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Revista 17 - julho/setembro 1994  

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.753-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Agravante: MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA FEITOSA CARVALHO  
Agravados: HUGO DE BRITO MACHADO E OUTRO 
Advogados: DRS. MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA FEITOSA CARVALHO (AGRTE.) E  

LUIZ EDUARDO MORAES JÚNIOR E OUTRO (AGRDOS.) 
 

EMENTA 
Processual Civil. Ação Popular. Pedido de admissão no pólo ativo da relação processual. 
Cidadã advogando em causa própria. Impedimento para o patrocínio de ações contra 
entidades de direito público. União Federal no pólo passivo da relação processual. 
Necessidade de cumprimento do art. 36 do CPC. Agravo improvido. 
1. Qualquer cidadão pode habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação 
popular. Entretanto, deverá ser representado por advogado, legalmente habilitado, ou 
poderá postular em causa própria se tiver habilitação legal para tanto. 
2. Postulando em causa própria a sua admissão no pólo ativo da relação processual, mas 
sendo a agravante detentora de impedimento para o patrocínio de causas contra 
entidades de direito público, somente pode o seu pedido ser apreciado se formulado 
através de advogado que possua habilitação legal para tanto, quando no pólo passivo da 
relação processual figura a União Federal. 
3. É, pois, de ser mantida a decisão judicial que vinculou a apreciação do pedido de 
admissão ao cumprimento do exigido na 1ª parte do art. 36 do CPC. 
4. Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma 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 NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: A Sra. Maria do Socorro Siqueira Feitosa Carvalho, 
devidamente qualificada na petição inicial, interpôs o presente agravo de instrumento 
contra a decisão do MM. Juiz Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária do Ceará que 
deixou de apreciar o pedido da ora agravante, objetivando fazer parte da relação 
processual, na Ação Popular nº 92.14974-0, na condição de parte ou litisconsorte. 
Na mencionada decisão, o seu douto prolator condicionou a apreciação do pedido da 
agravante à satisfação por esta da exigência contida na primeira parte do artigo 36 do 
Código de Processo Civil, ou seja, a sua representação por advogado legalmente 
constituído. É que, segundo esclareceu o MM. Juiz, a agravante, como advogada, estava 
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impedida de advogar, mesmo em causa própria, contra pessoa jurídica de direito público 
(art. 85, VI, da Lei nº 4.215/63). 
Deferida a formação do agravo, intimado o agravado para indicar peças a serem 
trasladadas, formalizado o instrumento de agravo, pronunciou-se o agravado, argüindo o 
impedimento da agravante para funcionar como advogada na mesma ação popular, 
invocando, ainda, a fraude pelo fato da substituição do autor da ação pela sua 
companheira. 
O MM. Juiz agravado manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos, determinando, 
então, a subida dos autos a este egrégio Tribunal. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa da petição de fls. 17, 
pretendeu a agravante, "na qualidade de cidadã brasileira, no gozo de seus direitos civis e 
políticos (título eleitoral em anexo), com fundamento na Lei nº 4.717 de 29/06/65, em seu 
art. 9º e art. 6º, § 5º, requerer sua inclusão na relação processual, quer como parte ou 
litisconsorte". 
O MM. Juiz, na sua decisão, afirmou: 
"A advogada que subscreve a peça de fls. 609 é impedida de advogar, mesmo em causa 
própria, contra as pessoas jurídicas de direito público (art. 85, VI, Lei nº 4.215/63). A 
União está presente na demanda, como agente passivo da relação processual. 
Assim, vinculo a apreciação do pedido de fls. 609 à satisfação, pela requerente, da 
exigência da 1ª parte do art. 36 do CPCiv." (fls. 19). 
Como se vê, o fundamento nuclear da decisão atacada reside na alegação de ser a parte 
agravante impedida de advogar contra as pessoas jurídicas de direito público. Como 
afirma o MM. Juiz, signatário da decisão agravada, a União Federal está presente na 
demanda como agente passivo da relação processual, daí o impedimento da agravante, 
como advogada, mesmo em causa própria. 
É fato que não há qualquer obstáculo a que a agravante possa figurar na ação popular em 
comento, na condição de litisconsorte ou assistente do autor. 
Não é outra coisa o que estabelece o parágrafo 5º, do artigo 6º, da Lei nº 4.717, de 
29.06.65, ao dispor: 
"É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da 
ação popular." 
Nada, pois, impedia que a agravante figurasse como litisconsorte ou assistente, desde 
que atendidas as demais condições para a promoção da ação popular. 
Por outro lado, como estabelece o artigo 36 do Código de Processo Civil, "a parte será 
representada em juízo por advogado legalmente habilitado". Ou, ainda, "ser-lhe-á lícito, 
no entanto, postular em causa própria, quando tiver habilitação legal".  
No caso sob análise, a agravante é advogada e está inscrita na OAB-CE sob o nº 5.235, 
como declarou na inicial do agravo. 
A própria agravante esclareceu, na peça inaugural, que o seu impedimento para exercer a 
advocacia "restringe-se apenas ao patrocínio de causas contra entidades de direito 
público". 
Segundo o magistério de Hely Lopes Meirelles na ação popular: 
"Deverão ser citadas para a ação, obrigatoriamente, as pessoas jurídicas, públicas ou 
privadas, em nome das quais foi praticado o ato a ser anulado e mais as autoridades, 
funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou 
praticado, ou que, por omissos, tiverem dado oportunidade à lesão, como também os 
beneficiários diretos do mesmo ato ou contrato (art. 6º). Se a ação visar o ato ou contrato 
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lesivo em razão de avaliação inexata, há de ser citado também o avaliador, como co-
responsável pela lesividade, podendo ser dispensado, neste caso, o chamamento dos 
que apenas confiaram na avaliação." (Mandado de Segurança, Ação Popular e Ação Civil 
Pública, RT, 11ª ed., pág. 94). 
No presente agravo de instrumento, segundo informa a própria decisão agravada, a União 
está presente na demanda como agente passivo da relação processual. 
Assim sendo, como a agravante, segundo mesmo confirma, encontra-se impedida de 
exercer a advocacia contra entidades de direito público, impedida está de funcionar como 
advogada na ação civil pública em que figura no pólo passivo a União Federal, 
indubitavelmente ente de direito público. 
Diferente seria se a agravante, como cidadã, postulasse em Juízo contra a União, mas 
através de advogado que não fosse impedido de patrocinar causas contra entidades de 
direito público. 
Não é a hipótese. No caso, o que pretende a agravante é a sua admissão na relação 
processual advogando em causa própria. 
Assim, bem andou o ilustrado Julgador de 1º grau, quando condicionou a apreciação do 
pedido ao cumprimento da 1ª parte do art. 36 do CPC. 
Isto posto, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.763-CE 

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

JOSÉ RIBEIRO DE MATOS E OUTROS (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Concessão de liminar. Indisponibilidade de bens. 
1. A alienação desordenada de bens do patrimônio de devedor de contribuições 
previdenciárias justifica o questionamento, em juízo, da realidade de ditas alienações. 
2. É lícita ao credor a pretensão de assegurar que restem ao devedor meios que lhe 
possibilitem a quitação de débito. 
3. demonstrados os requisitos do "fumus boni juris" e do "periculum in mora", correta é a 
concessão de liminar. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 19 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Romcy S/A - Indústria e Comércio interpôs agravo de 
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instrumento contra decisão que concedeu liminar no sentido de determinar a 
indisponibilidade dos seus bens. 
Alega, em síntese, a agravante que ofereceu garantia real ao crédito do agravado, aliás, 
em valor superior ao deste, tendo sido aceita pelo agravado e devidamente registrada no 
cartório do Registro de Imóveis competente. 
Formado o agravo, o recorrido foi intimado para apresentar contraminuta, sem, no 
entanto, se manifestar. 
Em juízo de retratação, o ilustre magistrado singular manteve a decisão impugnada pelos 
seus próprios fundamentos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A agravante alega a ausência dos requisitos 
essenciais para a concessão de liminar, quais sejam a fumaça do bom direito e o perigo 
da demora. 
Quanto à plausibilidade do direito, considero-a presente. 
Demonstrado está que a empresa agravante tem para com o INSS uma série de débitos, 
vários deles com pagamento parcelado, sem garantia real e com prestações atrasadas. 
Apesar disso, a agravante obteve o favor legal da concordata, com inobservância da lei. 
Ocorre ainda que a agravante tem conseguido alienar boa parte do seu patrimônio e, 
segundo o recorrido, até mesmo os bens onerados. 
Assim sendo, reputo juridicamente possível a pretensão de questionar-se em juízo a 
validade dessas alienações do patrimônio feitas pela agravante. 
Quanto ao perigo da demora, também considero-o presente, posto que, se fatos como os 
alegados pelo recorrido continuarem a acontecer, ameaçado estará o seu direito 
(privilegiado) de ver seus créditos satisfeitos. 
Por tais razões, considero presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in 
mora. 
Isto posto, nego provimento ao agravo. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.048-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Agravante: FERTIFLORA ADUBOS LTDA 
Agravado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 
Advogados: DRS. FERNANDA CALDAS MENEZES E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Tributário. Depósito. Art. 151, II, do CTN. Autorização judicial. 
- Inexiste lei condicionando a feitura do depósito, para os fins do art. 151, II, do CTN, à 
autorização judicial. Além disto, recomendam os princípios da celeridade e da economia 
processual, especialmente em face do cada vez maior volume de causas a serem 
julgadas, que o Juiz não seja ocupado com tarefas inúteis, uma das quais seria a de 
despachar pedidos de autorização para efetuar tais depósitos. 
- O fato de haver sido o depósito efetuado sem autorização do Juiz, nos termos da 
Instrução Normativa nº 01/90, da Corregedoria do TRF da 5ª Região, não constitui razão 
para que o Juiz dele não tome conhecimento. 
- Agravo provido. 
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ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento ao 
agravo, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 17 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Insurge-se a agravante contra despacho do Juiz 
Federal que deixou de tomar conhecimento do depósito por ela efetuado na Caixa 
Econômica Federal, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. 
Regularmente processado o recurso, os autos subiram neste Tribunal e vieram-me por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Diz o despacho agravado: 
"O depósito foi feito à revelia de qualquer autorização judicial, pelo que nenhum 
conhecimento merece, pois do inteiro risco da parte". (fls. 48) 
Esse despacho configura, a toda evidência, frontal insubordinação à Instrução Normativa 
nº 01/90, da Corregedoria deste Tribunal Regional Federal, que teve e tem o objetivo de 
evitar ritual que, além de inteiramente inútil, vinha causando sérios problemas para as 
partes. 
Com efeito, os Juízes Federais, muitas vezes, não tinham condições de despachar os 
pedidos de autorização para a feitura de depósitos, de modo a que os mesmos se 
dessem no mesmo dia. A requerente, que oferecera, com o requerimento, o cheque 
correspondente, não admitia ter de complementar o seu valor, pelo fato de só haver sido 
efetivado algum tempo depois. A Fazenda Pública, por seu turno, recusava-se a admitir 
os depósitos como integrais, enquanto a Caixa Econômica não assumia, nem podia 
assumir, a responsabilidade pela correção monetária relativa ao período anterior ao 
efetivo recebimento da quantia respectiva. 
Como o Juiz não tem, em princípio, razões para denegar o pedido de depósito, tais 
pedidos eram sistematicamente atendidos, até porque somente depois de ouvida a 
Fazenda Pública é que poderiam surgir razões para se questionar se o depósito, em cada 
caso, era apto ou não a suspender a exigibilidade do crédito tributário. Tais pedidos, 
portanto, constituíam simples ritual, absolutamente inútil. 
O efeito específico do depósito é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e 
causa capaz de elidir tal efeito só pode ser aquela que impediria a sua produção, ainda 
que precedida a feitura do depósito de autorização judicial. 
Realmente, o fato da autorização judicial não confere efeito nenhum ao depósito. Se não 
é integral, mesmo autorizado, o depósito suspende a exigibilidade do crédito. 
O fato de haver sido o depósito efetuado sem autorização do Juiz, nos termos da 
Instrução Normativa nº 01/90, da Corregedoria do TRF da 5ª Região, não constitui razão 
para que o Juiz dele não tome conhecimento. 
Por tais razões, dou provimento ao agravo. 
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É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.167-RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravantes: FIRMO DA COSTA E OUTROS 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. RIVANDI FREITAS DE MELO (AGRTES.) E  

VITAL NOGUEIRA DE SOUZA E OUTROS (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação previdenciária. Apelação que se recebe no efeito meramente 
devolutivo. Mantém-se a parte inicial do texto do art. 130 da Lei 8.213/91, não atingido 
pela suspensão de eficácia determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Execução 
provisória que estará sujeita à prestação de caução (art. 588, II, CPC). Agravo 
parcialmente provido.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
parcial provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 19 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurgem-se os agravantes contra decisão que 
recebeu nos efeitos suspensivo e devolutivo apelação ante sentença proferida em ação 
na qual postulam revisão de aposentadoria beneficiária. Alegam, em resumo, que não 
está suspensa a aplicação do art. 130 da Lei 8.213/91, por força de pronunciamento do 
Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade.  
Formado o instrumento e mantida a decisão, vieram os autos. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Incide sobre a hipótese a regra do art. 
130 da Lei 8.213/91, que estabelece a eficácia meramente devolutiva dos recursos 
interpostos em ações previdenciárias. A suspensão de eficácia em decorrência de liminar 
na ADIN 675/4 limita-se às expressões "cumprindo-se, desde logo, a decisão ou 
sentença, através do processo suplementar ou carta de sentença".  
Promovida a execução provisória, exigir-se-á caução, nos termos do art. 588, II, CPC. 
Por essas razões, dou parcial provimento ao agravo para que a apelação seja recebida no 
efeito meramente devolutivo, desde já ressalvando a exigência de caução para execução 
provisória. .  
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.196-AL 

Relator: O SR.JUIZ CASTRO MEIRA 
Agravante: UNIÃO FEDERAL 
Agravados: MANOEL AMARO CORREIA E OUTRO 
 
