim, somos pelo cabimento da ação cautelar inominada (preparatória ou incidental) 
para suspender os efeitos da sentença rescindenda, desde que presentes ao prudente 
arbítrio do juiz o fumus boni juris e o periculum in mora. Muito mal decidiu a Súmula 234 
do TFR ao deixar em desamparo o indivíduo ameaçado pelos efeitos da sentença 
rescindenda, que representem grave ameaça, cuja reparação seja difícil ou impossível. 
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Com isso, o TFR (e, mesmo o STF) suprimiu ao Juiz, no mínimo, o Poder Geral de 
Cautela e do indivíduo ameaçado, muito mais, pois poderá sair-se inutilmente vitorioso e 
rescindir uma sentença que já lhe causou danos irreparáveis." (Ação rescisória: 
antecipação de seus efeitos. Revista de Processo nº 53, pág. 230). 
Tenho, portanto, curvando-me aos posicionamentos mencionados, que é admissível a 
ação cautelar como medida incidente na ação rescisória. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Ultrapassada a questão preliminar, resta-
me, então, examinar se na ação cautelar que foi proposta estavam presentes os 
requisitos para o seu deferimento, vale dizer, o fumus boni juris e o periculum in mora. 
A inicial da cautelar proposta limitou-se, tão-somente, a invocar a ocorrência de lesão 
grave e de difícil reparação, caso executada a sentença rescindenda. 
Não se demonstrou a ocorrência do pressuposto da fumaça do bom direito. Houve 
apenas uma vaga referência, a vol d'oiseau, à infringência do princípio da isonomia pelo 
fato de que servidores, com a mesma função e cargo, poderiam perceber vencimentos 
superiores aos de seus colegas, tudo em decorrência do julgamento da ação que foi 
proposta. 
Realmente, a Procuradora Regional Federal, na inicial, após a justificativa do cabimento 
da cautelar incidente na ação rescisória, limitou-se a demonstrar a ocorrência da lesão 
grave e de difícil reparação à economia pública, com a execução da sentença que se 
pretende rescindir. 
Veja-se como está fundamentado o pedido na inicial: 
"É incontestável que a execução da sentença rescindenda causará lesão grave e de difícil 
reparação à economia pública. 
Isto já o reconheceu a própria Excelsa Corte, como se sabe, pois o reajuste de 84,52 
implicará em dobrar a despesa pública quanto à remuneração dos servidores em geral, 
diante do efeito extensivo da decisão judicial a todos os servidores públicos. 
Na verdade, ocorrerá o caos, visto como, por falta de previsão orçamentária, haverá total 
impossibilidade da execução da sentença rescindenda. 
Apresenta-se, pois, de todo inconveniente, estando pendente de julgamento a ação 
rescisória, a execução da sentença rescindenda, que poderá ser modificada, consoante 
precedentes jurisprudenciais. 
Como bem o diz Descartes, o bom senso é comum a todos os homens; e, acrescentar-se-
ia, é ontológico ao juiz. 
Quanto à difícil reparação, inegável a sua existência, pois, tratando-se de remuneração, 
destina-se em sua maior parte ao consumo de bens." (fls. 04/05) 
O eminente Juiz Hugo Machado, na decisão que apreciou o pedido de medida liminar, 
examinou a questão da isonomia ao fundamentar o seu decisum, afirmando: 
"4.4. Ocorre, ainda, que o pagamento, aos réus, de vencimentos reajustados nos termos 
da sentença rescindenda, cria intolerável situação de desigualdade. E não se diga que o 
mesmo direito será assegurado a quantos ingressarem em Juízo pleiteando o 
questionado reajustamento. Na verdade, a decisão que o assegurou aos réus transitou 
em julgado por ausência de recurso, sendo inútil agora o ingresso em Juízo, porque a 
Procuradoria da República, agora atenta, certamente levará o caso até a Corte Maior, 
onde já está definido, sabemos todos, entendimento contrário ao adotado pelo julgado em 
questão." (fls. 09/10) 
Com todo respeito aos que entendem em contrário, não vislumbro qualquer infringência 
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ao princípio da isonomia na situação considerada. 
Ora, os autores da ação promovida objetivando o reconhecimento do reajuste de 84,32% 
tiveram o seu direito reconhecido não só em primeiro grau, mas também na instância 
superior. Não vejo como se possa afirmar a infringência ao princípio isonômico em 
relação aos outros funcionários que não tiveram a mesma iniciativa. 
Por outro lado, no que se refere à alegação de ocorrência de dano à economia pública, 
caso venha a ser executada a sentença rescindenda, tal argumento não me parece 
procedente. 
Não é certo, igualmente, que o pagamento do mencionado percentual aos autores deva 
ser, necessariamente, estendido aos demais servidores. Tanto isto não é verdade que a 
própria autora invoca, na inicial, a desobediência ao princípio da isonomia. 
Quanto à alegação da falta de previsão orçamentária, se for o caso, esta não será razão 
intransponível desde que poderá a Administração lançar mão dos meios necessários e 
legais para contornar o problema que, evidentemente, não poderia ser creditado aos 
autores. 
Com estas considerações, entendendo que não ficou demonstrada a ocorrência dos 
pressupostos necessários à concessão da medida cautelar pleiteada, julgo improcedente 
a ação proposta. 
Observo que a União Federal, intimada para indicar o valor da causa, deixou transcorrer 
in albis o prazo que lhe foi assinado. Não é o caso, contudo, de indeferimento da inicial, 
desde que o Código de Processo Civil, nas ações cautelares, não estabelece, 
expressamente, como requisito, o valor da causa. Assim, para efeito de sucumbência, 
condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 5% sobre o 
valor que foi atribuído à ação principal. 
É como voto. 
 

RECURSO DE HABEAS CORPUS Nº 0332-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Recorrentes: SÉRGIO CARDOSO MORENO MAIA E JOSÉ NUNES DE ALMEIDA NETO 
Recorrida: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. FRANCISCO A. NOGUEIRA BEZERRA E OUTRO (RECTES.) 
 