EMENTA 

Processual Civil. Intimação pessoal. Art. 38 da LC 73/93. 
- O art. 38 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, não exige que se 
façam pessoalmente as intimações do Advogado da União e do Procurador da Fazenda 
Nacional, limitando-se a determinar que constem nas publicações os nomes dos 
profissionais que oficiem nos autos respectivos. 
- A exigência em causa constou em Medida Provisória afinal não convertida em Lei e 
destituída de eficácia, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal. 
- Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao agravo, 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: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela 
União Federal contra a decisão do MM. Juiz da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas que indeferiu o pedido de subida dos autos principais, formulado pela agravante, 
sob a argumentação de que do respectivo acórdão não fora intimado o representante 
judicial da União, perante este Tribunal, o digno Procurador Regional Federal. 
Diz a recorrente que não poderia ingressar com tal pleito perante esta Corte, como 
ordenara o douto Magistrado no despacho atacado, tendo em vista a restrição do art. 9º, § 
2º, daquele diploma legal, que remete às Procuradorias Regionais a exclusiva 
competência de atuar nos feitos junto aos tribunais. 
Pede a reforma da decisão e a conseqüente remessa dos autos para apreciação das 
razões constantes de sua petição de fls. 135/137. 
Sem resposta, manteve o ilustre Julgador a decisão impugnada, determinando a subida 
do feito. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Pretende a União Federal que os autos de 
ação ordinária nº 92.5960-0, proposta por Manoel Amaro Correia e outro, descidos à 2ª 
Vara da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, retornem a esta Corte para intimação 
pessoal do seu representante legal, invocando o art. 38 da Lei Complementar nº 73, de 11 
de fevereiro de 1993, nestes termos: 
"Art. 38 - As intimações e notificações são feitas nas pessoas do Advogado da União ou 
do Procurador da Fazenda Nacional que oficie nos respectivos autos." 
Decidiu o MM. Juiz a quo que o pleito deveria ser formalizado diretamente a esta Corte e 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

que, intimada pessoalmente naquele juízo, deveria adotar as medidas cabíveis, sob pena 
de preclusão. 
Está sem razão a agravante, malgrado os esforços do seu culto e diligente Procurador.  
Em regra, as intimações consideram-se efetuadas nas Capitais dos Estados "pela só 
publicação dos atos no órgão oficial", nos termos do art. 236 do Código de Processo Civil, 
devendo constar os nomes das partes e de seus advogados. A intimação pessoal é 
sempre uma hipótese que constitui exceção a esse modelo, ocorrendo quando não 
houver órgão de publicação dos atos oficiais ou quando se tratar de disposição especial 
de lei. 
A regra susotranscrita, efetivamente, não criou nova modalidade de intimação pessoal do 
Advogado da União ou do Procurador da Fazenda Nacional. Apenas se estabeleceu a 
exigência de que no expediente respectivo fique constando o nome do profissional que 
vem oficiando nos autos respectivos, medida que objetiva facilitar a divisão interna do 
trabalho na Procuradoria da Fazenda Nacional e na Advocacia da União, tendo em vista a 
carência de pessoal. 
Quando o legislador pretendeu criar a modalidade excepcional de intimação, fê-lo de 
modo indiscutível. Tanto é assim que, quando se julgou necessário estendê-la aos órgãos 
ora mencionados, a Medida Provisória nº 460, de 30 de março de 1994, foi taxativa: 
"Art. 6º - A intimação de membro da Advocacia Geral da União, em qualquer caso, será 
feita pessoalmente. 
Parágrafo único - O disposto neste artigo se aplica aos representantes judiciais da União 
designados na forma do art. 69 da Lei complementar nº 73, de 1993." 
Constitui regra tradicional de hermenêutica a inexistência de palavras inúteis na lei. Se o 
direito à intimação pessoal dos representantes da União já houvesse sido assegurado na 
LC nº 73/93, seria inteiramente ociosa a preocupação do Exmo. Sr. Presidente da 
República em inseri-la em dispositivo de Medida Provisória. 
É certo que à época se achava em vigor a Medida Provisória nº 339, de 29.07.93, com 
dispositivo idêntico ao supra transcrito. Entretanto, como não foi convertida em lei no 
prazo de trinta dias, tal norma perdeu eficácia, desde sua edição, consoante o disposto no 
parágrafo Único do art. 62 da Constituição Federal. 
Com tais considerações, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.641-CE 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: AGRIPINO TEIXEIRA MOTA E OUTROS  
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO E OUTRO (APTES.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar. Diária de asilado. Lei 2.283/54. Auxílio-invalidez. Decreto-Lei 
957/69. Prescrição. 
- O Decreto-Lei 957/69, que substituiu a diária de asilado pelo auxílio-invalidez, produziu 
efeitos de ato administrativo concreto.  
- Não os beneficiando nenhuma hipótese impeditiva ou suspensiva do prazo extintivo de 
um lustro - pelo menos nada demonstraram - sancionou-lhes a inércia a prescrição 
cogitada no art. 1º do Decreto 20.910/32, fulminando o próprio fundo do direito.  
- Apelação desprovida. 
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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 apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos e 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: Apelam Agripino Teixeira Mota e outros de 
sentença extintiva de processo onde pleiteavam se restabelecesse o pagamento da 
"diária de asilado" instituída pela Lei 4.328/64, substituída, posteriormente, pelo auxílio-
invalidez (Dec.-Lei 728/69, art. 182, redação do art. 1º do Dec.-Lei 957/69) 
O MM. Juiz monocrático, fulcrando-se no art. 269, IV, do CPC, acolhera a preliminar de 
prescrição qüinqüenal levantada pela União Federal, por decorridos mais de cinco anos 
do ato violador do pretenso direito dos promoventes, praticado em outubro de 1969, após 
a edição do Dec.-Lei 957, de 13.10.61. Fê-lo após a manifestação destes, às fls. 115. 
Nas razões de apelação, os recorrentes dizem imprescindível um anterior pedido 
administrativo para se considerar prescrito o fundo de direito. Mas não houve. 
Ao contra-arrazoar, a apelada reitera os fundamentos da contestação. Insiste na 
preliminar de prescrição. Socorre-se de precedente do egrégio Superior Tribunal de 
Justiça. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Acatando a prefacial de prescrição 
qüinqüenal da ré, o Magistrado de primeiro grau, apoiando-se no art. 269, IV, do CPC, 
julgou extinto o processo, onde residia pleito de restabelecimento da diária de asilado. 
Ora, dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/32: 
"As dívidas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 
ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos, 
contados da data do ato ou fato do qual se originarem." 
A ofensa ao pretenso direito dos suplicantes ocorreu, sem dúvida alguma, em outubro de 
1969, após a expedição do Dec.-Lei nº 957, a substituir a diária de asilado pelo auxílio-
invalidez. Os apelantes só vieram a exercer o direito de ação em outubro de 1989, já 
decorridos vinte anos da prática do ato inquinado de ilegal. 
Não os beneficiando nenhuma hipótese impeditiva ou suspensiva do prazo extintivo de 
um lustro - pelo menos nada demonstraram - sancionou-lhe a inércia a prescrição 
cogitada no art. 1º do decreto mencionado, fulminando o próprio fundo do direito. 
Tal, por sinal, a compreensão do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em 
casos exatamente iguais: 
"Administrativo. Militar. Diária de asilado. Lei 2.283/54. Auxílio-invalidez. Decreto - Lei 
957/69. Prescrição. 
I - O Decreto-Lei 957/69, que substituiu a diária de asilado pelo auxílio-invalidez, produziu 
efeitos de ato administrativo concreto. 
II - Se a ação promovida para questionar este ato foi intentada mais de vinte anos depois 
de efetivado o mesmo, forçoso é o reconhecimento da prescrição. 
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III - Remessa oficial provida. 
(Rel. Juiz Nereu Santos, AC 4.289 - CE, DJU de 25.01.91). 
Administrativo. Militar. Diárias de asilado. Auxílio-invalidez. 
1 - A legislação (D.L. 957/69) que substituiu a vantagem diária de asilado por auxílio-
invalidez para os militares reformados produziu efeitos de ato administrativo concreto. 
2 - A irresignação contra essa modificação há de se tornar presente em juízo em tempo 
suficiente de não ser alcançada pelo efeito extintivo da prescrição qüinqüenal, haja vista 
não se tratar de direito consolidado no ordenamento jurídico, reconhecido de plano, onde 
só prescrevem as prestações. 
3 - Ação intentada após quase vinte anos de vigência do referido decreto-lei. 
4 - Prescrição reconhecida. 
(Rel. Juiz José Delgado, AC 6.567 - CE, DJU de 28.09.90)." 
Nego provimento à apelação. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.123-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: ANTÔNIO FALCÃO DA SILVA  
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. IASMIM MONTARROIOS DA S. PINTO E OUTRO (APTE.) E  

MOZART CORDEIRO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Previdenciário. Reclassificação de cargos. auxiliar de portaria para 
arquivista. Decadência.  
- A reclassificação dos servidores de que trata o art. 2º, I, II, e parágrafo único da Lei 
7.446/85, deverá ocorrer mediante manifestação, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) 
dias a partir da sua vigência, sem alteração do respectivo regime jurídico.  
- Se manifestado serodiamente este desejo, forçoso mostrou-se, reconhecer a prescrição.  
- Se esta não houvesse ocorrido, nunca faria jus ao acolhimento do pedido, pois não 
demonstrara documentalmente a satisfação dos requisitos estabelecidos nos incisos da 
cabeça do art. 2º, da Lei 7.446/85.  
 