EMENTA 

Processual Penal. Habeas Corpus. Trancamento de inquérito policial. Crime de violação 
do monopólio postal da União. Norma não recepcionada. Fato atípico. Ausência de justa 
causa. Concessão da ordem. 
Denúncia pelo crime previsto no art. 42 da Lei nº 6538/78. Violação do privilégio postal da 
União. 
A Lei nº 6538/78 não foi recepcionada pela nova ordem constitucional, uma vez que a 
atividade postal não constitui mais monopólio da União. 
A Carta Magna atual (art. 21, X) dispõe apenas que competirá à União manter o serviço 
postal, mas não impõe que seja em regime de monopólio, do contrário, teria empregado 
as expressões "privativa" ou "exclusivamente", ou então teria incluído o serviço postal 
dentre as hipóteses previstas no art.177. 
Desaparecendo a figura do monopólio postal, atipifica-se a conduta capitulada no art. 42 
da Lei nº 6538/78. 
A instauração de inquérito policial para apuração de fato atípico configura, portanto, 
manifesto constrangimento ilegal. 
Concessão da ordem. 
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ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, dar 
provimento ao recurso para conceder a ordem, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 23 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de recurso em sentido estrito contra 
decisão do MM. Juiz da 1ª Vara Federal do Ceará que denegou habeas corpus impetrado 
em favor de Sérgio Cardoso Moreno Maia e José Nunes de Almeida Neto, dirigentes da 
Companhia Energética do Ceará - COELCE. 
O habeas corpus pretendia o trancamento de inquérito policial instaurado com o objetivo 
de apurar a participação dos pacientes no crime previsto no art. 42 da Lei 6.538/78 
(violação do privilégio postal da União), que teria consistido, segundo informa a peça 
pórtico, em "carta endereçada pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Ceará aos consumidores de energia elétrica do Estado do Ceará, entregue juntamente 
com as contas de luz do mês de abril de 1993. Nesse comportamento, estaria 
caracterizado crime contra o monopólio postal da União, objeto da apuração da 
disquisição policial instaurada pela autoridade coatora, mediante requisição do 
Representante do Ministério Público Federal"(fls.04). 
A decisão recorrida, entendendo que "o fato que deu origem à instauração do inquérito 
policial, em tese, subsume-se na hipótese prevista..." no mencionado dispositivo, denegou 
a ordem. 
Sustentam os recorrentes, em resumo, a ausência de justa causa e a conseqüente 
coação ilegal decorrente da instauração do procedimento policial, por não haver crime, 
uma vez "que o transporte e a entrega da carta, como foram feitos, não se incluem no 
regime de monopólio da União" (fls. 66). 
Houve resposta ao recurso pela manutenção da decisão. 
Com vista, opinou a douta PRR pelo improvimento do recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Registro inicialmente que os recorrentes 
impetraram um mandado de segurança originário perante este eg. Tribunal para atribuir 
efeito suspensivo ao presente recurso, havendo a liminar sido concedida para impedir a 
continuidade do inquérito. De modo que, como aquela impetração ainda não foi julgada e 
não havendo nos autos notícia de que a liminar tenha sido revogada ou suspensa, os 
recorrentes ainda não estão sofrendo qualquer espécie de constrangimento ilegal. 
É pacífico na jurisprudência que o trancamento de inquérito policial através de habeas 
corpus só é cabível em situações excepcionais, quando o fato apurado evidentemente 
não constituir crime. 
Os fatos imputados aos pacientes, em tese, subsumiriam-se ao tipo penal previsto no art. 
42 da Lei nº 6.538/78, que dispõe: 
"Coletar, transportar, transmitir ou distribuir, sem observância das condições legais, 
objetos de qualquer natureza sujeitos ao monopólio da União, ainda que pagas as tarifas 
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postais ou telegramas: 
Pena - Detenção até 02 (dois) meses, ou pagamento não excedente a 10 (dez) dias 
multa". 
Impende observar, no entanto, se o tipo penal mencionado ainda subsiste à luz do novo 
ordenamento constitucional. 
Em sentido contrário, já decidiu esta egrégia Turma no julgamento do HC 335-CE. 
Naquela assentada de julgamento, conduzida pelo voto do MM. Juiz Hugo Machado, 
decidiu a Turma que a Lei nº 6.538/78 não foi recepcionada pela atual Carta Magna, uma 
vez que a atividade postal não constitui mais monopólio da União. 
A controvérsia decorria do fato de que a Carta de 1969 delegava à legislação 
infraconstitucional (art. 163) a criação dos monopólios. Daí a Lei nº 6.538 haver definido 
expressamente, em seu art. 9º: 
"Art. 9º. São exploradas pela União, em regime de monopólio, as seguintes atividades 
postais: 
I - recebimento, transporte e entrega, no território nacional, e a expedição, para o exterior, 
de carta e cartão-postal". 
No entanto, com o advento da nova ordem constitucional e a supressão do que dispunha 
o art. 163 da Constituição anterior, o dispositivo acima foi automaticamente revogado. 
Sobre o tema, transcrevo as lições de Ives Gandra Martins: 
"No regime constitucional anterior, tal monopolização era possível porque encontrava 
respaldo no artigo 163 da Magna Carta de então. Com a supressão do instituto pela atual, 
é dizer, mercê da supressão do instituto do monopólio criado por lei, o referido diploma 
normativo entrou em antagonismo com a Constituição de 5 de outubro de 1988. Ao 
menos, é óbvio, na matéria aqui versada. 
É sabido que preceito em conflito com a nova constituição deixa de viger com a 
promulgação desta. Ocorre a não-recepção da norma conflitiva ou a sua rejeição a fim de 
que se assegure a supremacia da Lei Maior de aplicabilidade imediata. Só ingressam na 
nova ordem jurídica instaurada os atos jurídicos que possam com ele se conformar. 
Aqueles que com ele antagonizaram decaem juridicamente, perdem sua validade, o que 
significa dizer, deixam de existir juridicamente. O monopólio instaurado pelo artigo 9º do 
Diploma Legal sob comento é, portanto, nulo, írrito diante da nova Constituição". (in 
Comentários à Constituição do Brasil - ed. Saraiva - 7º vol., p. 79/80) 
De fato, a Carta Magna atual (art. 21, X) dispõe apenas que competirá à União manter o 
serviço postal, mas não impõe que seja em regime de monopólio, do contrário teria 
empregado as expressões "privativa" ou "exclusivamente", ou então teria incluído o 
serviço postal dentre as hipóteses previstas no art.177. Mas não o fez. 
Sendo assim, aquelas hipóteses do art. 21 e seus incisos, inclusive a manutenção do 
serviço postal e do correio aéreo nacional, referem-se a atividades atribuídas à União sem 
o caráter de exclusividade. Nesse aspecto é a doutrina de Ives Gandra: 
"O tratamento isolado do serviço postal sem qualquer referência ao caráter exclusivista 
dessa prestação deixa certo que a atividade é atribuída à União sem o qualificativo de 
exclusiva, caso em que o texto utilizaria o advérbio 'diretamente` na hipótese de pretender 
impedir a concessão, ou referência haveria a essa segunda modalidade de prestação se 
esse fosse o seu intento. 
A afetação à União do serviço postal e do correio aéreo nacional só pode ser entendida 
como tarefa imposta ao Poder Público Federal a ser cumprida dentro de um regime 
concorrencial ou de liberdade de iniciativa que, como vimos, no nosso Direito é decorrente 
dos princípios que fundam a nossa ordem econômica. Qualquer atividade atribuída ao 
Poder Público sem a referência ao caráter exclusivo induz necessariamente a que a 
natureza dessa atribuição seja não impeditiva do exercício de igual atividade pelos 
particulares. Não se pode ter monopólio presumido. Há de ser ele criado por disposições 
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claras e inequívocas, o que de resto não ocorre na espécie. Pelo contrário, há absoluta 
omissão do texto constitucional quanto a qualquer indício, vestígio ou sinal do seu intento 
de atribuir ao Poder Público o monopólio dessa atividade" (in op. cit.,fls. 78). 
Em conclusão, desaparecendo a figura do monopólio postal da União, atipifica-se a 
conduta capitulada no art. 42 da Lei nº 6.538/78. 
A instauração de inquérito policial para apuração de fato atípico configura, portanto, 
manifesto constrangimento ilegal. 
Isto posto, dou provimento ao recurso para conceder a ordem. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO EM AC Nº 13.450-RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA  
Parte Autora: GILBERTO RIBEIRO CORONADO 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. GERALDO PEREIRA DE PAULA E OUTROS (PARTE A) 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA-RN 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar. Revisão de ato de reforma. Atendimento dos requisitos do art. 22 
do Decreto nº 68.951/71. Promoção compulsória. Remessa improvida. 
- Aos sargentos do Corpo de Pessoal Graduado da Aeronáutica que permanecessem por 
sete anos consecutivos na mesma graduação foi assegurada promoção ao posto de 
Suboficial, independentemente de vaga. 
- Inteligência do § 5º do art. 22 do Decreto nº 68.951/71, que aprovou o Regulamento para 
o corpo graduado da Aeronáutica - (RC PAer)  
- Remessa improvida.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Terceira 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, 09 de junho de 1994 (data do julgamento).  
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Gilberto Ribeiro Coronado propôs ação 
declaratória cumulada com de obrigação de fazer, contra a União Federal, pretendendo 
ver reconhecido seu direito à reforma no posto de Suboficial da Aeronáutica. 
Afirmou ter sido vítima de perseguição política ao ver indeferido o pleito 
administrativamente em virtude de "parecer contrário dos órgãos de segurança do 
Ministério da Aeronáutica" (fls. 09). 
O douto julgador monocrático acolheu o pedido, entendendo-o reconhecido pela própria 
administração militar no doc. de fls. 07, declarando satisfeitos os requisitos do § 5º do art. 
22 do Decreto 68.951/71. Nas informações ali contidas, o direito à promoção almejada se 
concretizara a partir de 20.07.71, muito antes da punição por ele sofrida em 22.02.74 pela 
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participação em movimentos políticos. Ademais, ainda se assim não fosse, estaria ao 
amparo da anistia concedida pela Emenda Constitucional nº 26, de 27.11.85. 
Sentença submetida a reexame por força do duplo grau obrigatório de jurisdição. 
Regularmente processados, subiram os autos para desembargo. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O suplicante foi reformado ex officio 
no Posto de 1º sargento, em 17/09/75, por ter atingido a idade limite para permanência no 
serviço ativo. 
Pretende ver reconhecido o direito à promoção na graduação de suboficial, em obediência 
ao disposto no art. 22 do Decreto nº 68.951/71, de dicção:  
"Art. 22- As vagas abertas de suboficial ou sargento serão preenchidas pelos sargentos 
de graduação imediatamente inferior, por um dos princípios previstos neste Regulamento, 
independentemente do quadro ou especialidade, respeitada na Turma de Formação 
........... 
§ 5º - O sargento de Corpo de Pessoal Graduado da Aeronáutica não poderá permanecer 
mais de 7 (sete) anos consecutivos na mesma graduação e, neste caso, deverá ser 
promovido, independentemente de vaga, à graduação imediatamente superior, desde que 
satisfeitas as demais condições previstas deste Regulamento."  
Segundo consta nas informações prestadas pelo Comandante do CATRE ao Diretor de 
Administração de Pessoal, o requerente teria satisfeito os requesitos do dispositivo legal 
susotranscrito, fazendo jus à promoção desde 20 de julho de 1971. (fls.07).  
Contudo, ao requerê-la administrativamente, obteve ele o seguinte despacho: 
"No requerimento em que o 1 S QAT SH - Gilberto Ribeiro Coronado solicita promoção à 
graduação de suboficial em ressarcimento de preterição, foi dado o seguinte despacho: 
Indeferido, tendo em vista que a não promoção por escolha, em épocas anteriores, o foi 
devido a constar parecer contrário dos órgãos de segurança deste Ministério. E a não 
promoção recente, o foi por ter passado a ficar atingido por dispositivo do próprio 
Regulamento do Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica, em vigor (punição nos 
últimos 3 (três) anos)." (fls. 09) - (CATRE, Boletim publicado em 04/06/75). 
Temos, às fls. 07, a descrição de "excepcional comportamento" do interessado, 
classificação essa mantida de 19/08/68 até 22/02/74, quando foi punido com 30 dias de 
prisão. Em 22/02/75, retornou ao estado de "bom comportamento", até ser reformado. 
O "parecer contrário dos órgão de segurança" não poderia sobrepor-se ao atendimento 
dos requisitos do art. 22 do Decreto nº 68.951/71, nem a punição poderia prejudicar direito 
adquirido antes de sua ocorrência. Trata-se, sem dúvida, de ato vinculado e não de mera 
"promoção por escolha", como afirmado pela autoridade militar. 
Transcrevo aqui trecho da sentença recorrida: 
"Ora, como o autor se encontrava ocupando o posto desde 07 de novembro de 1963, ao 
entrar em vigor o Decreto nº 68.951/71, o mesmo, automaticamente, passou a fazer jus à 
promoção para suboficial, independentemente de aprovação prévia em processo seletivo. 
Ademais, verifique-se que, em consonância com o informe verberado no documento de 
fls. 07, o autor, em 19 de agosto de 1964, mereceu elogio de ótimo comportamento, ao 
passo que, em 19 de agosto de 1968, agraciado foi com registro de excepcional 
comportamento. Ainda segundo esse informe, o autor permaneceu nessa situação até 22 
de fevereiro de 1974, quando foi punido com 30 (trinta) dias de prisão.  
Portanto, quando o autor completou 07 (sete) anos como ocupante do posto de 1º 
Sargento, o seu comportamento, para a administração castrense, era considerado 
excepcional", mas, mesmo assim, não foi promovido, como devido, à graduação de 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

suboficial."  
Ainda se não fora comprovado o direito à promoção, estaria o autor ao amparo da anistia 
constitucional concedida a todos aqueles punidos por crimes políticos naquele período. 
Nego provimento à remessa oficial, mantendo a sentença recorrida. 
Assim voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 25.699-PB  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Parte Autora: SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DA PARAÍBA - SINAP 
Parte Ré: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-PB 
Advogada: DRA. NADJA COSTA FERREIRA (PARTE A) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Extinção do processo com julgamento do mérito. 
Reconhecimento, pelo réu, da procedência do pedido formulado pelo autor. 
- O reconhecimento total do pedido do autor do "mandamus", pela autoridade impetrada, 
induz à extinção do processo com julgamento do mérito. 
- Inteligência do art. 269,II, do CPC. 
 
ACÓRDÃO 

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

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Sindicato dos Administradores da Paraíba - SINAP 
impetrou mandado de segurança contra o Gerente de Operações da Caixa Econômica 
Federal - Núcleo de Serviços Bancários, com o objetivo de obter o código para 
recolhimento da contribuição sindical em conta corrente do impetrante. 
Concedida a liminar, foram os autos remetidos à autoridade coatora, que, após tecer 
considerações sobre a inadequação da via mandamental, admitiu que já havia efetivado o 
cadastramento das entidades sindicais à vista do registro das mesmas nos Cartórios de 
Registros Civis das Pessoas Jurídicas, por entender que a Constituição Federal se 
apresentava contraditória quanto à competência do Ministério do Trabalho para certificar a 
circunstância da base territorial exigida no seu art. 8º, inciso II.  
O MM. Juiz singular concedeu a segurança e tornou definitiva a liminar, ao fundamento de 
que o reconhecimento total do pedido do autor do mandamus, pela autoridade impetrada, 
induzira a extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, II, do 
CPC. 
Remessa oficial interposta. 
É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Diz a sentença recorrida: 
"...após a vigência da atual Carta Magna, desnecessária se torna a prévia autorização do 
Estado para que o sindicato se institua e funcione. Registrada, nos termos da Lei Civil, a 
entidade sindical pode pleitear junto à CEF o fornecimento do código de cadastramento 
de sua categoria para fins de depósitos. A regra do art. 8º, I, da CF de 1988, é auto-
aplicável, não dependendo de legislação superveniente. 
In casu, a autoridade requerida afirmou que administrativamente atendeu ao requerido 
pelo impetrante. Este, ouvido, nada alegou. 
. . . 
O reconhecimento total do pedido do autor do mandamus pela autoridade impetrada induz 
a extinção do processo com julgamento do mérito. 
Diante de todo o exposto, concedo a segurança tornando definitiva a liminar concedida 
initio litis." 
O art. 269, do Código de Processo Civil, assim preceitua: 
"Art. 269. Extingue-se o processo com julgamento do mérito: 
I- omissis; 
II- quando o réu reconhecer a procedência do pedido;" 
Ao prestar informações, a autoridade coatora declarou textualmente: 
"Parece-nos, evidentemente, contraditório o texto constitucional, posto que deveria ter 
mantido a competência governamental na pessoa do Ministério do Trabalho, para efeito 
de pelo menos certificar a circunstância da base territorial exigida no seu art. 8º, inciso II. 
Considerando, no entanto, ter o Ministério do Trabalho permanecido omisso em tal mister, 
a CEF decidiu fornecer o cadastramento das entidades sindicais, à vista do registro das 
mesmas nos  
Cartórios de Registro Civis das Pessoas Jurídicas, sem no entanto se responsabilizar pela 
dualidade territorial de entidades. 
Não mais se faz necessário a impetração de mandados de segurança para a consecução 
do cadastramento de entidade sindical, tendo inclusive o Sindicato impetrante já sido 
cadastrado independentemente da liminar concedida." (grifo nosso) 
Não há dúvida, pois, de que se trata da hipótese de extinção do processo com julgamento 
do mérito, pelo reconhecimento da procedência do pedido, por parte do réu. 
Pelo exposto, nego provimento à remessa oficial, mantendo a sentença recorrida em 
todos os seus termos. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO EM MS Nº 30.521-RN 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Parte Autora: SINDICATO DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS DO RIO 

GRANDE DO NORTE 
Parte Ré: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CEF 
Origem: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - RN 
Advogado: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO MEDEIROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Sistema de arrecadação de contribuição 
sindical. Ilegitimidade passiva da CEF. 
- A CEF atua como mera executora de normas, sendo parte ilegítima no mandado de 
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segurança impetrado com o fim de ser efetuado o cadastramento de sindicato junto ao 
sistema de arrecadação de contribuição sindical, com o fornecimento do código de 
entidade sindical. 
- Porém, não havendo recurso da CEF em sentença que determina cumprimento 
imediato, deve-se manter a sentença, por já ter alcançado seu objetivo. 
- Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
remessa oficial, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 10 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O autor impetrou mandado de segurança contra a 
Caixa Econômica Federal, por ter sido negado requerimento seu, visando obter o código 
para recolhimento da respectiva contribuição sindical. 
Foi indeferida a liminar, fls. 55/56. 
Ao prestar informações, o Superintendente Regional da CEF alegou não ser a impetrada 
competente para reconhecer a legalização de entidade sindical, sustentando ser 
necessário o registro do impetrante na Delegacia do Ministério do Trabalho. 
O MM. Juiz de primeira instância concedeu a segurança ao argumento de que, após a 
vigência da atual Constituição, tornou-se desnecessário o registro junto ao Ministério do 
Trabalho. 
Subiram os autos por remessa oficial, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A Caixa Econômica Federal não dita 
normas de conteúdo decisório, no que diz respeito à definição de quem deve receber a 
contribuição sindical. 
É apenas mera executora das normas provenientes do Ministério do Trabalho. 
O seu ato carece de conteúdo decisório, não cabendo tratamento de ato de autoridade, 
portanto estranho ao remédio processual adotado, ou seja, mandado de segurança. 
Hely Lopes Meirelles assim definiu ato de autoridade: 
"Ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do poder público ou de seus 
delegados, no desempenho de suas funções ou a pretesto de exercê-las." 
(Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e 
Habeas Data. RT, 13ª Edição) 
A Constituição Federal, no seu art. 5º, LXIX, preceitua a seguinte norma: 
"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público." 
A matéria já foi julgada anteriormente por ambas as Turmas deste Tribunal, mantendo 
posicionamentos idênticos no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva da CEF. 
Na AMS 17506-CE, que teve como Relator o ilustre Juiz Ridalvo Costa, a sua ementa 
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assim dispôs: 
"EMENTA: Processual Civil Mandado de Segurança. Sindicato. Cadastramento junto ao 
sistema de arrecadação de contribuição sindical. Ilegitimação passiva ad causam da CEF. 
A CEF atua como mera executora das normas provenientes do Ministério do Trabalho, 
competindo-lhe, apenas, a abertura da conta corrente específica para o recolhimento da 
contribuição sindical urbana, exercendo o controle de sua arrecadação e distribuição, mas 
sem possuir qualquer poder decisório no tocante a quem deve recebê-la. 
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da CEF acolhida. 
Provimento do recurso." 
No entanto, observa-se que não houve recurso da CEF, em sentença que determinou o 
cumprimento imediato. 
Se cumprida a sentença, produzido seus efeitos, não deve a instância revisora, na 
vontade de fazer cumprir a letra da lei, sustar o transcorrer natural do processo que já 
atingiu seu objetivo. 
Diante do fato de que a CEF já deve ter obedecido a determinação da sentença, 
mostrando-se competente para tanto, mesmo reconhecendo a sua falta de legitimidade, 
mantenho a sentença, negando provimento à remessa. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 32.769-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Parte Autora: MUNICÍPIO DE OLINDA 
Parte Ré: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Advogados: DRS. JOSEMILDO VIEIRA E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos do Devedor. Julgamento antecipado da lide após o 
deperimento de prova pericial. 
Incongruência lógico-processual na decisão que antecipa o julgamento da lide quando 
deferida anteriormente a produção de provas. 
O instituto do julgamento antecipado, notável avanço oriundo do Direito europeu, como 
ensina Humberto Theodoro Júnior, "harmoniza-se com a preocupação de celeridade que 
deve presidir à prestação jurisdicional, e que encontra regra pertinente no art. 125, II, que 
manda ao juiz 'velar pela rápida solução do litígio, e no art. 130 que recomenda indeferir 
as diligências inúteis ou meramente protelatórias'" ("in" Curso de Direito Processual Civil, 
Volume I, 3ª edição, p. 438). No entanto, não pode sobrepor-se ao princípio do 
contraditório e ao direito da ampla defesa. 
Se o juiz defere a produção de prova pericial, entendendo expressamente que a hipótese 
não é de julgamento antecipado, não pode, em tese, revogar a decisão e proferir 
sentença. 
Nulidade processual relativa que se deixa de declarar ante a falta de demonstração, por 
parte da embargante, da necessidade da prova pericial. 
Embargos deficientemente instruídos. Ausência de qualquer prova dos fatos alegados. 
Remessa improvida. 
 