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 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: Apela Antônio Falcão da Silva de sentença 
desfavorável ao pedido de sua reclassificação do cargo de Auxiliar de Portaria para o de 
Arquivista, em ação promovida contra o Instituto de Administração Financeira da 
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Previdência Social - IAPAS. 
A r. sentença entendeu decaído o direito suplicado. A Lei 7446/85 estabelecera, no 
parágrafo único do art. 2º, o prazo de sessenta dias para os servidores interessados 
optarem pela mencionada reclassificação. 
Nas razões, o recorrente manisfesta inconformação, sustentando, da sentença, mostrar-
se violadora dos princípios gerais do Direito, inclusive cerceando-lhe a faculdade de 
produzir provas. Apegara-se ela àquele dispositivo legal eivado de inconstitucionalidade 
incontestável.  
Afirma desnecessária a prova do exercício de cinco anos ininterruptos ou dez intercalados 
de atividade de arquivo, ante a ausência de especificação na Lei 7.446/85. 
Ao contra-arrazoar, o IAPAS pugnou pala manutenção da sentença reconhecedora da 
decadência. E, se não ocorrida, não poderia o recorrente alcançar êxito: faltava-lhe 
habilitação para o cargo pretendido em razão de não possuir curso de Arquivista ou 
Técnico de Arquivo. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O art. 2º, incisos I e II, e parágrafo 
único da Lei 7.446/85, invocada pelo autor, dispõe: 
"Art. 2º - A primeira composição das categorias funcionais do Grupo-Arquivo será 
efetivada mediante reclassificação dos atuais ocupantes de cargos ou empregos 
permanentes da atual sistemática do Plano de Classificação de Cargos com atividades 
que se identifiquem com as categorias funcionais a que se refere este artigo e de acordo 
com o seguinte critério: 
I - Na de Arquivista, os cargos ou empregos cujos ocupantes possuam diploma de curso 
superior de arquivologia na habilitação legal equivalente; 
II - Na de Técnico de Arquivo, os cargos ou empregos cujos ocupantes possuam diploma 
de Técnica de Arquivo ou habilitação legal equivalente. 
Parágrafo único - os servidores de que trata este artigo deverão manifestar, por escrito, 
no prazo de 60 (sessenta dias) contados da data de vigência desta lei, o desejo de serem 
reclassificados nas novas categorias, sem alteração do respectivo regime jurídico". 
O referido diploma legal entrou em vigor em 23.12.85, dia da publicação. O prazo para o 
apelante manifestar o desejo de obter a reclassificação expirou em 23 de fevereiro de 
1986. Veio a manifestar-se, tão-somente, em 24.07.87, portanto, seriodiamente, donde 
acontecida a decadência. E se esta não houvesse ocorrido, nunca faria jus ao 
acolhimento do pedido, pois não demonstrou documentalmente a satisfação dos 
requisitos estabelecidos nos incisos da cabeça do art. 2º da Lei 7.446/85. 
Nego, pois, provimento ao recurso. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.887-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: TERTO MAXIMIANO DE SOUZA 
Advogados: DRS. YARA MORENO PINTO E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar. Ex-combatente. Reforma. Opção da Lei 2.579/55. Pedido de 
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percepção de qüinqüênios pelo tempo de serviço público prestado como escrevente 
datilógrafo no Ministério do Exército. Prescrição. 
I - Decorridos mais de cinco anos entre a data do ato positivo da Administração e a 
propositura da ação, é de se reconhecer a sua prescrição. 
II - Aplicação do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. 
III - Apelação e remessa oficial providas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
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 constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 17 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de ação ordinária que promoveu Terto 
Maximiano de Souza contra a União Federal, objetivando a declaração do direito ao 
percentual de 15% (quinze por cento) referente a 3 (três) qüinqüênios sobre os seus 
proventos e a condenação da ré no pagamento das diferenças sobre o soldo percebido 
pelo autor desde julho de 1976, época em que foi suspenso o pagamento da mencionada 
vantagem. Alternativamente, requereu o pagamento da vantagem com efeito retroativo 
aos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação, com juros e correção 
monetária, e, ainda, a inclusão da vantagem mencionada a partir de dezembro de 1989. 
O MM. Juiz a quo julgou procedente a ação para reconhecer ao autor o direito à 
gratificação adicional por tempo de serviço no percentual de 15% (quinze por cento), nos 
termos do art. 10, da Lei nº 4.345/64, condenando a ré a incluir nos proventos do autor a 
verba referente à gratificação de 15% e a pagar-lhe o atrasado a partir de dezembro de 
1984. 
O decisum foi submetido ao duplo grau de jurisdição. 
Inconformada, apela a União Federal argüindo, preliminarmente, a prescrição da ação e, 
no mérito, aduz que o autor não poderia cumular benefícios, desde que o direito de opção 
pela Lei nº 2.579/55 excluía a incidência de outras vantagens. 
Oferecidas contra-razões. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, a recorrente pretende a 
reforma da sentença que determinou fosse incorporado aos proventos do autor, como 
militar reformado, o adicional de tempo de serviço no percentual de 15% (quinze por 
cento) referente aos quinze anos de serviço na função de escrevente datilógrafo do 
quadro permanente do Ministério do Exército, como servidor público civil. 
Preliminarmente, aduz que o direito do autor à propositura da presente ação está 
prescrito, desde que não se podia considerar como prescritas apenas as parcelas do 
qüinqüênio anterior ao ajuizamento da ação. 
Tenho que assiste razão à apelante. 
Ora, na inicial, o autor alegou que "a partir do ato de reforma, em julho de 1976, os 
proventos do requerente foram reduzidos em 15% (quinze por cento) a que fazia jus, 
referente a 3 (três) qüinqüênios." 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Assim, o ato positivo da Administração se consubstancia com o cancelamento do 
pagamento do adicional de tempo de serviço, ora pleiteado, que só veio a ser questionado 
pelo autor em dezembro de 1989, data da propositura da ação. 
Ressalte-se que, no caso sob exame, o autor, ex-integrante da Força Expedicionária 
Brasileira, foi reformado, após constatada a sua incapacidade física definitiva, com os 
proventos de 3ª Sargento, nos termos, inclusive, da opção de que trata o art. 3ª do 
Decreto-Lei nº 2.579/55. 
O art. 3º do Decreto-Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, dispõe: 
"O amparo concedido por esta lei não poderá ser cumulado com qualquer outro provento 
de reforma ou aposentadoria, cabendo, porém, aos beneficiados pelo art. 5º da Lei nº 
288, de 8 de junho de 1948, o direito de opção." 
Estabelece o art. 5ª da Lei nº 288/48, verbis: 
"Os funcionários públicos federais, estaduais, municipais, de entidade autárquica ou de 
sociedade de economia mista que tenham participado das referidas operações de guerra, 
ao se aposentarem, gozarão das vantagens estabelecidas na presente lei." 
Assim, a vantagem pleiteada era decorrente do tempo de serviço prestado como servidor 
público civil e, com a opção do autor pelos proventos de 3ª Sargento, direito adquirido 
pelos serviços militares prestados, foi-lhe retirada aquela vantagem anteriormente 
concedida. 
A respeito do tema, a 1ª Turma deste Tribunal já se pronunciou quando do julgamento da 
AC-12.033/RN, no qual foi Relator o Juiz Geraldo Apoliano, à época substituindo o Juiz 
Hugo Machado, verbis: 
"Militar. Civil. Processual Civil. Prescrição. Alegação no recurso. Possibilidade. 
Ocorrência. 
- Não há afronta ao princípio processual da eventualidade (CPC art. 300) alegar-se, 
somente no recurso, a ocorrência da prescrição (CC art. 162, c/c o art. 303, III, do Código 
de Processo Civil). 
- Havendo ato positivo da Administração e cuidando-se de ação pessoal, prescrevem em 
cinco anos todo ou qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 
Municipal, contados da data do ato ou fato do qual se originaram (Decreto 20.910, de 
06.01.1932 - art. primeiro - e Decreto-Lei 4.597, de 19.08.1942 - art. segundo). 
- Caso em que o ato de exclusão do apelado do serviço ativo do Exército ocorreu em 
28.4.65, a última causa interruptiva da prescrição data de junho de 1978, e a ação 
objetivando a nulidade do ato e a reforma na graduação de terceiro-sargento foi aforada 
somente em 04.07.1990. Prescrição, no caso, do próprio fundo do direito. 
- Preliminar acolhida. Apelação e remessa oficial providas. Sentença reformada." 
(DJU de 23.10.92). 
A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, trilhando o mesmo caminho desta 
egrégia Corte, assim se pronunciou: 
"Administrativo. Vantagem funcional. Prescrição. Quando o direito deixa de ser reclamado 
em tempo oportuno, a prescrição faz por afetá-lo na integralidade, e não apenas no que 
diz respeito a parcelas vencidas além do qüinqüênio (Decreto-20910/32, Artigo-01). 
Observância do princípio de que o prazo de prescrição inicia no momento em que a ação 
pode ser ajuizada. Apelação improvida." 
(AC 13.882/RS, Relator Juiz Ari Pargendler, DJU de 10.06.92). 
Com estas considerações e à vista dos precedentes colacionados, dou provimento à 
apelação e à remessa oficial para, acolhendo a preliminar de prescrição invocada, 
extinguir o processo com julgamento de mérito. 
É, pois, como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.916-PB 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: ASSOCIAÇÃO DOS MECâNICOS PROFISSIONAIS DE AUTOCARRO DA PB 
Advogados: DRS. MOISÉS PERGENTINO MADRUGA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Execução Fiscal. Pagamento efetuado pelo executado em consonância 
com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial que adotou os critérios estabelecidos 
no Manual de Normas Padronizadas de Cálculos da Justiça Federal. Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 07 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de apelação que interpõe o Instituto 
Nacional do Seguro Social contra sentença que extinguiu a execução fiscal promovida 
pela autarquia previdenciária contra a Associação dos Mecânicos Profissionais de 
Autocarro da PB. 
O MM. Juiz a quo, ao entendimento de que a Contadoria adotara os critérios 
estabelecidos no Manual da Justiça Federal, que refletia o entendimento jurídico e legal 
para cômputo dos acréscimos relativos aos débitos judiciais, e ainda considerando o 
pagamento efetuado pelo executado, julgou extinta a execução com o pagamento do 
débito. 
Alega o apelante, irresignado, que o pagamento efetuado pelo exeqüente, em 
consonância com os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, não correspondem 
aos fixados pela tabela prática de coeficientes de atualização monetária e pela tabela de 
acréscimos legais aplicáveis a débitos para com a Previdência Social. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, a autarquia 
previdenciária pretende que seja aplicada aos cálculos de liquidação a tabela prática de 
coeficientes de atualização monetária, bem como a tabela de acréscimos legais aplicáveis 
a débitos para com a Previdência Social, adotadas por aquele órgão. 
No caso sob exame, a Contadoria Judicial informou às fls. 35 dos autos que, na 
elaboração da conta, foram adotados os critérios estabelecidos no Manual de Cálculos da 
Justiça Federal. 
Nas razões de sua inconformação, a apelante alega que "os juros de mora são aplicados 
sobre o valor do débito devidamente atualizado, tal como vem sendo feito pelo IAPAS, e 
nunca sobre o valor principal da dívida sem os respectivos acréscimos, como tudo indica, 
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foi elaborado pela Justiça Federal." 
Como se vê, a autarquia apelante não traz elementos contundentes que possam 
demonstrar o erro da conta elaborada pelo Juízo. Isto porque, consoante o demonstrativo 
de fls. 25, os juros moratórios foram calculados à base de 1% ao mês a partir de 07/88 
sobre o valor do débito principal corrigido, de acordo, inclusive, com as normas do Manual 
de Cálculos da Justiça Federal. 
Além do mais, o Manual de Normas Padronizadas de cálculos da Justiça Federal, como 
bem salientou o eminente Juiz sentenciante, "reflete o entendimento jurídico e legal para 
cômputo dos acréscimos relativos aos débitos judiciais". 
Neste sentido é o entendimento predominante em nossos Tribunais, verbis: 
"Previdenciário. Conta de liquidação do julgado. Juros de mora. Base de cálculo. 
1 - No cálculo de liquidação do julgado, os juros moratórios incidirão, sempre, sobre o 
principal corrigido, pois a correção monetária não representa nenhum acréscimo, mas, 
apenas, a recuperação do poder aquisitivo da moeda. 
Precedentes do TRF/1ª Região. Orientação do Manual de Normas Padronizadas de 
Cálculos da Justiça Federal. 
2 - Apelação desprovida. Sentença confirmada." 
(TRF/1ª Região, Relator Juiz Souza Prudente, DJU de 22.10.90). 
"Processo de liquidação. Cálculos. Homologação. 
Correção da conta elaborada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. 
Apelação para inclusão dos índices de 70,28 por cento (janeiro de 1989) e 84,32 por 
cento (março de 1990). 
Improvimento." 
(TRF/5ª Região, Relator Juiz Ridalvo Costa, DJU de 13.12.91). 
Com estas considerações e à vista dos precedentes colacionados, nego provimento à 
apelação para manter os termos da sentença a quo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.017-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: CEARÁ MOTOR S/A  
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. MARCELO RODRIGUES PINTO E OUTROS (APTE.) E  

HELTON HELÁDIO COSTA LIMA SALES E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Ação anulatória de débito fiscal. Contribuição para o FGTS. Vínculo 
empregatício. Caracterização. Validade da notificação fiscal de lançamento e da 
notificação para depósito. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 03 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de apelação que interpõe Ceará Motor S/A 
contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória fiscal que promovera contra o 
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. 
Entendeu o MM. Juiz sentenciante que, das provas existentes nos autos, não se podia 
concluir pela nulidade da notificação fiscal de lançamento de débitos e da notificação para 
depósito, uma vez que restara comprovado o vínculo entre a pessoa física de José Maria 
da Silva e a empresa autora, exsurgindo, daí, a obrigação do recolhimento das 
contribuições para o FGTS. 
Inconformada, apela a autora, alegando, em preliminar, a nulidade da sentença por ter 
decidido sobre a existência da relação de emprego quando incompetente a Justiça 
Federal e, ainda, por ter declarado a invalidade de documento apresentado. No mérito, 
alega a apelante, em síntese, que o decisum não analisou as razões oferecidas pela 
recorrente, apresentando fundamentos divorciados da questão que foi submetida a 
julgamento. 
Sem contra-razões, subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, a apelante pretende a 
anulação da notificação fiscal de lançamento efetuada pela autarquia previdenciária, ora 
recorrida, ao fundamento de que ilegítima a cobrança do Fisco acerca do recolhimento do 
FGTS, desde que inexistente o vínculo empregatício entre José Maria da Silva e a 
empresa recorrente.  
Preliminarmente, pugna a recorrente pela nulidade da sentença apoiada em dois 
aspectos, quais sejam, a incompetência da Justiça Federal para decidir sobre a existência 
do vínculo empregatício e a declaração de invalidade de documento acostado aos autos. 
Quanto à alegação de incompetência da Justiça Federal para decidir sobre a existência 
da relação de emprego, tenho que não merece reparos a sentença a quo. 
Ora, segundo o art. 19 da Lei nº 5.107/66, competia à Previdência Social, por seus órgãos 
próprios, fiscalizar o cumprimento do disposto no art. 2º e 6º daquela lei, isto é, o 
recolhimento da contribuição para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
Assim, competia aos fiscais do órgão previdenciário averiguar o fiel cumprimento da 
mencionada norma, autuando as empresas sonegadoras. 
No exercício deste poder fiscalizador, foi constatado que a empresa recorrente mantinha 
um vínculo empregatício com a pessoa física de José Maria da Silva, sem, no entanto, 
nunca ter recolhido a contribuição para o FGTS. 
Assim, no caso sob exame, o Juiz a quo mais não fez do que analisar as provas dos 
autos e constatar a existência do vínculo empregatício, decidindo, em conseqüência, pela 
validade da notificação fiscal de lançamento. 
Aliás, os Tribunais Regionais Federais das 1ª e 4ª Regiões vêm decidindo questões 
semelhantes, como se vislumbra nas seguintes ementas: 
"Previdenciário. Notificação. Reconhecimento de relação de emprego. Recolhimento das 
contribuições devidas. 
1. A competência da Justiça do Trabalho não exclui a das autoridades que exerçam 
funções delegadas para exercer a fiscalização do fiel cumprimento das normas de 
proteção ao trabalho, entre as quais se incluem o direito à previdência social. 
2. No exercício de suas funções, o Fiscal pode tirar conclusões diferentes das adotadas 
pelo contribuinte, sob pena de se consagrar a sonegação. Exige-se, contudo, que a 
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decisão decorrente da fiscalização seja fundamentada, quer para que se atenda ao 
princípio da legalidade, ou para que o ato possa ser objeto de controle judicial, ou para 
que o contribuinte possa exercer seu direito de defesa." 
(TRF/4ª Região, Relator Juiz Rubens Raimundo Hadad Vianna (Substituto), DJU de 
18.03.92). 
"Previdenciário. Relação de emprego. Contribuições para a Previdência Social. Auxílio 
materno-infantil. 
1 - Se o contrato firmado entre a empresa e o denominado autônomo assegura-lhe todas 
as vantagens e garantias próprias da relação de emprego, ao qual, implicitamente, 
contém-se o vínculo de subordinação, mostra-se legítima a exigência do recolhimento da 
contribuição previdenciária e do FGTS. 
2 - O auxílio materno-infantil pago com exclusividade às empregadas com filhos até cinco 
anos, dado a sua transitoriedade e por ser irmão gêmeo do salário família, a exemplo 
deste benefício, está fora do alcance daquelas contribuições. 
3 - Sentença mantida." 
(TRF/1ª Região, Relator Juiz Fernando Gonçalves, DJU de 15.12.91). 
No que tange à declaração de invalidade do documento apresentado às fls. 24, tenho que 
não assiste razão à recorrente. 
Com efeito, as normas de direito trabalhista, pelo alto valor social que delas emanam, são 
de ordem pública. Assim, o direito ao aviso prévio, aos depósitos do FGTS...etc, 
constituem direitos irrenunciáveis. 
Neste sentido já se pronunciaram alguns Tribunais, como se vê nos seguintes julgados: 
"Execução Fiscal. Contribuição para o FGTS. 
1. Já por não ser o titular do crédito, já por se tratar de bem indisponível, não tem o INSS 
legitimidade para dele renunciar. 
2. Recurso provido." 
(AC 15.906/SC, TRF/4ª Região, Relator Juiz Albino Zavascki, DJU de 13.03.91). 
"Aviso prévio. Irrenunciabilidade. 
O direito ao aviso prévio irrenunciável, como são de regra, todos os direitos trabalhistas 
previstos em lei. Assim, a liberação do cumprimento do aviso prévio pela empresa a 
empregado dispensado a pedido, não a exime do pagamento dos valores pecuniários 
pertinentes, irrenunciáveis. 
Gerente. Horas extras. 
Matéria estritamente de prova. 
Recurso em parte conhecido e provido." 
(RR 57.285/SP, TST, Relator Juiz Ney Doyle, DJU de 26.11.93). (grifos nossos) 
Passo à análise da questão de fundo do presente recurso. 
O douto Juiz sentenciante Abdias Patrício Oliveira, da 1ª Vara da Seção Judiciária do 
Ceará, assim fundamentou o seu decisum:  
"...Desde 1982, José Maria da Silva, conforme constatou a fiscalização, presta serviços de 
capotaria à autora. Ora, pela natureza do serviço e pelo tempo que vem sendo prestado, 
vê-se, de logo, que se trata de serviços de natureza permanente. Também, não há dúvida 
que tal serviço é remunerado. E, finalmente, como é prestado no interior da empresa com 
ferramentas e materiais desta e com horário certo, seguindo, incontestavelmente, sua 
orientação, não há como negar a presença da subordinação. 
No entanto, se provada a alegação da autora de que José Maria da Silva, em 22/12/86, 
prestava-lhe serviço como firma individual, desconfigurada fica a relação de emprego, nos 
termos do art. 3º da CLT. 
Examinando a prova documental carreada para os autos pela autora, verifica-se que a 
firma individual José Maria da Silva, CGC 11.747.938/0001-96, somente começou a existir 
em janeiro de 1987, quando foi registrada na Junta Comercial, como provam os 
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documentos de fls. 27/28 dos autos. Sua inscrição no CGC também ocorreu em janeiro de 
1987, como provam os documentos de fls. 26. Ora, se em dezembro de 1986 não existia 
a firma individual José Maria da Silva, evidentemente o vínculo empregatício era entre a 
autora Ceará Motor S/A e a pessoa física de José Maria da Silva que prestava serviço de 
capotaria no estabelecimento da autora, com ferramenta e materiais desta, obedecendo 
horário certo e percebendo remuneração. Então, era empregado da referida empresa, nos 
termos do art. 3º da CLT, e assim assiste razão ao promovido quando, cumprindo o 
disposto do art. 20 da Lei nº 5.107/66, procedeu ao levantamento dos depósitos do FGTS, 
como provam os documentos de fls. 22/26 dos autos, a que estava obrigada, nos termos 
do art. 2º, da supracitada Lei, a autora com relação à remuneração paga a José Maria da 
Silva. 
Quanto à declaração de fls. 24 dos autos, entendo que, em se tratando de direito 
indisponível, visto que há forte interesse público no recolhimento do FGTS, nenhuma 
validade jurídica tem a referida declaração, cujo objetivo é evitar que a autora faça os 
depósitos do FGTS com base na remuneração paga a seu empregado José Maria da 
Silva. Além disso, observe-se que tal declaração foi feita por José Maria da Silva, mas 
atendendo solicitação da Ceará Motor S/A. O empregado é parte fraca na relação de 
emprego e, situação como esta, evidentemente, que deseja salvar o seu emprego 
crucificando a verdade dos fatos. 
Diante da prova, tão contundente, constante dos autos, é manifesto o vínculo 
empregatício entre José Maria da Silva e Ceará Motor S/A, não havendo razão para se 
decretar a nulidade da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos - NFLD nº 002640, 
de 22/12/86, e da Notificação de Depósito - NDFG nº 000083, de 22/12/86. " (fls. 04 e 05) 
De fato, no caso sub judice, as provas acostadas pelo autor não desmentem, em 
momento algum, o relatório lavrado pelas autoridades previdenciárias. 
O Sr. José Maria da Silva prestava serviços à empresa desde 1982, nas dependências da 
recorrente e sob sua direção.  
Ressalte-se que os serviços de capotaria prestados pelo Sr. José Maria da Silva estão 
vinculados diretamente à atividade principal da empresa, que é oficina especializada em 
veículos automotores. 
Acrescente-se, ainda, que o fato de contribuir o empregado para o INSS na categoria de 
autônomo, não descaracteriza o vínculo empregatício. (doc. 10) 
Por fim, ao exame do documento nº 08, constata-se que a firma individual José Maria da 
Silva só foi constituída em janeiro de 1987, quando foi devidamente registrada na Junta 
Comercial (fls. 27/28), ou seja, em data posterior à autuação do Fisco. 
Assim, não merece amparo a alegação da recorrente de que os fundamentos da sentença 
estão divorciados da questão posta em Juízo. 
Ora, às fls. 108 dos autos, a própria apelante esclarece que: 
"O que foi dito, tanto nas razões iniciais (fls.02/14) como nas razões aduzidas com a 
impugnação à contestação (fls.77/14), substancializou-se na "impossibilidade jurídica" de 
que fiscais da autarquia recorrida "possam dizer" se existe, ou não, uma "relação de 
emprego" com pessoas encontradas no estabelecimento comercial da recorrente. 
Principalmente, quando negada pela referida pessoa (fls 24). Ter-se-ia, concretamente, a 
pretensão oficial de questionar o direito de um "particular e terceiro" que é vedado pela 
norma processual vigente (CPC, art. 6º)." 
Como se vê, todas as questões levantadas pela recorrente foram objetivamente 
examinadas pelo Juiz sentenciante, que, ao final, concluiu pela validade da Notificação 
Fiscal de Lançamento - NFLD nº 002640, de 22/12/86 - e da Notificação para Depósito - 
NDFG nº 000083, de 22/12/86. 
Com estas considerações e pelos precedentes colacionados, nego provimento à apelação 
para manter a sentença de 1º grau em todos os seus termos. 
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É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 17.911-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: JOSÉ MAURÍCIO DE MENEZES 
Advogados: DRS. MARIA JOSÉ DE AGUIAR V. CUNHA E OUTROS (APTE.) E  