ACÓRDÃO 

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

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de remessa oficial da sentença do MM. 
Juiz Federal em exercício na 5ª Vara-PE, que julgou improcedentes embargos opostos 
pelo Município de Olinda à execução de título judicial originário de ação que lhe 
promovera o Ministério Público Federal, sob o fundamento de descumprimento de 
sentença que condenou aquela edilidade à obrigação de fazer, consistente em proibir o 
acesso de veículos pesados e a preservar a parte antiga da cidade, sob pena de 
cominação de multa diária. 
Sustentou a petição inicial que não houve descumprimento do julgado, sendo a certidão 
passada "unilateralmente" por oficial de justiça insuficiente para a comprovação do 
inadimplemento, sobretudo quando referente à "entrada momentânea de um veículo com 
capacidade de transportar carga acima de duas (02) toneladas, porém, naquele momento 
descarregado". 
Pediu a realização de perícia, a ser realizada por profissionais da área de tráfego, com a 
garantia do contraditório. 
Assegura que a condenação foi em conjunto com a da União Federal, razão pela qual não 
poderia ser exigido o seu cumprimento unicamente por parte do Município, principalmente 
em face da carência de recursos financeiros. 
De qualquer modo, afirma que vem cumprindo sozinha os encargos relativos aos sítios 
históricos, "fiscalizando e disciplinando o trânsito na Cidade Alta, bem como reparando os 
danos causados por terceiros, além de coibir as construções clandestinas naquela área 
tombada". Pediu fossem julgados procedentes os embargos, já que a execução não teria 
objeto. 
O MPF apresentou impugnação às fls. 07/11, sustentando ser suficiente a certidão 
passada por serventuário da Justiça para comprovação do descumprimento da obrigação 
de fazer, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia. 
Com relação à condenação imposta à União, afirma o embargado tratar-se de obrigação 
correlata, mas distinta e autônoma. Acrescenta que, tendo sido igualmente descumprida, 
também é objeto de execução. Pugnou pela improcedência dos embargos. 
As provas requeridas foram deferidas, inclusive a oitiva de testemunhas e a realização de 
perícia (fls.12). 
Nomeado perito, o Município embargante apresentou quesitos e indicou assistente 
técnico (fls. 16/17). 
O MPF limitou-se a requerer a revogação do despacho que determinou a realização de 
prova pericial, por entender procrastinatória, requerendo o julgamento antecipado da lide. 
Mesmo depois de deferidas as provas a serem produzidas na fase de instrução, seguiu-se 
novo despacho determinando que as partes as especificassem no prazo de 10 (dez) dias. 
A sentença de fls. 23/25 julgou antecipadamente a lide, sob o fundamento de que, inerte o 
embargante após o despacho de fls. 22, teria abdicado da produção da prova pericial 
anteriormante requerida, julgando improcedentes os embargos, já que o Município de 
Olinda não teria logrado comprovar o cumprimento da obrigação executada, 
desconstituindo as certidões passadas pelos oficiais de justiça, que gozam de presunção 
de veracidade. 
Sem recurso voluntário, subiram os autos em virtude do duplo grau obrigatório. 
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É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A r. sentença submetida ao reexame 
necessário desta eg. Turma julgou antecipadamente a lide, após o deferimento de prova 
pericial. 
Registro, inicialmente, que após o deferimento das provas a serem produzidas na fase de 
instrução, não há que se falar mais em julgamento antecipado. Este é colorário lógico da 
desnecessidade de se produzir provas, sendo absolutamente incompatível com a 
instrução probatória. Há verdadeira incongruência lógico-processual na decisão que 
antecipa o julgamento da lide quando deferida anteriormente a produção de provas. São 
alternativas que se excluem. 
As duas decisões (deferimento de prova e julgamento antecipado), proferidas em um 
mesmo processo, resultam em inaceitável inversão tumultuária na ordem processual. 
O trancamento ex abrupto da instrução para sentenciar, após iniciada a coleta probatória, 
implica em cerceamento de defesa e gera a nulidade do processo. Anota Theotonio 
Negrão que se "há provas a produzir, até em recurso extraordinário, pode ser anulado o 
julgamento antecipado da lide. 
É certo que o instituto do julgamento antecipado, notável avanço oriundo do Direito 
europeu, como ensina Humberto Theodoro Júnior, "harmoniza-se com a preocupação de 
celeridade que deve presidir à prestação jurisdicional, e que encontra regra pertinente no 
art. 125, II, que manda ao juiz 'velar pela rápida solução do litígio, e no art. 130 que 
recomenda indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias'" (in Curso de 
Direito Processual Civil, Volume I, 3ª edição, p. 438). No entanto, não pode sobrepor-se 
ao princípio do contraditório e ao direito da ampla defesa. 
Se o MM. Juiz já havia saneado o processo, deferindo a produção de prova pericial, 
entendendo expressamente que a hipótese não seria de julgamento antecipado (fls. 12-v), 
não poderia revogar a decisão e julgar antecipadamente a lide. Nesse sentido, a 
jurisprudência é copiosa: 
"Se, já saneado o processo, deferidas e parcialmente produzidas provas orais, e 
instalada, embora ainda não realizada, a audiência de instrução e julgamento não mais é 
admissível o julgamento antecipado da lide (Ac. unân. da 1ª T. do STF de 16.5.78, no RE 
88.438-GO, Rel. Min. Xavier de Albuquerque; DJ de 9.6.78; Adcoas 1978, nº 61.241). 
Ultrapassada a fase do saneamento, não pode o juiz, que deferiu a produção de provas e 
projetou o feito para a audiência de instrução e julgamento, antecipar o desate da lide (Ac. 
unân. da 3ª Câm. do TJBA de 2.4.86, na apel. 611/84, Rel. Des. Cícero Brito; RTJE, 
45/200) 
Ultrapassada a fase postulatória e estando em desenvolvimento a instrutória, não pode 
mais o juiz proferir julgamento antecipado da lide. Havendo questões de fato a serem 
deslindadas mediante provas requeridas pelas partes, não se pode julgar a lide 
antecipadamente, sob pena de nulidade do feito (Ac. unân. da 1ª Cam. do TJMT de 
23.8.89, na apel. 12.349, Rel. Des. Flávio José Bertin; Adcoas, 1990, n. 126.831). 
Após dar por saneado o processo e deferir provas a serem produzidas em audiência, é 
defeso ao juiz proferir julgamento antecipado da lide, por quaisquer dos motivos 
capitulados no art. 330 do CPC (Ac. unân. da Câm. Cív. do TJRO de 3.10.86, na apel. 
388/86, Rel. Des. Darci Ferreira; JJRO, 4/221). 
Ultrapassada a fase postulatória do processo com a prolação do despacho saneador, no 
qual restou deferida a produção de provas pericial e testemunhal, não é mais possível, 
sem a coleta das provas e a realização da audiência, o julgamento da lide (Ac. unân. da 
3ª Câm. do TJSC de 21.6.88, na apel. 28.774. Rel. Des. Gert Odebrecht; Jurisp. Cat., 
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61/152). 
Julgando saneado o processo e deferindo as provas que se hão de produzir em 
audiência, impossível o julgamento antecipado da lide, não podendo o juiz revogar a 
decisão proferida, sob pena de cerceamento de defesa (Ac. unân. da 4ª Câm. do TAMG 
de 10.8.88, na apel. 39.319, Rel. Juiz Mercêdo Moreira; RJTAMG, 34 e 37/273; DJMG de 
28.11.89; Adcoas, 1990, n.126.174)." 
Por outro lado, verifico que a nulidade do processo, no caso específico, levaria à 
produção de uma perícia provavelmente inútil, senão vejamos: 
- a embargante foi condenada à obrigação de fazer, consistente em proibir o acesso de 
veículos pesados e a preservar a parte antiga da cidade, sob pena de cominação de 
multa diária; 
- a execução decorreu do descumprimento da sentença, com a entrada, no sítio histórico, 
de um veículo de carga; 
- a perícia requerida pela embargante, no entanto, em nenhum momento direciona-se à 
apuração do fato controvertido, no caso a entrada no veículo na parte antiga da cidade, e 
a autenticidade da certidão do oficial de justiça. Todos os quesitos ofertados pela 
executada referem-se à fase cognitiva do processo, como se vê às fls. 16/17. 
"QUESITOS 
1. Digam os Senhores Peritos quais os principais morros do Sítio Histórico de Olinda que 
apresentam deslizamentos capazes de trazerem prejuízos à área preservada? 
1.1 - Caso afirmativa a resposta, indiquem as causas, separando-as em três (3) grupos. 
1.1.1 - Provocados pelas intempéries climáticas (os rigores das variações das condições 
atmosféricas, temperaturas, chuvas, ventos, umidade, abalos sísmicos, trovão, etc...). 
1.1.2 - Provocados pela negligência dos Poderes Municipal, Estadual e Federal? 
1.1.3. - Provocados pela ação destruidora da espécie humana, (escavações, aterros, 
retirada de barro dos morros para aterro, desmatamentos, abertura de rodovias sem 
proteção adequada às encostas dos morros, etc... 
2. Digam os Senhores Peritos quais as soluções à nível de Município, Estado-Membro e 
União para protegermos nosso sítio histórico." 
Dessa forma, mantenho o indeferimento da perícia. 
Quanto às alegações dos embargos, são totalmente improcedentes. Aliás, a inicial 
deveria ter sido indeferida, porquanto ajuizada sem qualquer documento 
Em tema de embargos à execução, compete exclusivamente ao embargante o ônus da 
prova. 
Dos autos não consta sequer cópia da certidão do meirinho, contestada pela embargante. 
No caso, a inicial não veio acompanhada com qualquer prova do alegado. 
A ação incidental de embargos de devedor, ainda que autuada em apenso ao processo 
principal, deve ser regularmente instruída, de forma autônoma, para, na hipótese de vir a 
ser desapensada, conservar a demonstração dos fatos alegados. 
Discorrendo acerca do ônus da prova na ação de embargos, leciona Humberto Theodoro 
Júnior: 
"O devedor será, todavia, o autor da ação de embargos, podendo discutir amplamente o 
negócio jurídico criador do título executivo, mas terá a seu cargo o ônus da prova, que só 
será desincumbido mediante produção de elementos de convencimento robustos e 
concludentes..."(in Execução, 3º volume, 1ª Edição, 1991, fls. 53) 
Com estas considerações, nego provimento à remessa para manter a r. sentença por 
seus jurídicos fundamentos. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 33.351-RN 
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Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Parte Autora: JOÃO MARIA LEITE DE MACEDO 
Partes Rés: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A. - BANDERN E 

BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - RN 
Advogado: DR. JOSÉ AGOSTINHO NUNES (PARTE A) 
 
EMENTA 

Administrativo. Liquidação Extrajudicial. Decretação imotivada. Lei nº 6.024/74: não 
recepcionada pela Magna Carta de 1988 (violação ao art. 5º, incisos XXII, LIV E LV). 
Imprescindibilidade do "due process of law". 
1. A legalidade de um ato administrativo está intrinsecamente ligada à sua motivação. O 
ato que decreta a liquidação extrajudicial, "in casu", do BANDERN - Banco do Estado do 
Rio Grande do Norte S/A, há de ser motivado, sob pena de eivar-se de nulidade, 
mormente seja o mesmo suporte do princípio da legalidade do art. 37, da Constituição 
Federal. 
2. A Lei nº 6.024/74, disciplinadora da liquidação extrajudicial, não foi recepcionada pela 
novel Magna Carta, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV) 
e do "due process of law" (art. 5º, LIV), princípios esses imprescindíveis à eficácia do ato 
praticado. 
3. Precedentes jurisprudenciais. 
4. Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre as partes acima identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 09 de novembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Cuida-se de writ of mandamus impetrado por João 
Maria Leite de Macedo, representante legal do Desban Clube, contra ato omissivo do 
Liquidante Extrajudicial do BANDERN S/A - Banco do Estado do Rio Grande do Norte 
S/A, Sr. José Roberto Alves. 
Alega o impetrante que o Desban Clube efetuou o pagamento de prestação de serviços 
junto ao Bompreço S/A - Supermercados do Nordeste, no valor de Cr$ 898.717,77, 
através do cheque nº 105309, de 19/11/90, do BANDERN S/A. Porém, em virtude da 
liquidação extrajudicial do BANDERN S/A, não foi possível efetivar-se o desconto do 
referido cheque. Ao mais, asseverou a existência de compromissos mensais a saldar em 
nome do Desban Clube, o que não se daria se permanecessem bloqueados os seus 
saldos no banco em liquidação. 
Fundado no art. 5º, incisos LIV e LV, da Lex Mater (princípios do due process of law e do 
contraditório e da ampla defesa), requereu liminarmente a imediata liberação do saldo 
existente em sua conta corrente nº 013.298-5, Agência Central, do BANDERN S/A, e, 
alfim, a segurança definitiva, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei nº 6.024/74 e o 
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conseqüente direito de dispor livremente dos recursos de que é titular junto ao banco em 
liquidação. 
Liminar indeferida, sem motivação (fls. 32). 
Notificada, a autoridade impetrada não se pronunciou (fls. 35 e 35v). 
O BACEN - Banco Central do Brasil, citado na qualidade de litisconsorte passivo 
necessário, argüiu, preliminarmente, a decadência do direito de requerer mandado de 
segurança, a inadequação da via eleita e a ilegitimidade passiva do BACEN. No mérito, 
afirmou estar o liquidante cumprindo com os procedimentos de liquidação do BANDERN 
S/A, estatuídos na Lei nº 6.024/74, a qual estabelece os ditames do processo liquidatório 
extrajudicial. 
O douto representante do Ministério Público Federal, em parecer analítico, discorrendo 
sobre a não recepção da Lei nº 6.024/74 pela Magna Carta vigorante, opinou pela 
concessão da segurança. 
O r. decisum monocrático, inspirado no minucioso e percuciente parecer do nobre 
Procurador da República, Dr. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, concedeu a segurança 
pleiteada para que o impetrante pudesse receber a quantia que se encontra depositada 
no BANDERN S/A. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Suscita o BACEN, no intuito de extinguir o 
processo sem a devida apreciação do mérito, as seguintes preliminares: 
1. Decadência do direito e impropriedade da via processual eleita. 
A impropriedade do mandado de segurança deve ser afastada, posto que o mesmo não 
se dirige contra lei em tese, mas sim contra ato concreto do liquidante extrajudicial do 
BANDERN S/A (não acatamento do cheque pago pelo impetrante ao Bompreço S/A), o 
qual se opõe à liberação das quantias depositadas nas contas bloqueadas do impetrante. 
Da mesma forma, o indeferimento administrativo por parte do liquidante à liberação do 
pretenso Fundo, torna justa a adequação da impetração do writ no presente caso. 
Outrossim, o BANDERN S/A não pratica ato de gestão. Exerce função delegada por lei, 
que se tipifica como puro ato de império, atacável por mandado de segurança. 
Como bem ressaltou o MM. julgador singular, "... o valor buscado pelo impetrante restou 
expresso na inicial, o que torna inócuo o argumento utilizado. Aliás, nesse ponto, é 
bastante que seja mencionada a conta com a existência de numerário para se configurar 
o direito líquido e certo. A não ser que não existisse a mesma, o que não ocorre na 
hipótese. A quantia específica é questão de somenos importância". Por outro ângulo, o 
ato atacado pelo presente mandamus começou o seu ciclo em 07/02/91, quando, 
administrativamente, foi requerida a liberação do depósito, sem qualquer resposta da 
autoridade apontada como coatora. O presente mandado de segurança foi impetrado em 
26/02/91, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias. Não há, assim, decadência. 
Rejeito, pois, tais preliminares. 
2. Ilegitimidade passiva ad causam. 
Entendo ser legítima a figuração do Banco Central do Brasil na presente demanda, posto 
que os atos praticados pelo liquidante extrajudicial são meros atos de gestão, 
determinados pelo próprio BACEN. Inadmissível sua exclusão da lide em apreço. 
Ninguém com direito mais lídimo, legal e juridicamente para integrar a presente ação do 
que a referida instituição. A respeito, transcrevo as argumentações do nobre Procurador 
da República, Dr. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, reproduzidas pelo ilustre Juiz a quo 
em sua sentença, que bem elucidaram a questão da legitimidade ad causam do BACEN, 
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litteratim (fls. 59/66): 
"22. De logo, é preciso dizer que, sendo reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco 
Central, não se daria a extinção do processo sem julgamento do mérito, mas, 
simplesmente, sua exclusão do feito, que prosseguiria contra quem fosse considerado 
parte legítima. 
23. Mas entrando, enfim, no cerne do problema, entendo necessário analisar em detalhe 
a posição do Banco Central em face deste processo. Este Procurador disse acima, com 
respaldo nas disposições de lei e apoio na jurisprudência, que os atos do liquidante, aqui 
apontado como autoridade coatora, são atos do próprio Banco Central. Não poderia, aliás, 
ser de outra forma, pois desde a publicação de trabalho a respeito do tema 
("Apontamentos sobre Mandado de Segurança", CERN, Natal, 1984, especialmente as 
pp. 62/67), considero que a autoridade coatora, no mandado de segurança, não é sujeito 
passivo da ação, mas mero representante deste, ou seja, da pessoa jurídica pública de 
que é agente. 
24. A autoridade coatora não tem capacidade processual, é simples agente da 
Administração. O ato que o coator pratica é, em tese, manifestação da vontade da pessoa 
jurídica a cujos quadros pertence. O ato, por exemplo, do Governador, que demite um 
servidor público, não produz efeitos entre o servidor e o governante, mas entre aquele e o 
Estado-membro respectivo. 
25. Não importa, no mandado de segurança, a autoridade como pessoa em si, mas como 
praticante de ato revestido de força própria de autoridade. Então, não se pode considerar 
a pessoa em si do coator como parte passiva. O writ, ensina o mestre Othon Sidou: 
"visa o ato, menos que o agente. O que importa é a reparação do agravo de direito e para 
esta reparação a autoridade ocupa plano secundário 
(in "As Garantias Ativas dos Direitos Coletivos - Habeas Corpus - Ação Popular - 
Mandado de Segurança", Forense, Rio de Janeiro, 1977, p. 271). 
26. Isso porque a decisão do mandado de segurança vai reger a situação do impetrante 
perante a pessoa jurídica pública ou exercente de atividade pública, e não perante a 
autoridade coatora. Os efeitos patrimoniais da segurança cabem, se vencedor o 
impetrante, à pessoa jurídica a que está vinculado o coator, e não a este. 
27. Tal é o pensamento de Seabra Fagundes, Themistocles Brandão Cavalcanti, Castro 
Nunes, Celso Ribeiro Bastos e Celso Agrícola Barbi, para citar parcela significativa da 
doutrina que empresta força à tese ora expendida. O derradeiro autor citado, aliás, 
esclarece: 
"A circunstância de a lei, em vez de falar na citação daquela pessoa, haver se referido a 
pedido de informações à autoridade coatora significa apenas mudança de técnica, em 
favor da brevidade do processo. O coator é citado em juízo como representante daquela 
pessoa, como notou Seabra Fagundes, e não como parte." 
(in "Do Mandado de Segurança", 3ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 1977, p. 178). 
28. Não nos parece, pois, que o Banco Central seja litisconsorte, na hipótese dos autos. 
Ele é o próprio sujeito passivo do mandado de segurança! 
29. Esta opinião, que talvez espante, à primeira vista, pode ser esclarecida por um 
exemplo: se determinada pessoa impetra mandado de segurança contra ato do, digamos, 
Chefe do Departamento de Pessoal da autarquia tal, não há necessidade de citação 
desse ente autárquico como litisconsorte passivo necessário. Assim, como um mandado 
de segurança dirigido contra ato de um Governador não pode acarretar a citação do 
Estado respectivo como litisconsorte passivo. 
30. Temos, nos autos, a impetração de um mandamus contra ato de um funcionário do 
Banco Central do Brasil, praticado no exercício das funções de liquidante de instituição 
financeira estadual, mister para o qual foi nomeado pelo mesmo Banco Central, do qual 
recebeu poderes ao qual está administrativamente subordinado e deve obediência e 
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prestação de contas. Do qual, em uma palavra, é agente, do qual integra o órgão 
responsável pela efetivação do processo liquidatório. 
31. É evidente, mais que evidente, meridiano, que o sujeito passivo da impetração é o 
Banco Central. O liquidante é mera autoridade coatora, apenas praticou o ato objeto da 
impugnação mandamental, e ao qual cabe, na forma da lei, devidamente notificado, 
apresentar as informações respectivas, espécie de defesa que dispensa citação do 
representante judicial do ente, a fim de que traga aos autos contestação. 
32. A autoridade coatora, in casu, o liquidante do BANDERN, conquanto destinatária da 
notificação judicial para prestar informações, não goza do status de sujeito passivo. Ser 
parte passiva é suportar os efeitos da pretensão deduzida em juízo pelo autor. E o coator, 
embora tendo praticado o ato, não arcará com as conseqüências deste - exceto, 
obviamente, na hipótese que não parece ter nada com o caso vertente, de 
responsabilização funcional - se deferido o writ. As conseqüências do ato que pratica, 
conforme já ressaltado, são diretamente imputadas à pessoa jurídica de que a primeira é 
agente, que vai sofrer todos os ônus em face do impetrante, respeitado o seu eventual 
direito de regresso contra o agente que tenha atuado com dolo ou culpa. 
33. É essa a lição de Celso Ribeiro Bastos, que afirma também: 
"O que se vê é que no mandado de segurança há tão-somente uma particularidade no 
que diz respeito à forma de citação da pessoa jurídica de direito público. Esta, 
normalmente, para as ações comuns é citada na pessoa do seu representante legal 
enquanto que nesta via especial de ação, que é a segurança, a pessoa é citada através 
do agente que praticou o ato. Não vem ao caso, aqui, procurar indicar as razões que 
levaram o legislador a adotar tal posição, mas, é óbvio, que não é estranha a tal critério a 
preocupação com a celeridade processual e com a imediatidade entre o magistrado e a 
suposta autoridade coatora. Presume-se que esta esteja de posse dos elementos que 
realmente interessam ao magistrado. O que é certo é que, embora notificada na pessoa 
da autoridade coatora, a pessoa jurídica a que ela pertence é a que efetivamente 
suportará as conseqüências da concessão da medida." 
(in "Do Mandado de Segurança", 2ª ed., Saraiva, São Paulo, 1982, pp. 37/38). 
34. Alguém poderia dizer que tal raciocínio não se aplica, in casu, pois a pessoa jurídica 
que suportará a segurança, em sendo esta concedida, não vai ser o Banco Central, mas a 
própria entidade financeira liqüidanda, o BANDERN, que terá de liberar os depósitos do 
impetrante. 
35. O caso, porém, requer especial atenção a um detalhe importantíssimo: o BANDERN 
nunca bloqueou os depósitos do impetrante, quem o fez foi o Banco Central, através de 
ato do seu agente, o liquidante. O Banco Central, pois, nesse sentido, é que suportará, na 
hipótese de concessão, os efeitos da ordem mandamental, pois terá de levantar o 
bloqueio das importâncias em questão. 
36. O Banco Central do Brasil é, pois, no pensar deste Procurador, a parte passiva no 
presente mandado de segurança. 
37. Julgo não se adequar a este caso o acórdão do Colendo Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, invocado como precedente para demonstrar a ilegitimidade passiva da referida 
autarquia. O aresto em tela diz, simplesmente - e com a maior propriedade -, que, 
"estando a instituição bancária em liquidação extrajudicial, o liquidante é quem responde, 
em juízo, ativa e passivamente, pelas ações promovidas contra a massa" (conferir cópia 
nos autos, fls. 34). 
38. Tal asserção é, tão-somente, a aplicação fiel do art. 16, in fine, da lei das liquidações 
extrajudiciais (Lei nº 6.024/74), segundo o qual o liquidante tem o poder de "representar a 
massa em juízo ou fora dele". 
39. Mas aqui não se trata de ação contra a massa, e sim contra ato do liquidante, 
praticado enquanto órgão do Banco Central, executor da liquidação. 
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40. Por conseguinte, não pode ficar o Banco Central do Brasil alheio à presente lide 
mandamental, se ele já está presente a ela, chamado que foi na pessoa de seu agente, o 
liquidante, aqui autoridade imputada coatora, conforme as peculiares disposições que 
regem o processamento do mandamus, acima analisadas à luz da melhor doutrina. 
41. O que não precisava era o Banco Central ter sido citado, para produzir defesa, na 
qualidade de litisconsorte necessário. Houve uma redundância, um bis in idem, uma 
atecnia. Isso, porém, não passa de irregularidade mínima, incapaz de comprometer o bom 
andamento processual. 
42. Não haverá, venia permissa, tal lapso procedimental ensejar que se reconheça a 
ilegitimidade passiva ad causam do Banco Central do Brasil, especialmente com a 
conseqüência que este pretende, qual seja, a extinção do processo sem julgamento de 
mérito. É a opinião deste Procurador. 
43. Todavia, se esse digno Juízo se filiar à corrente que entende ser a própria autoridade 
coatora o sujeito passivo do mandado de segurança (como acham Hely Lopes Meirelles e 
diversos outros doutrinadores, não se vai esconder o fato), poderá catar a ilegitimidade 
passiva do Banco Central, mas não, data venia, extinguir o processo, que deverá 
prosseguir contra a parte considerada legítima. 
44. O problema, nessas hipóteses, é que vencido, por acaso, o impetrado neste 
mandamus, quem recorrerá, se o Banco Central foi considerado parte ilegítima para 
figurar no processo ? Não me parece que o BANDERN possa fazê-lo. Por isso, 
enxergamos fortes razões para que não seja acatada a preliminar de ilegitimidade, 
reconhecendo-se, embora, que houve pequeno equívoco ao se determinar a citação do 
Banco Central como litisconsorte necessário, o que foi apenas redundante e - perdão do 
trocadilho - desnecessário." 
Fundamentada, rejeito, também, esta preliminar. 
É como voto, preliminarmente. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A segurança concedida em primeiro grau 
merece ser confirmada em definitivo, não só pelos fundamentos ínsitos na r. sentença, 
como, a meu ver, por a questão estar dentro dos liames da constitucionalidade e da 
legalidade, pelo ato abusivo do liquidante extrajudicial. Desta forma, mantenho a decisão 
a quo. 
Pelo estudo profundo com que foi desvendado o caso vertente, trago, como parte 
integrante do presente voto, a motivação da r. sentença, que assim dispôs, verbis (fls. 
67/78): 
"O mérito da demanda mereceu do ilustre Procurador que representa o Ministério Público 
um estudo respeitável e por isso torna imprescindível sua transcrição. 
"45. Vencido esse ponto, chega-se ao mérito do writ, onde cumpre apreciar a legalidade 
do ato e a existência ou não de violação a direito líquido e certo do impetrante. 