FRANCISCO ALVES DE ALBUQUERQUE (APDO.) 
 
EMENTA 

 Processual Civil. Execução fiscal. Dívida parcialmente paga. 
- Admitindo-se que a quantia em cobrança é, em parte, indevida, desaparece a presunção 
de liquidez e certeza, e a Certidão de Inscrição da Dívida já não é título hábil a aparelhar 
a execução, que por isto mesmo não pode prosseguir para cobrança do saldo. Neste 
caso, a entidade credora há de regularizar a inscrição administrativamente para em 
seguida ingressar em Juízo com título hábil. 
- Recurso improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 03 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O Juiz Federal acolheu embargos à execução, nos 
quais o executado alega tratar-se de dívida já parcialmente paga, enquanto a exeqüente, 
embora admitindo as alegações do executado, pretendia o prosseguimento da execução 
pelo saldo. 
Regularmente processado o recurso, subiram os autos e neste Tribunal vieram-me por 
distribuição. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A cobrança executiva da dívida ativa 
pressupõe tratar-se de crédito líquido e certo. Provado que o valor cobrado não é 
inteiramente devido, porque parte dele já foi pago, desaparece a presunção de liquidez e 
certeza, e a Certidão de Inscrição da Dívida já não é título hábil a aparelhar a execução, 
que por isto mesmo não pode prosseguir para cobrança do saldo. Neste caso a entidade 
credora há de regularizar a inscrição administrativamente para em seguida ingressar em 
Juízo com título hábil. 
Com efeito, o Juiz não é autoridade lançadora de tributo ou penalidade. Não tem 
competência para constituir o crédito tributário, que somente poderá ser objeto de 
execução depois do necessário acertamento, cuja feitura compete privativamente à 
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autoridade administrativa. 
Outra, aliás, não é a razão pela qual a lei admite a emenda ou substituição da Certidão de 
Inscrição da Dívida Ativa, até a decisão de primeira instância (Lei nº 6.830/80). Não 
efetuada a emenda ou substituição até aquele momento processual, inadmissível é o 
prosseguimento da execução pelo saldo. 
Nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 20.494-CE  

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INAMPS 
Apelada: INTEGRAL ENGENHARIA LTDA.  
Advogados: JOAQUIM ODÉCIO NEVES E OUTROS (APTE.) E  

STÊNIO ROCHA CARVALHO LIMA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Correção monetária. Contrato de obras e serviços públicos. 
- Cabe correção monetária nas parcelas que foram pagas em datas bem posteriores à do 
vencimento, não sendo o caso, portanto, dos pagamentos que foram efetuados no mesmo 
mês do vencimento e sim os que ocorreram no mês seguinte ao do vencimento. 
- A correção monetária é apenas um fator de atualização da moeda corroída pela inflação, 
não implicando em aumento da prestação. 
- 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, por maioria, 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, 08 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, irresignada com a decisão do MM. 
Juiz Federal da 7ª Vara da Justiça Federal do Ceará, que julgou procedente a ação 
ordinária de cobrança, cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, 
proposta por Integral Engenharia Ltda., condenando aquela autarquia a "pagar à autora a 
correção monetária relativa a todas as parcelas do contrato, cujos pagamentos tenham 
ocorrido com prazo superior ao pactuado, tendo por base a OTN do mês do seu efetivo 
pagamento e seus sucedâneos ( BTN e TR ), além das custas processuais e honorários 
advocatícios. 
Em suas razões de apelação, alega que firmou contrato de empreitada com a apelada, 
após certame licitatório, por preço global, na quantia de Cr$ 189.945.757,00 (cento e 
oitenta e nove milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete 
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cruzeiros), tendo por objeto a construção de um prédio destinado à emergência do 
Hospital Geral de Fortaleza; que, no transcorrer da obra, sugeriu a empreiteira a 
execução de serviços complementares não compreendidos na licitação nem no contrato, 
propondo-se a executar tais serviços nas mesmas condições do contrato original, ou seja, 
por empreitada de preço global; que a execução desses serviços complementares ficaria 
atrelada às mesmas condições estabelecidas para execução e cumprimento do contrato 
da obra principal; que, à medida que os serviços fossem sendo executados, o 
pagamentos e a fórmula dos cálculos das parcelas obedeceriam ao cronograma 
previamente estabelecido; que esses serviços complementares, dado o seu valor, 
reclamariam nova licitação, o que não foi feito, com flagrante favoritismo à empresa 
contratada; que referida empresa fez embutir nesse valor todo e qualquer índice 
inflacionário, de modo a trazer a menor defasagem. 
Faz algumas considerações sobre a fórmula matemática, forma de pagamento e a 
inflação do período.Sustenta, ainda, que o pedido não se fundamenta em qualquer atraso 
de pagamento das parcelas da obra, mas, sim, busca alteração da fórmula matemática 
previamente estabelecida para apuração do quantum; que não consta dos autos a menor 
prova de pagamento em atraso; que a sentença a quo se apresenta desconstituída de 
objeto. 
Requer, afinal, que se dê provimento à apelação, julgando-se a ação improcedente em 
todos os seus termos, invertendo-se os ônus da sucumbência. 
Nas contra-razões, o apelado esclarece que, na exordial, o de que se cuida é a cobrança 
de verbas correspondentes: 
a) à substituição, nas faturas de reajustamento, dos índices adotados para os cálculos de 
reajustamento, ou seja, os dos dois meses anteriores à proposta e à execução dos 
serviços, pelos dos próprios meses dos eventos; 
b) ao ressarcimento financeiro por atraso no pagamento das faturas; 
c) ao pagamento dos serviços extraordinários, autorizados pelo réu; 
d) à majoração dos encargos tributários, decorrentes da vigência da nova Constituição 
Federal (FINSOCIAL e PIS). 
Argumenta, nos autos, ter o INAMPS realizado o pagamento de todas as parcelas do 
preço com atraso, incidindo, pois, em mora e devendo arcar com as conseqüências de 
sua inexecução total ou parcial, ex vi do art. 56, do Decreto-Lei 2.300/86; que não se trata 
de reajustamento ou faturamento complementar, ou mesmo alteração das condições 
previamente estabelecidas no Edital de Licitação e no contrato, e sim, de atualização 
monetária obrigatória, principalmente em atrasos superiores a 30 dias, os quais nenhuma 
empreiteira pode suportar sem quebrar o equilíbrio financeiro entre as partes. 
Faz juntada de documentação (fls. 14/118) a demonstrar a impontualidade reclamada, 
pugnando pela manutenção da sentença recorrida. 
Subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição em 21.01.93. 
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): Versam os autos sobre ação ordinária 
promovida por Integral Engenharia Ltda. contra o INAMPS, visando à indenização por 
supostos prejuízos causados em contrato firmado por força de licitação da construção de 
um prédio destinado à emergência do Hospital Geral de Fortaleza. 
Não restou bem esclarecido na parte final da inicial, porém, posteriormente, a autora 
informou, às fls. 175 e 176, que o seu pedido se prende : a) à substituição, nas faturas de 
reajustamento, dos índices adotados para os cálculos de reajustamento, ou seja, os dos 
dois (2) meses anteriores à proposta e à execução dos serviços, pelos próprios meses 
dos eventos, que constavam do contrato inicial, segundo seu entendimento, por equívoco; 
b) ao ressarcimento financeiro por atraso no pagamento das faturas; c) ao pagamento dos 
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serviços extraordinários, autorizados pelo réu; d) à majoração dos encargos tributários, 
decorrentes da vigência da nova Constituição Federal (FINSOCIAL e PIS). 
Ao decidir em primeiro grau, o MM. Juiz acatou apenas a correção monetária, incluída no 
item 2, como ressarcimento financeiro por atraso no pagamento das faturas, tendo a 
autora interposto embargados de declaração, sem que este recurso fosse atendido, e não 
havendo qualquer outra irresignação pelo não atendimento dos demais pleitos. 
Há recurso, apenas, do INAMPS que se rebela com a concessão da correção monetária, 
sob o argumento de que a mesma não é devida por terem os pagamentos sido efetivados 
nas datas ajustadas e nos prazos próprios. 
Portanto, só existe apelo com relação à correção monetária e somente sobre esta deverá 
haver pronunciamento da Corte, pois os demais elementos, como já afirmado, não foram 
objeto de recurso para este Tribunal. 
Compulsando o processo, verifica-se que às fls. 71 e 73, 82 e 84, há discriminação das 
medições, período de realização, valor, emissão da nota fiscal, vencimento e data de 
pagamento. Constata-se que alguns pagamentos foram realizados com datas bem 
posteriores à do vencimento, o que implica em se reconhecer que em algumas parcelas 
ocorreu atraso de pagamento, depois de realizado o cálculo de reajuste da medição dos 
serviços. 
Não seria o caso, no entanto, de ter reajustado valores cujos pagamentos ocorreram no 
mesmo mês do vencimento. Porém, entendo perfeitamente serem tais valores passíveis 
de incidência de correção, naquelas hipóteses que a quitação se deu no mês seguinte ao 
do vencimento. 
Esse posicionamento vem de ser firmado, pelo fato de que tenho entendido que a 
correção monetária não implica em acréscimo da prestação, porém apenas em 
atualização do valor monetário. 
Essa é a posição do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando sublinha: 
"Processual Civil - Correção monetária - Execução. 
Orientação da Corte. Mecanismos de atualização. Recurso provido. 
I - Reiterada e uniforme é a orientação do Tribunal segundo a qual a correção, como mero 
favor de atualização da moeda aviltada pela inflação, não constitui um plus. 
II - A atualização do valor, pena de enriquecimento sem causa, não se limita aos períodos 
longos". (REsp. 8.886-SP. Rel.Mins. Sávio de Figueiredo, 4ª Turma, un. Ementário da 
Jurisprudência do STJ, vol. 5, pág. 179. E 418). 
Especificamente sobre contrato de obras públicas, o mesmo Tribunal já firmou o seguinte 
entendimento: 
"Processual Civil - Correção monentária - contrato de obras e serviços públicos - atraso 
nos pagamentos - Cabimento. 
I - A correção monetária é devida no caso de ilícito contratual, mesmo que não prevista na 
lei ou contrato. 
II - Dissídio pretoriano configurado. 
III- Recurso especial conhecido e provido". (REsp. 11.577-0-SP.Rel.Min. Pádua Ribeiro, 
2ª Turma, un. Ementário da Jurisprudência do STJ, Vol. 6, pág. 187. e. 467). 
Por tais considerações, nego provimento ao apelo e confirmo a sentença para que incida 
a correção monetária nas faturas que foram pagas depois do vencimento, no mês 
seguinte a essa previsão. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 22.751-PB 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
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Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: JOÃO VIEIRA PRIMO 
Advogados: DRS. FRANCISCO NÓBREGA DOS SANTOS E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Pedido de anulação de ato administrativo disciplinar. Possibilidade de 
análise pelo Judiciário do mérito do ato naquilo que não for estritamente discricionário. 
Procedência do pedido. Negligência não comprovada. Improvimento do apelo e da 
remessa oficial tida por interposta. 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, tida como interposta, nos termos do 
voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 29 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária 
da Paraíba julgou procedente a ação intentada por João Vieira Primo, Agente de Polícia 
Federal, contra a União Federal, para tornar sem efeito a Portaria nº 001/88, do Delegado 
da Polícia Federal de Campina Grande, que lhe havia aplicado a pena disciplinar de um 
dia de suspensão em virtude de negligência na guarda da sua carteira funcional, tudo ao 
fundamento de que não restara comprovado o fato ensejador da punição, bem grave a 
sanção aplicada. 
Irresignada, apela a União Federal, ao fundamento, em síntese, de que não cabia ao 
Judiciário a apreciação do mérito do ato administrativo, que, de resto, obedecera às 
garantias do devido processo legal e da ampla defesa. Por outro lado, devidamente 
caracterizada a negligência por parte do servidor apelado. 
A parte apelada ofereceu contra-razões (fls. 154/159), onde pugna pelo não 
conhecimento da matéria fática alegada pela União, que deixara o processo transcorrer a 
sua revelia, bem como pela manutenção da sentença de 1º grau. 
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, trata-se de pedido de 
anulação de ato administrativo disciplinar que puniu o servidor, agente de polícia federal, 
por conta do alegado desaparecimento de sua identidade funcional do seu birô de 
trabalho, que, de resto, foi depois encontrada. 
A Administração entendeu ter sido o servidor negligente, punindo-o, assim, com um (01) 
dia de suspensão. 
A União Federal, de fato, não ofereceu contestação, mas a matéria fática a ser dirimida no 
processo, como bem assinalou a autoridade judicial sentenciante, assim ficou 
caracterizada na parte final do processo de sindicância: 
"Diante do que foi apurado, duas hipóteses surgiram, difíceis de serem comprovadas pela 
ausência de elementos que possam apontar qual a verdadeira; a primeira seria baseada 
nas declarações do APF Primo, que sua identidade funcional teria sido retirada da gaveta 
do birô do serviço de segurança, de forma maldosa e criminosa, e jogada fora, com o 
intuito de prejudicá-lo; a segunda hipótese seria de que o sindicado, ao extraviar os seus 
documentos, criara estória fantasiosa, vislumbrando fugir à responsabilidade pelo 
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ocorrido. 
Qualquer que seja a verdadeira das hipóteses acima, o sindicante vislumbra negligência 
por parte do sindicado, na guarda de sua indentidade funcional, pois a responsabilidade 
da guarda dos materiais e equipamentos do Setor de Segurança é do Plantonista, no 
caso seria o sindicado, especialmente quando seu companheiro de serviço se encontrava 
ausente e a ele cabia zelar pelo Setor de Segurança, pois se desapareceu uma carteira 
de identidade funcional, outros objetos poderiam, em tese, também desaparecer, inclusive 
submetralhadoras que ficam sob guarda do setor. Assim, diante da dificuldade de se 
chegar à verdade dos fatos, em qualquer das hipóteses acima, possíveis, o sindicante 
vislumbra negligência do Agente de Polícia Federal João Vieira Primo, por permitir, na 
melhor das hipóteses, que alguém retirasse e desse desaparecimento, do seu setor de 
trabalho, de objeto que cabia zelar, inflingindo, com sua atitude, as disposições contidas 
no item XXIX do art. 364 do Decreto nº 59.310/66, salvo maior juízo." (fls. 118/119) 
No seu decisum, o Juízo monocrático entendeu que se a própria autoridade administrativa 
afirmara da dificuldade de se chegar a verdade, não poderia ter concluído pela ocorrência 
de negligência, desde que o fato típico haveria de restar cabalmente comprovado, sob 
pena de erigir-se a suspeita como suporte para a punição. 
A apelante alega, nas razões de sua inconformação, que a análise pelo Judiciário não 
poderia ter atingido o mérito do ato administrativo, que, de resto, obedecera aos requisitos 
da forma, competência e legalidade. 
Não assiste razão à apelante. A jurisprudência é assente ao admitir a apreciação pelo 
Judiciário da motivação do ato administrativo naquilo que não estritamente discricionário e 
desde que necessária à aferição da própria legalidade do ato. O Ministério Público 
Federal, sobre o tema, muito bem analisou a questão, ao afirmar, verbis: 
"Aresto do Tribunal de Justiça de São Paulo citado por Hely Lopes Meirelles in 'Direito 
Administrativo Brasileiro, 14ª Edição, pág. 606, já proclamou que, 'para que o Judiciário 
bem possa verificar se houve exata aplicação da lei, força é que examine o mérito da 
sindicância ou processo administrativo, que encerra o fundamento legal do ato.' 
No mesmo sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal (op. cit. pág. 606): 
'a legalidade do ato administrativo, cujo controle cabe ao Poder Judiciário, compreende 
não só a competência para a prática do ato e de suas formalidades extrínsecas, como 
também os seus requisitos substanciais, os seus motivos, os seus pressupostos de direito 
e de fato, desde que tais elementos sejam definidos em lei como vinculadores do ato 
administrativo.'" 
Nesse mesmo sentido vem decidindo esta Corte, senão vejamos a seguinte ementa: 
"Administrativo. Ação de reintegração em cargo público. Recurso que ataca a motivação 
do ato demissional. Compete ao Judiciário apreciar a motivação do ato administrativo no 
que não for estritamente discricionário (oportunidade e conveniência da medida) e desde 
que necessária a aferição da própria legalidade do ato. 
Policial federal demitido, "a bem do serviço público", ao fundamento de ter auferido 
vantagens pessoais em razão do cargo. Decreto 59.310/66, art. 364, IX. 
- Falta de comprovação de que o servidor tenha se valido de suas funções para obter 
proveito pessoal. 
- Não havendo prova do nexo causal entre o recebimento da vantagem e a prática ou 
omissão de ato inerente à função, não se caracteriza a transgressão disciplinar apontada 
como fundamento da demissão.  
- Provimento do recurso. Pedido de reintegração julgado procedente." 
(AC nº 14.643-PE, 1ª T., Rel. Juiz Ridalvo Costa, julg. em 04.11.92, DJU de 28.12.92) 
Entendo, pois, que bem andou o MM. Juiz de 1º Grau quando entendeu que o apurado na 
sindicância não tinha sido conclusivo no sentido de comprovar haver concorrido o apelado 
para o desaparecimento de sua identidade funcional, em outras palavras, de ter agido 
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aquele servidor de forma negligente. 
Assim, nego provimento à apelação e à remessa oficial, que tenho por interposta. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 24.966-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelantes: BANCO DO BRASIL S.A. E FAZENDA NACIONAL 
Apelado: COTONIFÍCIO MORENO S.A. 
Advogados: DRS. MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE ATAÍDE E OUTROS (APTES.) E  

WALTER MAIA SANTIAGO (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Tributário. Arrematação. Preferência do crédito tributário. Preço vil. 
- Inadmissível discutir-se, em embargos à arrematação, matéria que devia ter sido 
suscitada em embargos à execução. 
- Notificado o credor com garantia real dos termos da execução fiscal, e não tendo 
manifestado qualquer interesse, operou-se a extinção daquela garantia. É o que se 
conclui de julgado do STF (RTJ 97/817). 
- A impenhorabilidade de bens vinculados à cédula de crédito industrial (Decreto-Lei nº 
413/69, arts. 57 e 59) não é oponível ao fisco, seja por ser de natureza contratual, seja 
pela prevalência dos arts. 184 e 186 do CTN. 
- Não se considera preço vil aquele que é suficiente para o pagamento de parte razoável 
do crédito exeqüendo. 
- Apelação da União não conhecida. 
- Apelação do Banco do Brasil improvida e remessa 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, não conhecer da 
apelação da União e dar provimento à remessa e negar provimento à apelação do Banco 
do Brasil, 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 ilustre Juiz de Direito da Comarca de Moreno - 
PE, Dr. Dorgival Soares de Souza, assim relatou: 
"Com escopo no art. 1.046 e seguintes do CPC, o Banco do Brasil S.A. ajuizou embargos 
de terceiro, relativamente à penhora, praça e arrematação, realizadas nas Execuções 
Fiscais nºs 1.528/79 e 2.827/78, movidas pela Fazenda Nacional contra o Cotonifício 
Moreno S.A.. Reage o embargante, informando sobre a nulidade da efetivação de 
penhora em bens vinculados à cédula de crédito industrial, invocando para tanto os 
artigos 57 e 59 do Decreto-Lei nº 413, de 09 de janeiro de 1969. Junta vários acórdãos de 
Tribunais sobre a matéria. Invoca que os bens levados a leilão eram impenhoráveis. 
Ao mesmo tempo, clama pela nulidade da praça, invocando para tanto o teor do artigo 
698 do CPC. Também se rebela, informando que não fora intimado dos atos judiciais da 
praça e do leilão, em face do titular da garantia hipotecária ser Agência Centro do Banco 
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do Brasil em Recife, confirmando e fazendo juntada nos autos, com documentos, que 
provam a intimação dos anteriores atos processuais na agência do embargante nesta 
cidade do Moreno. 
Finalmente, entoa nulidade na arrematação do bem, haja vista a mesma ser nula por 
haver sido feita por preço vil, ou seja, aquele abaixo do valor do bem. Requereu a 
distribuição do feito por dependência; a citação do embargado e, finalmente, requereu 
fossem os embargos julgados procedentes, no sentido de através da sentença se declarar 
a nulidade da arrematação, com a desconstituição da penhora, sendo ainda condenado o 
embargado em honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) e custas 
processuais. Fez juntada de instrumento procuratório; cópia do edital de arrematação; 
cópia da Cédula de Crédito Industrial; cópia de duas cartas da escrivaninha do forum do 
Moreno. comunicando a praça e o leilão; recorte do Jornal do Commercio do dia 15 de 
dezembro do ano passado e do Diário de Pernambuco do mesmo dia e ano (1992); pagou 
as custas; às fls. 100, em despacho, foi determinada a citação das partes e do 
litisconsorte necessário para no prazo de 10 (dez) dias contestarem a peça vestibular; A 
Fazenda Nacional contestou, às fls. 106 e 114, fazendo juntada dos documentos de fls. 
115 a 120; Cotonifício Moreno peticionou às fls. 122/123, fazendo juntada de recorte do 
jornal às fls. 124; ainda, contestou o feito às fls. 126 a 129, fazendo juntada de 
instrumento procuratório e de cópia do edital de arrematação publicado no Diário do 
Poder Judiciário do dia 18 de novembro de 1992; às fls. 132 a 140, o litisconsorte 
necessário Agenor Fernandes da Silva ofereceu contestação, fazendo juntada de 
instrumento procuratório às fls. 141; às fls. 142, com data de 15 de janeiro de 1993, houve 
despacho saneador, tendo o juízo dispensado a realização de audiência de instrução e 
julgamento em face da matéria aqui discutida ser exclusivamente de direito, determinando 
fossem os autos preparados para julgamento." (fls. 143/144). 
Às fls. 144/148, o ilustre magistrado, ao sentenciar, rejeitou os embargos, 
fundamentando-se, em síntese, nos seguintes argumentos: 
"Não se pode admitir os presentes embargos, haja vista só se aplicar à espécie o inciso II, 
do art. 1.047, do CPC, quando o credor hipotecário não tenha sido intimado da execução 
(RTJ 92/1387, 97/817, 104/870; STF-RT 541/268; RT 537/112, 623/180, RF 301/185, JTA 
37/109) e isso porque se o credor hipotecário foi notificado dos termos da execução e 
deixou o processo correr, sem manifestar o seu interesse, opera-se a extinção da 
hipoteca (RTJ 97/817). 
- As execuções que tramitam contra o Cotonifício Moreno são regulamentadas pela Lei 
6.830, de 22.09.80, e que, no seu artigo 30, diz que responde pelo pagamento da dívida 
ativa da Fazenda Pública a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou 
natureza do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa, inclusive os gravados por ônus 
real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da 
constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei 
declara absolutamente impenhoráveis, que não é o caso (v. art. 649 do CPC). 
- Pagar tributo é obrigação de todo cidadão. Também é obrigação das empresas. O 
Cotonifício Moreno não pagou tributo à União e deve ser penalizado. Anular a 
arrematação é ser conivente com aqueles que não pagam tributos. 
Embargos de Declaração foram interpostos pelo Banco do Brasil S.A. (fls. 155/157), pelo 
Cotonifício Moreno S.A. (fls. 158/164) e pela União Federal (Fazenda Nacional) (fls. 
165/166). 
Despacha o ilustre magistrado, às fls. 169, mantendo na íntegra a sua decisão. 
Às fls. 179/185, apela o Banco do Brasil S.A., requerendo seja decretada a nulidade da 
sentença, argumentando que: 
a) nega vigência aos arts. 57 e 59 do Decreto-Lei 413/69; 648, 1.047-II e 1.048, do CPC; 
b) afronta o art. 5º, inciso XXXVI, pela ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito; 
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c) nega vigência ao art. 458-II, do CPC, por falta de fundamentação (omissão a respeito 
de ponto relevante da defesa); 
d) contraria o art. 5º, XXXV, da CF, ao negar a prestação jurisdicional requerida, deixando 
de se pronunciar nos embargos declaratórios; 
e) nega violência aos arts. 694, parágrafo único, inciso IV, e 698, do CPC; 
f) afronta o art. 686-V, do CPC; 
g) contraria o art. 692, do CPC, ao permitir a arrematação por preço vil; 
h) favorece o enriquecimento sem causa do arrematante;" 
Prequestiona a matéria para garantir-se de recursos futuros. 
Às fls. 192/194, apela a Fazenda Nacional, pedindo a reforma da sentença, apenas nos 
limites que especifica: suprir omissões quanto à condenação da(s) parte(s) vencida(s) em 
honorários advocatícios e em perdas e danos, a favor dela, apelante. 
Às fls. 202, o Cotonifício Moreno S.A., em resposta ao recurso de apelação interposto 
pelo banco-embargante, espera que seja conhecido e dado provimento ao recurso, 
reformando a sentença recorrida. 
Subiram os autos e neste Tribunal foram a mim distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Ressalte-se que os argumentos 
desenvolvidos pelo apelante, no essencial, podiam ter sido opostos à execução, a partir 
da penhora. Não se manifestou, porém, o apelante. Já não podiam ser opostos à 
arrematação. 
De todo modo, vamos examinar cada um dos argumentos desenvolvidos pelo apelante: 
a) Negativa de vigência dos artigos 57 e 59 do Decreto-Lei nº 413/69; 648, 1.047-II e 
1.048 do CPC. 
Além do argumento adotado pelo ilustre Juiz de Direito, prolator da sentença apelada, 
ressalto que a interpretação dada pelo apelante aos dispositivos legais em referência 
implica flagrante afronta ao art. 186, do CTN, que estabelece: 
"Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qualquer outro, seja qual for a 
natureza ou o tempo da constituição deste, ressalvados os créditos decorrentes da 
legislação do trabalho." 
Comentando esse dispositivo legal, assevera Aliomar Baleeiro: 
"Os credores hipotecários, pignoratícios, anticréticos etc. não podem opor ao Fisco a 
garantia real de que são titulares. Se alienados os bens onerados em favor desses 
credores, o adquirente fica sub-rogado no débito, salvo se houver prova da quitação nos 
títulos de aquisição, ou forem adquiridos em hasta pública, caso em que a sub-rogação se 
dá no preço depositado. (R.T.J., 67/805." (Direito Tributário Brasileiro, 10ª edição, 
Forense, Rio de Janeiro, 1993, pág.606). 
O art. 184, do CTN, por sua vez, estabelece: 
"Art. 184 - Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam 
previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e 
das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua 
massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou 
impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, 
excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente 
impenhoráveis." 
A impenhorabilidade dos bens vinculados à cédula de crédito industrial (Decreto-Lei nº 
413/69, arts. 57 e 59), não é oponível ao fisco. Primeiro, porque se trata de 
impenhorabilidade de natureza contratual. Impenhorabilidade que decorre simplesmente 
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da vontade do contribuinte. Basta que contrate um financiamento bancário, com garantia 
dessa espécie, para constituir tal impenhorabilidade. Segundo, porque o Código Tributário 
Nacional é lei complementar, e como tal prevalece sobre as leis ordinárias, não sendo 
razoável entender que tenha sido alterado pelo Decreto-Lei nº 413/69, ou pelo Código de 
Processo Civil. 
Assim, a sentença apelada não negou vigência aos dispositivos apontados pelo apelante. 
Apenas deu a estes o alcance decorrente de sua inserção no sistema jurídico, onde 
convivem com normas de hierarquia superior. 
b) Direito adquirido e ato jurídico perfeito. 
Não é certo que a sentença tenha afrontado direito adquirido ou ato jurídico perfeito. Se 
tal afronta tivesse havido, seria decorrente do art. 186, do CTN, e tal norma, neste caso, 
seria inconstitucional. 
Ocorre que essa inconstitucionalidade do art. 186, do CTN, já foi afastada, ao menos 
implicitamente, pelo Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgados. 
c) Fundamentação da sentença. 
Diz o embargante que a sentença deixou de examinar o seu argumento, segundo o qual a 
arrematação se deu por preço vil. 
Verifica-se, entretanto, que a sentença abordou essa questão, afirmando: "Finalmente, 
invoca defasagem no preço do bem com o valor da arrematação, cuja alegação não 
conheço, em face do próprio Cotonifício Moreno S.A. não haver efetivado a remissão do 
valor oferecido em lance." (fls. 148). 
Como se vê, a sentença, também neste ponto, está fundamentada. Se o apelante 
discorda dessa fundamentação, isto é outro problema. 
d) Negativa da prestação jurisdicional. 
A prestação jurisdicional, garantida pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, foi 
ofertada pela sentença, embora não se tenha verificado em favor da pretensão do 
apelante. 
e) Negativa de vigência dos artigos 694, parágrafo único, inciso IV, e 698, do CPC. 
A interpretação de tais dispositivos, como de qualquer norma jurídica, há de ser feita com 
atenção para o contexto normativo e fático. Com atenção para todas as circunstâncias de 
cada caso. 
As execuções de que se cuida foram propostas em 1978 e 1979. Pelas circunstâncias de 
tempo e de lugar, é ridícula a afirmação do apelante de que não teve conhecimento dos 
fatos. Por outro lado, na sentença está demonstrado que o apelante foi intimado, vendo-
se dos autos cópias das cartas de intimação, oferecidas, aliás, pelo próprio apelante 
(fls.90/91). Além disto, o edital de arrematação refere-se expressa e claramente à 
existência de execução do apelante, na qual foi feita a penhora dos bens a serem 
leiloados (fls.12). 
f) Art. 868 - V do CPC. 
Tal norma está atendida, posto que do edital, como dito acima, consta a existência da 
execução do apelante. 
g) Art. 692 do CPC. 
A interpretação desse dispositivo conduz a conclusão inteiramente oposta àquela 
pretendida pelo apelante. Preço vil, segundo esse dispositivo, é apenas o que não seja 
suficiente para pagar parte razoável do crédito. No caso, porém, é a própria Fazenda 
Nacional, credora nas execuções a propósito das quais deu-se a arrematação, que afirma 
ser o preço suficiente para satisfazer parte razoável dos créditos fiscais em cobrança (fls. 
113). 
h) Enriquecimento sem causa do arrematante 
Não se pode afirmar ter havido enriquecimento ilícito, posto que se deu a arrematação de 
forma lícita, tendo tido, tanto a Fazenda Nacional como exeqüente quanto os demais 
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credores, especialmente o Banco apelante, a oportunidade de arrematar os bens. Se o 
Banco apelante, que podia ter arrematado os bens leiloados, até porque vem afirmando 
que a arrematação se deu por preço vil, não exerceu esse direito, não pode vir agora falar 
em enriquecimento ilícito do arrematante. 
É absolutamente inadmissível que se protele por mais tempo a solução de questões 
concernentes a processos instaurados há mais de quinze anos. 
Nego provimento à apelação do Banco do Brasil. 
Passo a examinar, então, a apelação da Fazenda Nacional. 
Nesta é pedida a condenação do embargante-apelante, o Banco do Brasil S.A., nos ônus 
da sucumbência e em perdas e danos, como litigante de má-fé. 
Verifico que a apelação da Fazenda Nacional não foi regularmente processada, não tendo 
tido o Banco do Brasil oportunidade para se manifestar sobre ela. Ocorre, porém, que os 
pedidos formulados nessa apelação constavam, já, de manifestação da Fazenda Nacional 
no processo de embargos, tendo, portanto, que, desatendidos pela sentença, ensejam a 
subida desta em remessa oficial. 
Por isto, deixo de considerar a apelação, mas examino a remessa, e, ao fazê-lo, reformo 
a sentença, em parte, para condenar o Banco do Brasil, vencido nos embargos e na 
apelação que formulou, ao pagamento das custas do processo e honorários de advogado, 
que arbitro em 20% (vinte por cento) da arrematação que pretendeu anular, atualizados 
até a data do efetivo pagamento. 
Justifica-se a fixação desse percentual em face da complexidade do caso, especialmente 
em face das questões suscitadas pelo embargante-apelante. 
Em síntese, nego provimento à apelação do Banco do Brasil e dou provimento à remessa 
oficial, para condenar aquele Banco nos ônus da sucumbência. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 29.269-AL 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: ARAVEL - ARAPIRACA VEÍCULOS LTDA. 
Advogado: DR. BENILDO DOS SANTOS (APDA.) 
 