46. A regração das liquidações extrajudiciais das entidades financeiras privadas e das 
públicas não federais - caso do BANDERN - acha-se, como é sabido, na multicitada Lei nº 
6.024/74. 
47. Esse diploma legal estabelece, minudentemente, as condições e circunstâncias que 
podem ensejar uma liquidação do gênero, as formalidades a serem observadas e todas 
as etapas que devem ser seguidas na sua efetivação. Não tem dúvida este Procurador de 
que a lei em foco foi seguida, ao menos em linha de princípio, pelo Banco Central do 
Brasil e por seu agente, executor da liquidação, que neste processo figura como 
autoridade coatora. 
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48. A questão maior, porém, é saber se o instituto mesmo da liquidação extrajudicial de 
entidades financeiras, da forma como estabelecida pela lei citada, coaduna-se com as 
disposições constitucionais da Carta de 1988, posterior ao diploma em causa. 
49. Passo, então, a exame do tema. 
50. Avulta, de princípio, o fato de que a decretação da liquidação, pelo Banco Central, e a 
posterior tomada de providências respeitantes a sua execução, pelo liquidante, agente da 
autarquia antes referida, implicaram impedir os correntistas de terem acesso a valores, de 
sua propriedade, ali depositados, sem que tivessem sequer tido a oportunidade de se 
pronunciar sobre tais medidas. 
51. Impressiona, além disso, de pronto, e cada vez mais à medida que a análise se 
aprofunda, o fato de ter sido a liquidação, medida mais que drástica, decretada através de 
ato imotivado. 
52. Sabe-se, mais, que uma providência desse teor tem seríssimas conseqüências, 
especialmente num caso como o presente, de banco estadual de Estado pequeno, onde 
há graves efeitos econômicos e sociais para todo o desenvolvimento da província, e 
repercussões que recaem sobre toda a população, não apenas aquela que opera com a 
instituição em causa, mas sobretudo a mais pobre, que depende do progresso local para 
ter alguma sobrevivência. Esse é um dado que há de ser considerado pelo mais frio dos 
juspositivistas, porque o momento não é de fazer ciência do Direito, mas de aplicá-lo, 
buscando fazer, isso sim, justiça. 
53. Confrontando, já, os fatos com o direito, vemos que a Constituição Federal 
estabelece: 
"Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
.................................................. 
XXII - é garantido o direito de propriedade; 
.................................................. 
LIV  - ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 
LV   - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
................................................. 
(Grifou-se) 
54. A garantia à propriedade, pois, é forte, larga e fundamental em nosso ordenamento. 
Os bens das pessoas - assim como sua liberdade - só podem ser retirados como 
conseqüência de um processo na forma legal, onde se respeite o contraditório e a ampla 
defesa, com todos os meios e recursos a tanto necessários. 
55. Ora, não se pode esquecer que a conta-corrente é a extensão do bolso do cidadão; 
que a caderneta de poupança é o sucedâneo do colchão, do pé-de-meia, do porquinho de 
barro. A apropriação ou o bloqueio de qualquer delas atenta contra a propriedade das 
pessoas, significa tomar-lhes os cordãos da bolsa... 
56. Ou alguém haverá que negue o direito líquido e certo que todos têm de dispor daquilo 
que possuem no bolso ou debaixo do colchão, se adquirido licitamente? Ou alguém 
negará que o ato de tomar esses valores, mesmo sob motivos justificados, teria de ser 
precedido de um processo, onde não se poderia negar a ampla defesa, o contraditório, 
enfim, o due process of law? 
57. Esse é o punctum dolens do caso vertente. A partir dele, é possível questionar a 
constitucionalidade do processo liquidatório, conforme previsto na Lei nº 6.024/74. 
58. É certo que a decretação da liquidação de uma instituição financeira qualquer não 
implica a apropriação dos depósitos pertencentes aos que a ela os confiaram. Nem 
mesmo acarreta, obrigatoriamente, o bloqueio desses valores. Ao contrário, a lei prevê 
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que, em curto prazo, tais importâncias serão liberadas, pelo menos até os valores 
garantidos pelo Banco Central. 
59. Mas, no caso presente, os prazos da lei foram francamente desrespeitados, e os 
motivos que a tanto conduziram não importam aos depositantes, que estão aflitos, sem 
poderem dispor do dinheiro que lhes pertence, já há quase sete meses, pois a liquidação 
se deu aos 20 de setembro do ano passado!. 
60. Ora, mesmo que tivesse sido fielmente obedecida a Lei nº 6.024/74, os princípios 
constitucionais insertos nos dispositivos antes transcritos já não teriam passado 
incólumes, mas com as distorções que o processo liquidatório veio a sofrer, in specie, a 
inconstitucionalidade de todos esses atos ressumou inegável. 
6l. Sobre a incompatibilidade dos dispositivos da Lei nº 6.024/74, desobedecedores do 
devido processo legal, com a Constituição de 1988, que elevou tal princípio à condição de 
pilar do nosso arcabouço de liberdades, já se pronunciaram diversos nomes ilustres da 
doutrina nacional. Pessoalmente, em seminário realizado nesta Capital, no final do ano de 
1990, tive o ensejo de ouvir, nesse sentido, as opiniões de Adilson de Abreu Dallari, 
consagrado administrativista de São Paulo, e o inigualável Celso Antônio Bandeira de 
Mello. 
62. A imprensa noticiou, igualmente, posicionamento do mesmo teor, com publicação de 
artigos, pareceres e entrevistas de juristas de renome. O acatado tributarista e 
constitucionalista Ives Gandra da Silva Martins, em matéria publicada no Estado de São 
Paulo, edição de 22 de setembro de 1990, referindo-se a parecer que oferecera ao 
Governo do Piauí, em face de liquidação do banco daquele Estado, disse que a 
Constituição Federal proíbe a liquidação extrajudicial de bancos, pois esse "é um 
processo administrativo sem contraditório". 
63. O parecerista citado, segundo a mesma notícia, avançou em outras considerações a 
respeito da inadequação das disposições da Lei nº 6.024/74 aos preceitos constitucionais 
que protegem a autonomia dos Estados e o princípio federativo: 
"a intervenção da União em bancos estaduais só pode ser feita, segundo o artigo 34, 
inciso 5º, da Constituição, em duas situações específicas: se o banco suspender o 
pagamento de sua dívida por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força 
maior, ou deixar de entregar aos municípios as receitas de ICMS dentro dos prazos 
estabelecidos em lei." 
64. É certo que, quanto a esse último ponto, falece legitimidade aos depositantes para 
argüir o vício, pois não os atinge especificamente. No que tange, porém, à inobservância 
do devido processo legal, é evidente que desfrutam de legitimidade para levantar o 
problema, pois decorreu disso violência contra o direito líquido e certo dos próprios 
depositantes à livre disposição de seus bens, e não se há de admitir que uma lesão desse 
porte escape do controle judicial sem mossa grave ao inciso XXXV do art. 5º, também da 
Constituição da República. 
65. Por fim, ainda que tudo isso não fosse suficiente para caracterizar a 
inconstitucionalidade da liquidação e, conseqüentemente, tetos de bloqueio e verdadeira 
constrição patrimonial impostos aos depositantes, sem observância do due process of 
law, há ainda um aspecto que ressalta, inafastável, a viciar todo o procedimento 
deflagrado pelo Banco Central do Brasil e executado por seu agente, o liquidante, aqui 
autoridade coatora: a não motivação do decreto liquidatório. 
66. Como ato administrativo vinculado que é, uma vez que as circunstâncias 
autorizadoras do processo liquidatório estão definidas, especificamente, na lei (art. 15, da 
Lei nº 6.024/74), o decreto instaurador da liquidação haveria que estar devidamente 
motivado. 
67. O princípio da motivação do ato administrativo tem sido, cada vez mais, burilado pela 
doutrina, que o vê como consectário e suporte do princípio da legalidade do art. 37 da 
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Constituição, pois sem a exposição, pelo administrador, dos motivos que o levaram à 
prática do ato, não há como aferir sua adequação à lei, nem a legitimidade ou pertinência 
à finalidade pública. 
68. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello: 
"Em administração não há liberdade de querer. Só se pode querer o que sirva para 
cumprir uma finalidade antecipadamente, portanto, a regra é a ausência da autonomia da 
vontade. No ato administrativo, o fim, o interesse, já está estabelecido de antemão e o 
sujeito não pode eximir-se de buscá-lo. Em contraposição ao ato privado, em que rege a 
liberdade, no ato administrativo vige a idéia de dever, de função. Daí que, ao invés do que 
'não é proibido é permitido`, vigora o 'só é permitido o que a lei autoriza`. Esta situação 
especifica sua mais plena submissão à 'regra de direito`". 
(in "Direito Administrativo e Direitos dos Administrados", 1981, pp. 13/14). 
69. Embora a doutrina tradicionalmente tenha discutido a obrigatoriedade da motivação, a 
importância deste vem crescendo tanto, nos últimos tempos, que os autores que têm 
escrito sobre o tema, após a Constituição de 1988, defendem sua necessidade, quer nos 
atos vinculados, quer nos discricionários. É o pensar, por exemplo, de Maria Sylvia 
Zanella de Pietro, autora do excelente compêndio "Direito Administrativo", de onde se 
retirou o seguinte escólio: 
"Discute-se se a motivação é ou não obrigatória. Para alguns, ela é obrigatória quando se 
trata de ato vinculado, pois, nesse caso, a Administração deve demonstrar que o ato está 
em conformidade com os motivos indicados na lei; para outros, ela somente é obrigatória 
no caso dos atos discricionários, porque nestes é que se faz mais necessária a 
motivação, pois, sem ela, não se teria meios de conhecer e controlar a legitimidade dos 
motivos que levaram a Administração a praticar o ato. Entendemos que a motivação é, 
em regra, necessária, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de 
legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública. A 
motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até 
mesmo pelos demais poderes do Estado." 
70. Sem a motivação do ato de liquidação, como verificar a existência, de facto, dos 
motivos, apontados na lei, em gênero, mas não declarados na espécie, hábeis a dar 
ensanchas à deflagração do processo liquidatório? 
71. Em caso similar, o egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região já declarou que o 
Banco Central não pode decretar a liquidação de instituição financeira sem a existência 
precisa das causas respectivas, tendo considerado arbitrariedade o ato praticado sem 
fundamento: 
"Administrativo. Banco Central do Brasil. Liquidação extrajudicial de instituição financeira. 
Falta de fundamento. Arbitrariedade. 
1. Inexistindo graves indícios ou evidência de insolvência ou não havendo cassação de 
autorização para funcionar, o Banco Central do Brasil - que não é "senhor de baraço e 
cutelo, de alta e baixa justiça dentro de seus domínios" - não pode decretar a liquidação 
extrajudicial de instituição financeira. 
2................................................ 
3................................................ 
(in DJ-II, de 15.10.90, p. 24028, TRF 1ª Região, 2ª Seção, 18.09.90, Relator Juiz Tourinho 
Neto, revisora Juíza Eliana Calmon - os grifos são do original). 
72. Comprometidas, pois, a constitucionalidade e a legalidade da liquidação, e marcados 
os atos executórios desta por desvios igualmente viciados, não há como deixar de 
reconhecer a violação ao direito do impetrante. 
73. Opino, pois, pela concessão da ordem, com a liberação dos depósitos reclamados. 
Não colhe, venia rogata, a tíbia alegação de que o deferimento da segurança importará 
benefício ao impetrante, atentatório ao princípio da isonomia, dando-lhe mais que aos 
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demais correntistas. 
74. A pretensão do impetrante está baseada, imediatamente, no Texto Magno, que 
protege, isonomicamente, a todos, mas que necessita da ação de cada um interessado, 
perante o Judiciário, para sua invocação e efetivação prática. Estamos, neste passo, com 
Luís Roberto Barroso, quando, em sua magistral monografia "O Direito Constitucional e 
Efetividade de suas Normas - Limites e Possibilidades da Constituição Brasileira", 
recentemente trazida a lume, diz: 
"Muitos direitos deixaram de se tornar efetivos por omissão dos titulares ou de seus 
advogados; a estes terá faltado, ao menos em certos casos, alguma dose de ousadia 
para submeter à tutela jurisdicional pretensões fundadas diretamente no texto 
constitucional." 
(Obra citada, Renovar, Rio de Janeiro, 1990, p. 40) 
Acolho por completo os argumentos aduzidos no parecer por se encontrarem em 
consonância com o que deixa fluir o processo. 
Verifica-se que houve quebra do princípio do devido processo legal, a propriedade foi 
objeto de violação, a intervenção da União no Estado feriu o princípio da Federação e a 
falta absoluta de motivação do ato, por si só, já seria suficiente para torná-lo imprestável. 
Ainda sobre a falta de motivação do ato, não é exagero voltar às lições do eminente 
CELSO Antônio Bandeira de Mello, em respeitável trabalho sobre a "legalidade, motivo e 
motivação do ato administrativo", quando proclama: 
"... para a legitimidade do ato, são imprescindíveis tanto a ocorrência dos motivos quanto 
sua enunciação pelo autor da decisão administrativa. Sem a ocorrência dos motivos, 
explícita ou implicitamente supostas da lei, o ato não será válido. Ora, sem a enunciação 
da situação fática (motivo de fato) que lhe serviu de suporte, não haveria como saber-se 
se os motivos ocorreram ou não, se eram compatíveis com o ato e, de conseguinte, se foi 
legítimo. É inafastável, pois, sejam declinados os motivos para poder-se aferir se deveras 
ocorreram, se tinham a compostura presumida e se se ajustaram à hipótese legal. Sem 
isto, não haveria como impugnar-lhe a realidade, nem sequer controlá-los em sede 
jurisdicional. Fora isto, impossível ou denegado pela ordem jurídica e o Estado de Direito, 
assim como todo o quadro da legalidade, consistiriam na mais rúptil e quebradiça das 
garantias, servindo apenas como verdadeiro atestado de uma cabal inconseqüência do 
Direito e da mais absoluta inanidade de suas instituições". (Rev. de Direito Público, RT, 
vol. 90, pág. 65). 
No mesmo trabalho, o Prof. Caio Tácito, citado por Celso Mello, acrescenta: 
"Se inexiste o motivo, ou se dele o administrador extraiu conseqüências incompatíveis 
com o princípio de direito aplicado, o ato será nulo por violação da legalidade. Não 
somente o erro de direito, como o erro de fato, autorizam a anulação jurisdicional do ato 
administrativo. Negar ao juiz a verificação objetiva da matéria de fato, quando influente na 
formação do ato administrativo, será converter o Poder Judiciário em mero endossante da 
autoridade administrativa, substituir o controle da legalidade por um processo de 
referenda extrínseco". (Ob. cit. pág. 62). 
O ato de decretação da liquidação extrajudicial do Presidente do Banco Central tem 
apenas a referência ao seu cargo e a parte resolutiva, sem uma só justificativa fática da 
situação que se encontrava a instituição financeira, como se encontra previsto na lei, se é 
que esta seja constitucional. 
Assim, o ato que o liquidante diz estar praticando encontra-se eivado de nulidade em sua 
origem e, por isso, não guarda a mínima eficácia. 
Estando viciado o ato de origem, tudo o que vem praticando o liquidante é inválido, 
mormente quando se trata de violentar a propriedade dos correntistas, pois, mesmo que 
fosse válido, o ato estaria nesse outro ponto exercitando uma arbitrariedade. 
Não há dúvida que o direito subjetivo do impetrante está sendo agredido em diversos 
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sentidos, motivo pelo qual o deferimento do pleito é medida impositiva de direito." 
Conforme se verifica, os fundamentos da respeitável sentença, espelhada no elucidativo 
parecer citado, desvendaram, com transparência, o âmago da lide posta. 
Destarte, corroborando, na íntegra, com os termos jurídicos, doutrinária e 
jurisprudencialmente, do decisum singular, e, para não tornar-me repetitivo em alguma 
consideração porventura exposta, acolho-a in totum. 
Isto posto, nego provimento à remessa oficial. 
É como voto. 
 