EMENTA 

Tributário. Compensação. FINSOCIAL. COFINS. 
- Após a Constituição Federal de 1988, mais precisamente com a dicção do artigo 56, do 
ADCT, o FINSOCIAL passou a ser contribuição social, visto ser destinado ao orçamento 
da seguridade social, assim como, também o é, a contribuição para o financiamento da 
seguridade social. 
- A correção monetária dos valores compensados deve obedecer aos mesmos índices 
utilizados pela Fazenda Nacional. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
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Recife, 26 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Aravel - Arapiraca Veículos Ltda. interpôs ação 
ordinária contra a Fazenda Nacional com o objetivo de que lhe fosse permitido o direito à 
compensação dos valores pagos a título de FINSOCIAL, durante o período compreendido 
entre julho de 1989 e fevereiro de 1992, com o montante a ser pago pela exação 
denominada COFINS, criada pela Lei Complementar nº 70/91. 
Na contestação, a União Federal sustentou a constitucionalidade da contribuição para o 
FINSOCIAL e, com relação à compensação dos valores, afirmou que o autor carece de 
razão, visto que a lei é bastante clara no sentido de permitir a compensação apenas 
quando se trata de tributos e contribuições da mesma espécie, o que não ocorre com o 
antigo FINSOCIAL e a COFINS. 
O ilustre Juiz monocrático julgou procedente a ação por entender que o FINSOCIAL deve 
ser cobrado de acordo com o Decreto-Lei nº 1940/82 e por ser perfeitamente cabível a 
compensação, no caso ora questionado. 
Inconformada, a União Federal apelou da sentença, renovando os argumentos 
expendidos na inicial. 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Em face da declaração de 
inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 150764-
1, das alterações sofridas pela contribuição para o FINSOCIAL, é que a autora interpôs a 
presente ação ordinária com o objetivo de proceder à compensação do FINSOCIAL, pago 
indevidamente no período compreendido entre julho/89 e abril/92, com a contribuição 
social denominada COFINS. 
Antes de analisar a possibilidade ou não da compensação requerida pelo autor, cumpre 
esclarecer que, com relação à constitucionalidade ou não das alterações sofridas pela 
contribuição para o FINSOCIAL após a promulgação da Carta Magna de 1988, não há 
mais o que se discutir, haja vista o entendimento firmado e consagrado por esta Corte 
através da Súmula nº 06, cujo teor é o seguinte: 
"Subsiste, até a vigência e eficácia da Lei Complementar nº 70/91, a cobrança do 
FINSOCIAL com base no Decreto-Lei nº 1940/82, sendo inconstitucionais as alterações 
introduzidas pela Lei nº 7787/89, ressalvada a situação das empresas prestadoras de 
serviço." 
Esclarecida esta questão, passo a apreciar a permissibilidade de ser compensado o 
excesso recolhido do FINSOCIAL com a COFINS. 
Inicialmente, cumpre deixar assentado que o artigo 66, da Lei nº 8383, de 30/12/91, 
autoriza a compensação tributária, ao dispor o seguinte: 
"Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior, de tributos e contribuições 
federais, inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma, anulação, 
revogação ou revisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a 
compensação desse valor no recolhimento da importância correspondente a períodos 
subseqüentes." 
Logo em seguida, o parágrafo primeiro do mencionado dispositivo estabelece que a 
compensação seja efetuada entre tributos e contribuições da mesma espécie. 
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Daí a discussão trazida à baila, em que o contribuinte pleiteia a compensação dos valores 
pagos a maior a título de FINSOCIAL com a contribuição que está obrigado a recolher aos 
cofres fazendários, por força da Lei Complementar nº 70/91, e a Fazenda Nacional se 
opõe a essa pretensão, articulando que esse suposto direito, no plano concreto, não pode 
ser exercido, porque o FINSOCIAL teria a natureza jurídica de imposto, enquanto a 
exação exercida pela Lei Complementar nº 70/91 teria, em sentido contrário, natureza 
jurídica de contribuição social. 
Esclareço que o que a autora pretende compensar com a COFINS é o excesso do 
FINSOCIAL que recolheu após a Constituição Federal/88 e não o FINSOCIAL 
devidamente recolhido até a Constituição Federal de 1988, pois este já teve definida a 
sua natureza de imposto, através do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal 
Federal. 
Entretanto, após a Constituição Federal de 1988, mais precisamente com a dicção do 
artigo 56, do ADCT, o FINSOCIAL passou a ser destinado ao orçamento da seguridade 
social, assim como também o é a contribuição para o financiamento da seguridade social-
COFINS. 
Com relação à matéria, já decidiu o ilustre Juiz José Delgado: 
"Tributário. FINSOCIAL. Desnecessidade de comprovação da não transferência do ônus. 
Compensação. Correção monetária integral. 
... 
2. O instituto da compensação, a teor da Lei nº 8383/91, apenas pode ser utilizado entre 
tributos da mesma espécie, ou seja, impostos, taxas, empréstimos compulsórios, 
contribuições de melhoria e contribuições sociais. 
3. O FINSOCIAL, após a CF/88, passou a ser contribuição social, conforme interpretação 
sistemática do art. 56 do ADCT, podendo, dessa forma, ser compensado o excesso 
recolhido com a COFINS (LC nº 70/91). 
... " 
(Decisão unânime, julgado em 08.03.94). 
Com relação à supressão da correção monetária do período anterior a janeiro de 1992, 
disciplinada pela IN 67/92, é uma afronta ao princípio da isonomia, implicando em 
locupletamento ilícito da Fazenda Nacional, motivo pelo qual deve ser repudiada. 
A correção monetária dos valores a serem ressarcidos aos requerentes deve ser plena, 
nos mesmos percentuais que a Fazenda Nacional aplica em sua dívida ativa. 
Ante estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 30.288-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelantes: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB E BANCO CENTRAL DO 

BRASIL - BACEN 
Apelada: AGROPISCICOLA SANFRANCISCANA LTDA. 
Advogados: DRS. JOSÉ PEREIRA DA COSTA E OUTROS E MAVIAEL MELO DE 

ANDRADE E OUTROS (APTES.) E  
MAX MEDEIROS E OUTRO (APDA.) 

 
EMENTA 

Processual Civil. Medida cautelar de exibição de documentos. Peculiaridade. Honorários 
advocatícios. 
- É cabível a condenação em honorários na medida cautelar de exibição de documentos 
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em face da autonomia desta relativamente à ação principal. Tal condenação, todavia, 
deve atingir apenas quem, oferecendo resistência à pretensão, obrigou a interessada a 
ingressar em Juízo. 
- Apelação do BNB improvida. 
- Apelação do BCB parcialmente 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 do BNB e dar parcial provimento à apelação do BCB, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte do presente julgado. 
Recife, 16 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: A apelada promoveu contra os apelantes medida 
cautelar de exibição de documentos, deferida liminarmente e confirmada em sentença 
pelo ilustre Juiz Federal. Apelaram os réus. O primeiro, inconformado especialmente com 
a condenação em honorários advocatícios, e o segundo, pedindo, também, em preliminar, 
sua exclusão do feito, em face da ilegitimidade de parte passiva. 
Regularmente processado o recurso, subiram os autos e neste Tribunal vieram-me por 
distribuição. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Temos para exame duas apelações, uma 
do BNB e outra do BCB. O primeiro, insurge-se apenas contra a condenação em 
honorários advocatícios, que afirma incabíveis em ação cautelar; o segundo, insiste na 
alegação feita na contestação de que não é parte legítima, "posto que o documento, cuja 
exibição foi pretendida, nunca pertenceu ou esteve na posse do Banco Central."(fls.161). 
Pede, também, que, mesmo não sendo excluído do feito por ser parte ilegítima, seja 
reformada a sentença na parte em que o condenou ao pagamento de honorários. Pede 
ainda seja julgado improcedente o pedido cautelar. 
Como registra Theotonio Negrão, o Tribunal Federal de Recursos, depois de instaurada 
divergência, sumulou entendimento no sentido de que a produção antecipada de provas, 
por si só, não previne a competência para a ação principal (Código de Processo Civil e 
Legislação Processual em Vigor, 24ª edição, Malheiros, São Paulo, 1993, p.512, nota 8 
ao artigo 800). 
A exibição de documentos, como procedimento preparatório, embora não seja uma 
produção antecipada de prova, é, de certa forma, a esta equivalente, posto que é, 
seguramente, uma forma de obtenção antecipada de prova. É procedimento autônomo. 
Não tem, com o dito processo principal, aquela relação de dependência necessária. Tal 
como acontece com a produção antecipada de provas, também à exibição de documentos 
não se aplica a norma do art. 808 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a perda 
de eficácia da medida cautelar.(Cf. Theotonio Negrão, obra cit., p. 517, nota 6 ao artigo 
808). 
Em face dessa reconhecida autonomia, entendo ser cabível a condenação nos honorários 
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advocatícios no processo de exibição de documentos. 
Nego, pois, provimento a apelação do BNB. 
Passo a apreciar a apelação do Banco Central. 
É inegável ser o apelante responsável pela administração do PROAGRO, fato que foi, no 
caso, por ele próprio expressamente admitido (fls. 76). A ação principal, que a autora 
poderá vir a promover, discutirá a validade de atos da administração do PROAGRO, e os 
documentos cuja exibição foi requerida são concernentes a prova desses atos. Assim, 
entendo ser legítima a participação do BCB neste processo. 
Ocorre, porém, que a resistência à exibição dos documentos não foi imputada ao Banco 
Central, mas apenas ao BNB. 
Assim, acolho em parte a apelação do BCB para excluí-lo da condenação em honorários 
advocatícios. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 30.984-RN  

Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: UNIMED - NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
Advogados: DRS. ANNA KATHYA HELISNKA E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ CORREIA DE AZEVEDO E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Cooperativa de médicos. Natureza jurídica de sociedade civil. 
- Sobre o produto dos honorários dos médicos cooperados não concorre a cobrança da 
contribuição previdenciária, uma vez que a cooperativa não se utiliza dos serviços 
médicos na qualidade de empregador, e, sim, como uma organização societária. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: UNIMED - Natal Sociedade Cooperativa de Trabalho 
Médico Ltda. opôs embargos à execução fiscal promovida pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, visando a desconstituição da certidão de dívida ativa e a 
conseqüente extinção da ação de execução, nos moldes da Lei nº 6.830/80. 
Alega, para tanto, a ausência de fato gerador que obrigasse a embargante ao 
recolhimento da contribuição previdenciária sobre a produção dos médicos cooperados, 
em face de inexistir entre os mesmos relação de trabaho autônomo ou empregatício. 
Trouxe ao seu favor acórdão desta Turma, da lavra do Exmo. Sr. Juiz Petrúcio Ferreira, 
hoje compondo a Vice-Presidência desta Corte. 
Em preliminar, o INSS constatou a existência de conformidade por parte da embargante 
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no que toca ao valor a ser cobrado pela exequente, e no que pertine ao mérito, aduziu 
que o fato de não haver troca de recibos entre médicos e pacientes e sim uma utilização 
dos serviços contratados à Cooperativa, impõe a esta a responsabilidade tributária. 
O Exmo. Sr. Juiz Magnus Augusto Costa Delgado julgou procedentes os embargos (fls. 
17/18). 
O INSS apela da douta decisão, apontando a preliminar de: 
1) Inépcia da inicial - uma vez que não fora o estatuto da UNIMED, como também a ata 
ou aditivo contratual, que elege e confere poderes ao procurador da Cooperativa. 
No que tange ao mérito, a autarquia apelante sustenta o procedimento adotado em face 
de persistir a obrigatoriedade do recolhimento das contribuições previdenciárias por parte 
da cooperativa-apelada sobre os serviços prestados pelos profissionais de área médica, 
por ela remunerados. 
Foram apresentadas as contra-razões (fls. 31/39). 
Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): A autarquia-apelante argúi originariamente a 
inépcia da inicial, por ausência de prova documental, uma vez que não foram acostados à 
peça vestibular o estatuto da empresa e a ata de conferência de poderes ao patrono da 
embargante. Entende a autarquia que só o fato de a inicial vir acompanhada por uma 
procuração não permite demonstrar a existência jurídica da cooperativa UNIMED. 
A inépcia da inicial ocorre, segundo o art. 295, do CPC, em seu parágrafo único, quando: 
"I - lhe faltar o pedido ou causa de pedir; 
II - o pedido for juridicamente impossível; 
III - contiver pedidos incompatíveis entre si." 
A princípio, descarta-se tal hipótese. Vê-se que a apelante não demonstrou a ocorrência 
de qualquer destas irregularidades. Contrariamente, observa-se que a petição inicial 
mantém uma coerência lógico-jurídica, tanto no que se refere ao direito pleiteado, como 
aos fundamentos jurídicos do pedido, o que não permite acolher tal preliminar. 
Ademais, a procuração constante dos autos da execução fiscal, em apenso (fls. 
15/26/29), tem como legítimos representados do ato pericial procuratório os mesmos que 
negociaram a compra do imóvel pertencente à UNIMED de Natal, segundo a Escritura 
Pública de compra e venda de imóvel, que também acompanha o processo de execução 
fiscal. Nela, faz-se referência ao estatuto da cooperativa UNIMED, que relaciona como 
presidente e superintendente da cooperativa os mesmos que consignaram a procuração. 
Conclui-se, assim, que inexiste qualquer deficiência na representação postulatória da 
empresa, haja vista serem aqueles os reais donos da mesma. 
E, no pertinente ao momento processual próprio para requerer a apresentação de prova 
documental, observo que o Instituto apelante deixou transcorrer in verbis dita argüição. Às 
fls. 16 dos embargos à execução encontra-se um despacho com este teor: 
"(...) 
As partes esfecifiquem as provas pretendidas, no prazo comum de 05 (cinco) dias." 
Em seguida, a sentença conclui (fls. 17): 
"Lançadas à produção de provas, as partes nada requereram." 
Ora, se a parte interessada em questionar a representação jurídica da sociedade não 
requereu e nem produziu provas, nada mais resta ao Juiz senão decidir. Expressa é a lei 
a respeito: 
"Encerrado o debate ou oferecidos os memoriais, o Juiz proferirá sentença desde logo ou 
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no prazo de dez dias." (CPC, art. 456). 
Trago jurisprudência a respeito: 
"A incapacidade processual do autor ou sua representação irregular devem ser alegadas 
pelo réu na contestação (art. 301, VIII; v. tb. arts. 327 a 329), sob as penas do art. 22 (v. 
RT 493/156). 
A irregularidade de representação deve ser alegada oportunamente, sob pena de 
considerar-se sanada" (RTJ 106/678). 
Assim, rejeito a preliminar levantada e passo a analisar o mérito. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): Pretende a autarquia apelante demonstrar a 
ocorrência de fato gerador que provoque a cobrança da contribuição previdenciária sobre 
a Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED. 
Na sentença recorrida, o MM. Juiz assim se houve (fls. 17/18): 
"A vinculação dos médicos que integram a Cooperativa, no caso, a UNIMED, não é 
bastante a que se conclua pela ocorrência do fato gerador da obrigação previdenciária, 
como pretende o instituto embargado. 
Tais profissionais atuam de forma totalmente autônoma, em seus próprios escritórios e 
com amplos poderes gerenciais e de operação. Podem desligar-se da Cooperativa a 
qualquer tempo, e não se sujeitam a qualquer subordinação jurídica ou dependência 
econômica." 
Primeiramente, cumpre destacar a natureza jurídica desta Cooperativa em relação aos 
seus cooperados, à luz da lei e da jurisprudência, a fim de que se determine algum 
vínculo obrigacional. 
O Decreto nº 22.239, de 19.12.32, dá o seguinte conceito de Cooperativa de Trabalho, a 
saber: 
"... constituídas entre operários de uma determinada profissão ou ofício, ou de ofícios, 
vários de uma mesma classe. Tem como finalidade primordial melhorar os salários e as 
condições de trabalho pessoal de seus associados e, dispensando a intervenção de um 
patrão ou empresário, se propõe contratar e executar obras, tarefas, trabalhos ou serviços 
públicos ou particulares, coletivamente por todos ou por grupos de alguns." 
E a Lei 5.764/71 define, assim, a Política Nacional de Cooperativismo: 
"Qualquer que seja o tipo de cooperativas, não existe vínculo empregatício entre ela e 
seus associados." 
Conclui-se, portanto, que a natureza jurídica entre a cooperativa e os cooperados é de 
sociedade civil, natureza civilista, uma vez que estes são profissionais liberais - médicos - 
e recebem como trabalhadores autônomos os honorários pelos serviços prestados aos 
usuários. Os médicos cooperados não prestam qualquer serviço à cooperativa, mas sim 
diretamente aos usuários, uma vez que esses serviços são executados em consultórios 
particulares, tendo os pacientes a livre escolha do profissional a quem vão confiar sua 
consulta. 
Baseada no art. 122, do Decreto nº 89.312/84, a autarquia alega que, se a empresa, in 
casu, a UNIMED, se utiliza do serviço do trabalhador autônomo e se responsabiliza pelo 
pagamento de sua atividade, assume, perante a Previdência Social, o recolhimento da 
contribuição previdenciária. 
Com respeito à supra interpretação, creio não assistir razão a apelante, pois os médicos 
cooperados não prestam qualquer trabalho diretamente à UNIMED, mas sim aos 
segurados que pagam mensalmente à cooperativa, ou associação, a utilização daqueles 
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serviços. 
Não se há de aplicar, portanto, no caso da cooperativa, o disposto no art. 122, parágrafos 
1º e 5º, do Decreto nº 89.312, de 23.01.84 (CLPS), pelo simples fato de não haver 
utilização da cooperativa pelo serviço prestado pelo médico autônomo. 
Trago jurisprudência sobre a matéria, da lavra do Exmo. Juiz Petrúcio Ferreira, in verbis: 
"EMENTA: Previdenciário. Contribuições. Cooperativa de médicos. Ilegalidade. 
1. As cooperativas de médicos não estão legalmente obrigadas a descontar e recolher 
contribuições sobre a remuneração paga aos profissionais que prestam serviços, como 
autônomos, aos associados daquelas. 
2. Apelação improvida." 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 31.741-CE  

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
Apelados: FRANCISCO AÉCIO GUEDES ALMEIDA E OUTROS 
Advogados: DRS. ALEXANDRE R. DE ALBUQUERQUE E OUTROS (APTE.) e  

ZEFERINO PINHEIRO BARREIRA (apdos.) 
 
EMENTA 

Ação Cautelar. Servidor público. Gratificação de periculosidade. Incorporação aos 
proventos de aposentadoria. 
A Lei nº 8.112/90 veda, no seu art. 68, parágrafo 2º, a incorporação aos proventos de 
aposentadoria do adicional de periculosidade. 
Todavia, assiste ao servidor público, aposentado antes do advento da referida lei, o direito 
à incorporação pleiteada. Da mesma forma, em relação àqueles que, no citado período, 
satisfizeram, comprovadamente, as condições necessárias à aposentadoria. 
Plausibilidade, neste caso, do direito invocado. 
"Periculum in mora" evidenciado pela natureza alimentar dos proventos. 
Sentença parcialmente mantida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente o julgamento. 
Recife, 16 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA : Francisco Aécio Guedes Almeida e outros, 
funcionários aposentados da UFC, ajuizaram, perante a 3ª Vara Federal - CE, contra 
aquela instituição de ensino, ação cautelar preparatória visando à incorporação aos seus 
proventos do adicional de periculosidade que percebiam quando em atividade. 
Alegaram, em síntese, que "vinham estes recebendo o adicional de periculosidade, a que 
tinham direito, em conseqüência de desenvolverem as suas funções sob aquelas 
condições perigosas. Porém, a partir da entrada na inatividade, a Universidade Federal do 
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Ceará, inexplicavelmente, sem nenhuma razão de direito, não vem incorporando e 
pagando, como era do seu dever, a gratificação ou adicional de periculosidade" (fls. 05). 
Contestando o pedido, sustentou a UFC a improcedência da ação cautelar por ausência 
do fumus boni juris e do periculum in mora. 
O MM. Juiz Federal julgou procedente o pedido. 
Irresignada, apelou a UFC, reiterando os argumentos da contestação. 
Com a resposta ao recurso, subiram os autos a este eg. Tribunal, vindo-me conclusos por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): As razões do presente recurso cingem-se 
à ausência dos pressupostos cautelares. 
No tocante ao fumus boni juris, importa analisar a possibilidade ou não de incorporar-se 
aos proventos de aposentadoria o adicional de periculosidade, percebido pelo servidor em 
decorrência do desempenho de atividades ensejadoras de risco à saúde ou à integridade 
física. 
A principal alegação da apelante é que as gratificações que dependem de um serviço a 
ser prestado em determinadas condições (ex facto officii) ou em razão da anormalidade 
do serviço (propter laborem) não se incorporam aos vencimentos do servidor e jamais 
poderiam ser consideradas vantagens irredutíveis. 
 