REMESSA OFICIAL Nº 33.842-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO  
Parte Autora: ALCINO TORRES 
Parte Ré: ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DO IGUATU - CE 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 6A. VARA-CE 
Advogado: DR. PAULO SIDNEY LEITE DE OLIVEIRA 
 
EMENTA 

Administrativo. Mandado de Segurança. Ato administrativo praticado com abuso de poder 
e provocador de desvio de função. 
1. A atividade administrativa exercida pelo agente público está subordinada, em todos os 
momentos, ao princípio da legalidade.  
2. O professor de entidade pública escolar não pode ser desviado de suas funções para 
exercer trabalho específico da profissão de bibliotecário. 
3. Se o professor não cumpre satisfatoriamente as suas tarefas docentes, tal fato deve ser 
apurado em procedimento administrativo a ser instaurado com respeito ao devido 
processo legal. 
4. A simples transferência do professor da sala de aula para serviços burocráticos em 
biblioteca constitui abuso de poder e provoca desvio de função.  
5. Mandado de Segurança concedido. Sentença confirmada. 
 
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, negar provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator e das 
notas taquigráficas, que passam a integrar o presente julgado. Votaram com o Sr. Juiz 
Relator, os Srs. Juízes Nereu Santos e Lázaro Guimarães. 
Custas, ex lege.  
Recife, 23 de novembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A presente remessa oficial foi assim relatada pelo 
eminente Juiz monocrático: 
"Alcino Torres, brasileiro, desquitado, professor, residente e domiciliado à rua Ismael Lima 
Verde, nº 26, Alto Jucá, Iguatu/CE, impetra mandado de segurança contra ato do Diretor 
da Escola Agrotécnica Federal de Iguatu, pretendendo a cassação da Ordem de Serviço 
n. 001/92, da lavra da autoridade impetrada, que lhe teria malferido o direito líquido e 
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certo de lecionar e perceber a gratificação de regência de classe.  
Notificada, a autoridade impetrada endereçou a juízo as informações de fls. 53/55, 
assegurando que o impetrante, além de inassíduo, vinha criando problemas com alunos 
em sala de aula. Apesar disto, nunca foi alvo de qualquer procedimento disciplinar. As 
atividades na biblioteca estão devidamente vinculadas às atividades de professor, inexiste 
proibição legal que impeça o remanejamento controverso. A gratificação de regência de 
classe não constitui direito adquirido. De qualquer sorte, a Lei n. 8.460/92 incorporou a 
gratificação de regência de classe ao vencimento do docente, não mais havendo distinção 
na remuneração do professor com atividade em sala de aula ou em outra atividade 
correlata. Os efeitos financeiros da lei sobredita datam de 1_ de setembro de 1992. O 
impetrante não mais sofre qualquer redução vencimental. Pede a denegação da 
segurança. 
Ouvido, o Rep. do MPF opinou pela concessão da segurança." 
Sem apelação da parte vencida. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A sentença de primeiro grau deve ser 
mantida. O eminente juiz, ao decidir, demonstrou, nos fundamentos apresentados, a 
cultura jurídica possuída e a adequada interpretação que deu à denominada Teoria dos 
Motivos Determinantes, além de sublimar a obrigatoriedade da Administração Pública não 
se afastar do devido processo legal.  
Ressalta-se, no curso do litígio instaurado entre o impetrante e a autoridade apontada 
como coatora, que, em nenhum momento, instaurou-se procedimento administrativo para 
se apurar os fatos apontados nas informações depositadas nestes autos e que, de modo 
muito nítido, se praticou um desvio de função, o que a lei não permite, quando foi 
determinado que o professor se afastasse das suas funções docentes para exercer 
atividades na biblioteca da escola. Além do desvio de função praticado, há, também, a 
proibição de que as atividades desenvolvidas em bibliotecas não podem ser exercidas por 
quem não se encontra devidamente autorizado, não só pela capacidade jurídica, como 
também, pela inscrição no Conselho Profissional competente.  
Colho, também, do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal, elementos de 
direito que se adequam ao tema em discussão e se compatibilizam com a solução posta 
pela sentença remetida. Transcrevo, por concordar inteiramente com as afirmações 
desenvolvidas, do parecer mencionado, os trechos següintes: 
"Com efeito, a Ordem de Serviço impugnada, abruptamente, afastou o impetrante da sala 
de aula, para colocá-lo em local estranho ao seu habitat profissional. É que, na biblioteca 
da escola, ao que se percebe, de pronto, não existe campo apropriado para a execução 
de atividades docentes. Ali, como parece lógico, ou o servidor exerce a atividade própria 
da biblioteca, que exige, legalmente, a formação universitária específica, ou executa 
atividades de mero apoio administrativo. 
Não parece, efetivamente, aceitável que um professor, já habituado ao convívio com seus 
alunos, possa receber, com satisfação, a compulsória mudança de ambiente de trabalho, 
isto é, da sala de aula, sempre cheia de calor humano, para o soturno e fechado ambiente 
de uma biblioteca, que, para o professor, tem outras serventias intelectuais.  
O ato de designação, contra o qual se insurge o impetrante, parece estar acometido de 
um grave vício. É que o diretor da escola, a autoridade impetrada, obrou com manifesto 
abuso de poder, mais precisamente, com excesso de poder, porquanto, em rigor, ele foi 
além do que lhe permitia a regulamentação normativa que rege a casa por ele dirigida.  
A propósito, com a sua habitual precisão, didaticamente, assevera o prof. Hely Lopes 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Meirelles: 
'O excesso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, 
vai além do permitido e se exorbita no uso de suas faculdades administrativas. Excede, 
portanto, a sua competência legal, e com isso invalida o ato, porque ninguém pode agir 
em nome da Administração fora do que a lei lhe permite. O excesso de poder torna o ato 
arbitrário, ilícito e nulo. É uma forma de abuso de poder que retira a legitimidade da 
conduta do administrador público, colocando-o na ilegalidade, e até mesmo no crime de 
abuso de autoridade quando incide nas previsões penais da Lei 4.898, de 9.12.65....cf. 
Direito Administrativo Brasileiro, 14a. edição, págs. 91/92)`." 
O trecho do parecer acima transcrito, da lavra do eminente Procurador da República José 
Aldízio Pereira, merece ser considerado como fundamento da presente decisão, pelo que 
assim o tenho. 
O princípio da legalidade que inspira qualquer conduta do administrador público não 
acolhe o seu atuar quando inspirado por desvios comportamentais que se afastam do 
interesse público e da proteção do direito subjetivo do cidadão servidor público. 
Outrossim, a proibição do desvio de função é uma das conquistas do direito administrativo 
aplicado ao agente público, no sentido de valorizar o cargo e a função para a qual ele se 
preparou e foi chamado a exercer.  
Por tais fundamentos, nego provimento à remessa oficial.  
É como voto.  
 

REMESSA "EX OFFICIO" EM MS Nº 37.875-CE  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Parte Autora: VIP REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 
Parte Ré: FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA - LBA 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - CE 
Advogados: DRS. MANOEL MARTINS JÚNIOR E OUTROS (PARTE A) E  

VALÉRIA PINHEIRO DA COSTA E OUTROS (PARTE R) 
 
EMENTA 

 Administrativo. Licitação. Tomada de Preços. Habilitação. Certificado de Registro 
Cadastral. Exigência editalícia. Preservação do princípio da isonomia. 
- O Certificado de Registro Cadastral é o único documento exigível para habilitação em 
tomada de preços. 
- Inadmissível exigência editalícia que inviabilize o acesso ao certame, de modo a 
comprometer o princípio da isonomia. 
- Remessa oficial à qual se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Ex Offício em MS nº 37.875 - CE, 
em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: VIP Representações e Serviços Ltda., 
identificada nos autos, impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação da Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA, 
objetivando permanecer como candidata na Tomada de Preços nº 05/CPL/LBA/CE. 
A impetrante foi considerada inabilitada pelo fato de não ter atendido exigência editalícia 
de apresentação de dois atestados de capacidade técnica específica que comprovassem, 
cada um, a realização de serviços anteriores com quarenta e dois empregados, número 
exigido para a contratação. 
Deferida a liminar (fls. 51/52). 
A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas (fls. 54/57). 
O representante do Parquet Federal opinou pela concessão da segurança. 
Ao final, a douta Juíza a quo concedeu a segurança, sob o argumento de que a exigência 
do documento comprobatório de capacidade técnica específica dos licitantes não se 
coaduna com a tomada de preços, posto que a habilitação é prévia nesta modalidade de 
licitação, ferindo, ainda, o princípio da isonomia. Submeteu seu decisum ao duplo grau de 
jurisdição. 
Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Ab initio, cumpre salientar que o art. 
121 da nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666, de 21.06.93) estipulou que seus 
dispositivos não se aplicariam às licitações já instauradas, prevalecendo, in casu, as 
normas do Decreto-Lei 2.300/86. 
A eminente Juíza monocrática assim se expressou, ao prolatar seu decisum: 
"18. Ademais, a exigência de documento comprobatório de capacidade técnica específica 
dos licitantes não se compadece com a modalidade de tomada de preços, na qual a fase 
de verificação das condições de habilitações dos candidatos, ocorre antes da convocação 
editalícia, consoante lição do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, referida no 
parecer do ilustre Procurador da República, Doutor Lino Edmar de Menezes, segundo a 
qual "a habilitação na tomada de preços realiza-se antes do próprio procedimento 
licitatório (portanto fora dele), pois é inespecífico de uma determinada licitação" (p.265), e 
nisso difere da habilitação na modalidade concorrência, em que a habilitação é específica, 
Isto é, efetua-se no próprio procedimento licitatório." 
19. Penso, portanto, ser irrelevante para o deslinde do writ examinar se os atestados 
apresentados pela empresa atendem àquela condição editalícia, em face da invalidade 
jurídica desta. 
Não merece reparos a sentença recorrida, posto que harmonizada com a doutrina. 
A tomada de preços corresponde à modalidade de licitação realizada entre interessados 
previamente cadastrados, observada a necessária qualificação (art. 20, § 2º, do DL 
2.300/86). 
Este diploma legal estabeleceu, em seu art. 25, caput, que seria exigida documentação 
referente à capacidade jurídica, capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade 
fiscal, a fim de se proceder à habilitação dos licitantes. O § 2º relacionava os documentos 
pertinentes à capacidade técnica, que podia ser genérica, específica ou operativa. No 
entanto, o § 8º estipulava que o certificado de registro cadastral substituía todos os 
documentos enumerados no art. 25. 
Infere-se, por conseguinte, que, na tomada de preços, só poderiam participar os 
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previamente inscritos no registro cadastral. O Certificado de Registro Cadastral substituía 
toda a documentação exigida nas concorrências, sendo o único documento exigível para 
habilitação em tomadas de preços. Atestava a situação hábil do inscrito para participar 
desta modalidade de licitação, posto que os elementos que aferiam a capacidade técnica 
já teriam sido previamente examinados. 
O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, in "Licitação e Contrato Administrativo", 9ª 
edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 127, assim dispôs: 
"Na tomada de preços, a habilitação é anterior à abertura da licitação e é génerica, porque 
o interessado se inscreve no registro cadastral, sendo qualificado consoante a sua 
especialização profissional e classificado na faixa de sua capacidade técnica e financeira, 
valendo o certificado do registro para sua habilitação em toda licitação, nos limites de sua 
qualificação." 
Diante da comprovação da impetrante do seu registro cadastral na Fundação Legião 
Brasileira de Assistência (fls. 11), a exigência de comprovação técnica específica, prevista 
no edital de tomada de preços, torna-se insubsistente. 
Ademais, na medida em que o edital exigiu, para a comprovação da capacidade técnica 
específica, a apresentação de dois atestados de clientes da impetrante, cada um com 
quarenta e dois empregados, desrespeitou o princípio da igualdade, tendo em vista que 
inviabilizou o acesso ao certame, exceção feita apenas àqueles que atendessem 
literalmente tal exigência. 
Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial, mantendo a sentença recorrida, por 
seus próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO EM MS Nº 40.001-CE  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Parte Autora: GILBERTO DA CRUZ BASTOS 
Parte Ré: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - CE 
Advogados: DRS. WANDERLEY MACHADO SOARES (PARTE A) E  

ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE E OUTROS (PARTE R) 
 
EMENTA 

Administrativo. Ensino superior. Curso de Direito concluído. Direito à colação de grau. 
- Reunindo, o aluno impetrante, os requisitos para colar grau, constitui-se violação a 
direito seu ato de Reitor que adia a solenidade, em detrimento da realização do exame da 
ordem, requisito essencial a sua habilitação como advogado. 
- Remessa oficial a que se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Ex Officio em MS nº 40.001 - CE, 
em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 03 de março de de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Gilberto da Cruz Bastos impetrou mandado de 
segurança contra ato do Reitor da Universidade Federal do Ceará que adiou a solenidade 
de colação de grau, apesar de concluído todo o curso de Direito, consubstanciando-se, tal 
ato, em flagrante desrespeito a direito seu líquido e certo de obter o respectivo diploma 
imprescindível ao exame da Ordem dos Advogados, quando, então, estará apto ao 
exercício pleno da advocacia. 
Deferida a liminar, às fls. 11, foram prestadas as informações de praxe (fls. 13/14). 
Ofertado parecer ministerial (fls. 21), pela procedência do mandamus, o MM. Juiz a quo, 
ao final, concedeu a segurança, submetendo o seu decisum ao duplo grau de jurisdição. 
Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Não há o que reparar na douta 
sentença recorrida, eis que em plena sintonia com o direito vigente. 
Salutar a preleção do ilustre Magistrado a quo, acerca da necessidade da tutela 
jurisdicional definitiva, ante a concessão anterior de liminar de cunho satisfativo. Realça, 
pois, a importância do provimento definitivo, dado o caráter provisório e acautelatório da 
medida liminar. 
Na verdade, é no momento da sentença que o magistrado se encontra plenamente 
habilitado a prestar a tutela jurisdicional. Quando da concessão ou não de medida liminar, 
a análise realizada passa, apenas, pelas questões da aferição da plausibilidade do direito 
e do perigo da demora da prestação jurisdicional definitiva a comprometer o direito do 
requerente. 
No caso em tela, o impetrante reunia todos os requisitos para a colação de grau (portanto, 
detinha o direito), e o adiamento de tal solenidade importaria sua não habilitação como 
advogado, tendo em vista a proximidade da realização do exame da ordem, ao qual 
somente poderia se submeter tendo colado grau. A espera pelo provimento definitivo, com 
certeza, posterior à data do exame, dadas as exigências procedimentais, restaria inócua. 
É bem verdade que, a princípio, o magistrado deve munir-se de cautelas ante a iminência 
de concessão liminar, de caráter satisfativo. O que não pode, contudo, é desprender-se 
do bom senso, pelo qual se deve pautar suas decisões, a fim de que, a pretexto de não 
adotar uma medida provisória satisfativa, destruir de todo a pretensão da parte. Com isto, 
não se quer relegar o comando definitivo, contido na sentença, a segundo plano, mas sim 
considerar a necessidade de tais medidas, em caráter excepcional, todavia. 
Agiu acertadamente o Juiz a quo, tendo em vista a comprovação do direito do impetrante 
de colar grau a tempo de realizar o exame da ordem, requisito essencial à sua habilitação 
como advogado. 
Isto posto, sem quaisquer outros comentários a tecer, nego provimento à remessa oficial 
para manter a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. 
É como voto. 

 