Sustenta ainda a recorrente, citando Arnaldo Sussekind, que "os adicionais em foco 
possuem caráter retributivo e, ..., mas não se incorporam ao salário do empregado, 
porque são devidos apenas enquanto perdurar a situação de 'trabalho anormal' "(fls. 
102/103). 
Assim, eliminado o risco, cessaria o direito à percepção da gratificação. 
No caso em tela, o risco teria sido eliminado quando da passagem dos autores da ação 
para a inatividade remunerada. 
A argumentação, apesar de bem formulada, não me convence, relativamente aos 
servidores que se aposentaram antes do advento da Lei nº 8.112/90, vez que, no citado 
período, não havia qualquer restrição legal à efetuação da pretendida incorporação. 
Sobre o assunto, já se manifestou o eg. TACiv. de São Paulo: 
"EMENTA: Funcionário público - Aposentadoria - Gratificação por risco de vida. 
- A compensação pecuniária atribuída a atividade que cria risco deve, à falta de restrição 
legal expressa, prosseguir na inatividade." (AC nº 34.232 - RDA 63/104) 
Do voto condutor da lavra do eminente Desembargador Lyges Prado, destaco o seguinte 
trecho: 
"Não procede o argumento de que a gratificação é pelo risco do serviço ativo. Assim não 
dispõe a lei, nem o risco se esgota com a cessação da atividade. As conseqüências do 
risco à saúde no tratamento de doenças contagiosas, no exercício da função em 
determinadas zonas ou locais e no uso de meios de cura perigosos, podem manifestar-se 
após a cessação do trabalho. Assim, a compensação pecuniária atribuída a atividade que 
cria riscos deve, à falta de restrição legal expressa, prosseguir na inatividade. O 
aposentado com direito à gratificação percentual de que se trata, conserva-a, e, 
majorados os seus proventos em razão do aumento de vencimentos para os da ativa, 
passa a fazer jus ao cálculo da percentagem sobre o acréscimo." (RDA 63/104) 
Em hipótese de ex-combatente, relativa a adicional de periculosidade, já havia decidido o 
ex-TFR: 
"EMENTA: Previdência social. Aposentadoria de ex-combatente. Adicional de 
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periculosidade. 
Não sendo o adicional de periculosidade gratificação, mas parte integrante do salário dos 
trabalhadores das classes sociais que lidam com inflamáveis, o benefício da 
aposentadoria de trabalhador ex-combatente amparado pela Lei nº 4.297, de 1963, deve 
incluí-lo, em obediência ao disposto no art. 2º desse diploma." (EAC 61.994 - BA, dec. 
unâ. da 1ª Turma, Rel. Min. Carlos Madeira, in DJ de 11.06.81, pág. 215) 
A vedação legal surge, tão-somente, após a instituição do Regime Jurídico Único, nos 
termos do art. 68, § 2º, da Lei susoreferida, que estabelece: 
"Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em 
contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus 
a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 
§ 1º. ...................................... 
§ 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação 
das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão." (grifei) 
Comentando citado dispositivo, afirma Ivan Barbosa Rigolin: 
"O § 2º do art. 68 demonstra claramente que jamais se incorporam ao vencimento os 
adicionais por insalubridade, periculosidade ou atividade penosa. Com efeito, esses 
adicionais deixam de ser atribuídos tão logo a condição excepcional que os ensejou 
cesse. Se, portanto, a Administração providencia, por qualquer meio, a eliminação das 
condições insalubres, penosas ou perigosas do cargo, o servidor, seu ocupante, deixa 
neste mesmo ato de merecer o adicional que antes recebia. Se não se incorpora, não 
pode por outro lado ser computado para cálculo de quaisquer outras vantagens ou 
acréscimos, nem é transmitido para os proventos de aposentadoria nem da 
disponibilidade. Trata-se de uma vantagem eminentemente transitória, destituída por 
completo da condição de permanência" (in Comentários ao Regime Único dos Servidores 
Públicos Civis, Saraiva, 1992, p. 136/137). 
Sobre o assunto, o DRH da SAF expediu sua Orientação Normativa nº 111: 
"Os adicionais de insalubridade, de periculosidade e de atividades penosas não se 
incorporam aos proventos de aposentadoria." 
Desta forma, torna-se evidente que os servidores aposentados no período posterior à 
instituição do RJU não gozam da prerrogativa de incorporarem aos seus proventos o 
adicional de periculosidade. 
Deve-se, entretanto, ressalvar a situação daqueles que, embora aposentados após o 
advento da Lei nº 8.112/90, já haviam, anteriormente, satisfeito as condições necessárias 
para o gozo do benefício previdenciário, fazendo jus, portanto, à incorporação pleiteada. 
Na questão em exame, os elementos de prova não permitem que se verifique o 
preenchimento das condições retromencionadas. 
Observo, outrossim, que foram acostados aos autos os demonstrativos de pagamento de 
Francisco Aécio Guedes de Almeida, Helder Barbosa Teixeira, José Aurilo Pinheiro, José 
Francisco Julião, Maria do Carmo Medeiros, Maria Isaura Diógenes Holanda, Ruchen 
Adeodato Talmag, Francisco Gilson Nobre, Oyrton Azevedo de Castro Monteiro, Luiz 
Augusto Castelo Branco Mourão, Duílio de Menezes Fontenele e, ainda, de José Maria 
Maciel Maia e Yone Maria de Saboia Fonteles, admitidos como litisconsortes. 
Através dos contracheques anexados, depreende-se que, com exceção de José Aurilo 
Pinheiro, Ruchen Adeodato Talmag, Duílio de Menezes Fontenele, José Maria Maciel 
Maia e Yone Maria Sabóia Fonteles, todos os demais autores passaram a receber seus 
proventos após o advento da Lei nº 8.112/90, pelo que não se vislumbra a plausibilidade 
de seu direito. 
O periculum in mora se faz presente, como bem demonstrou o aresto monocrático, "pois, 
'somada à natureza alimentar de que se revestem inegavelmente os proventos, sobressai 
a peculiar situação de saúde e de idade dos requerentes'" (fls. 97). 
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Com essas considerações, dou parcial provimento à apelação para julgar procedente a 
ação tão-somente em relação a José Aurilo Pinheiro, Ruchen Adeodato Talmag, Duílio de 
Menezes Fontenele, José Maria Maciel Maia e Yone Maria Sabóia Fonteles, aposentados 
antes da instituição do RJU. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 32.607-RN 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: IVONE VIANA PRADO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. RAIMUNDO NONATO FERNANDES (APTE.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Aposentadoria por invalidez. Doença profissional. CF/88, 
art. 40, I. 
- Considera-se moléstia profissional a doença que tenha relação de causa e efeito com o 
desempenho da atividade do paciente, independentemente de estar prevista em lei. A 
necessidade de previsão legal diz respeito apenas às doenças graves, contagiosas e 
incuráveis. Inteligência do art. 40, inciso I, da Constituição Federal de 1988. 
- Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 02 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Insurge-se a apelante contra sentença que julgou 
improcedente a ação pela qual pediu revisão de sua aposentadoria. Diz ter direito a 
proventos integrais, enquanto a apelada sustenta a validade do ato de aposentadoria que 
lhe concedeu proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
Regularmente processado o recurso, subiram os autos e neste Tribunal vieram-me por 
distribuição. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A apelante ingressou no Departamento de 
Polícia Federal como agente, por concurso público, tendo obtido sucessivas promoções 
por merecimento até alcançar o último padrão da classe a que pertencia. Em agosto de 
1988, foi encaminhada ex officio à Junta Médica, em cujo parecer a autora "não apresenta 
condições emocionais para o desempenho da função policial."(doc. de fls. 68). 
Foi então aposentada, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, porque a 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

doença de que padece não está especificada em lei como doença profissional. 
O ponto essencial da questão que temos de resolver, portanto, consiste apenas em saber 
se, nos termos do art. 40, inciso I, da Constituição Federal de 1988, a doença profissional 
que enseja a aposentadoria com proventos integrais é apenas aquela que, para esse fim, 
seja especificada em lei. 
Na parte final da fundamentação de sua bem elaborada sentença, afirma o ilustre Juiz 
Federal Walter Nunes da Silva Júnior: 
"O que vai determinar se a moléstia profissional adquirida pelo servidor, com nexo de 
causalidade com as funções que desempenhava, confere azo à aposentadoria com 
proventos integrais ou proporcionais, é a sua tipificação ou não em lei, consoante exigido 
na Lex Maxima. 
18 - Concordo, plenamente, com o nobre e culto advogado da autora, Doutor Raimundo 
Nonato, no asseverar que as circunstâncias fáticas conduzem o examinador à conclusão 
de que a doença, da qual acometida aquela, veio de ser adquirida em virtude das tarefas 
que era obrigada a executar, na qualidade de Agente de Polícia Federal. 
19 - Não discuto isso. O que reafirmo, com segurança, é que o nexo de causalidade, por 
si só, não é suficiente para determinar a forma de contraprestação da aposentadoria. E 
vou mais longe: o nexo de causalidade é importante, isso sim, para definir se a doença, 
no caso, pode ser considerada profissional, de modo a garantir, ao servidor, o direito à 
aposentadoria. 
Agora, essa aposentadoria a que fará jus o servidor, desde que demonstrado, quantum 
satis, que a doença tem caráter profissional, será com proventos integrais apenas se o 
tipo de moléstia estiver desenhado em lei, como quer o ordenamento constitucional." (fls. 
113).  
Não me parece, todavia, que seja assim. 
Diz a Constrição Federal que o servidor será aposentado "por invalidez permanente, 
sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e 
proporcionais nos demais casos." (Art. 40, inciso I). 
A questão, assim, reside em saber se a condição especificadas em lei é concernente 
apenas às doenças graves, contagiosas ou incuráveis, ou se também abrange as 
moléstias profissionais. 
Entendo que a condição de estarem especificadas em lei não diz respeito às moléstias 
profissionais. 
As doenças em geral, assim como os acidentes incapacitantes, podem ter ou não ter 
relação de causa e efeito com a atividade desenvolvida pelo paciente. A norma 
constitucional em exame distinguiu, de um lado, acidente em serviço e moléstia 
profissional como causas de invalidez que ensejam a aposentadoria com proventos 
integrais, e do outro, doença grave, contagiosa ou incurável, como causa de invalidez que 
ensejam a aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
A não ser assim entendido o dispositivo constitucional, a expressão moléstia profissiona, 
no mesmo contida, torna-se inútil. 
Realmente, toda doença incapacitante pode ser considerada grave. Assim, a retirada da 
expressão moléstia profissional do inciso I, do art. 40, da Constituição, não lhe modificaria 
o significado. Os proventos integrais estariam, mesmo assim, garantidos aos inválidos em 
decorrência de acidente em serviço ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
especificadas em lei. 
As expressões moléstia profissional e acidente em serviço albergam a exigência de 
relação de causa e efeito entre a atividade desempenhada e a invalidação para o 
trabalho. Nestes casos não se há de falar em previsão legal. O interessado há de 
demonstrar a relação de causa e efeito entre a sua atividade e a invalidez sofrida. 
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Em se tratando, porém, de outras doenças graves, contagiosas ou incuráveis, não se 
exige qualquer relação de causa e efeito com a atividade do paciente. Em contrapartida, 
exige-se a previsão em lei. 
A exegese que adotamos está, aliás, consagrada na Lei nº 8.112/90, que, em seu artigo 
186, inciso I, reproduz a norma contida no art. 40, inciso I, da Constituição Federal, e no 
parágrafo primeiro estabelece: 
"Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I 
deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, 
cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina 
especializada." 
Como se vê, o § 1º, do art. 186, da Lei nº 8.112/90, acima transcrito, não se reporta a 
doenças profissionais. Reporta-se apenas às "doenças graves, contagiosas ou incuráveis, 
a que se refere o inciso I deste artigo," consagrando desta forma a tese de que as 
moléstias profissionais ensejam a aposentação com provento integral, 
independentemente de previsão legal. 
Por tais razões, dou provimento à apelação, invertendo o ônus da sucumbência. 
Ressalto, finalmente, a excelente qualidade do trabalho profissional desenvolvido pelo 
ilustre patrono da apelante, e, assim, atento ao disposto no art. 20, § 3º, alínea a, do 
Código de Processo Civil, fixo em 20% os honorários advocatícios. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 34.953-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: ELY JOHNSON ALMEIDA DE ARAÚJO 
Advogados: DRS. JANINE MOREIRA NASCIMENTO PATRIOTA E OUTROS (APTE.)  

ELY JOHNSON ALMEIDA DE ARAÚJO (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Reconhecimento de tempo de serviço prestado em atividade abrangida 
pela Previdência Social. Prova testemunhal. Validade. 
- O INSS apenas rebelou-se contra a admissão da prova testemunhal por considerá-la 
inadmissível para justificação de tempo de serviço. 
- Não questionada a idoneidade das testemunhas, é de ser valorizado tal elemento de 
prova para o fim aqui pretendido. 
- Precedentes desta Corte. 
- Uma vez reconhecida a atividade laboral desenvolvida pelo recorrido, inadmissível 
invocar-se em seu desfavor o fato de ser menor de 14 anos à época. 
- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

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

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apela o Instituto Nacional de Seguro Social - 
INSS de sentença proferida em ação declaratória reconhecedora de tempo de serviço, no 
lapso de fevereiro de 1958 a dezembro de 1960, em prol de Ely Johnson Almeida de 
Araújo, o apelado. 
Referida decisão, segundo o apelante, violaria o art. 179 do Decreto 357/91, por mostrar-
se impossível o reconhecimento de tempo de serviço mediante só testemunhas, sem um 
início razoável de prova material. 
Por derradeiro, requer se efetue diligência a fim de se constatar a idade do apelado à 
época do período reconhecido na r. sentença, além do chamamento à lide do 
representante da Usina Catende, titular de interesse processual na ação. 
Ao contra-arrazoar o apelado reitera os argumentos apresentados na exordial.  
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Discute-se a validade da prova 
exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de serviço em atividade 
abrangida pela Previdência Social. 
As normas dos arts. 179 e 180 do RBPS, em tema de demonstração de tempo de serviço, 
a requerem através de documentos contemporâneos aos fatos, não a admitindo 
exclusivamente testemunhal. Somente aceitam justificação judicial quando baseada em 
razoável começo de prova material. 
O art. 55, § 3º, da Lei 8.213, reitera o enunciado naqueles dispositivos. É ler-se: 
"Art. 55 ............................... 
§ 3º. A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante 
justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito 
quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 
testemunhal, ..." 
Unicamente a autoridade administrativa estará jungida à mencionada exigência. Jamais o 
Juiz, no exercício da jurisdição contenciosa, ficaria adstrito a tais regras, facultando-lhe a 
lei processual civil firmar livre convencimento de acordo com a sua persuasão racional, 
esteiando-se nas provas carreadas aos autos. 
No caso dos 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 do referido 
tempo de serviço. 
As duas Turmas desta egrégia Corte jamais menosprezaram, em hipótese semelhante, a 
prova só testemunhal: 
"Previdenciário. Ação Declaratória. Tempo de serviço. Balconista. Valoração de prova 
testemunhal. 
- Impossibilidade de melhor prova em face da extinção da empresa. 
- Livre convencimento do Juiz.  
- Precedentes. 
- Apelação improvida. 
(Rel. Juiz Ridalvo Costa, AC 22468 - RN, DJU de 17.09.93, pág. 48951) 
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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, AC 9868 - AL, DJU de 29.11.91, pág. 30543)". 
No tocante à solicitada diligência visando à verificação da idade do recorrido quando do 
tempo de serviço reconhecido, exibe-se-me desnecessária. 
Mesmo se àquela época fosse o apelado menor de 14 (quatorze) anos, como até parece 
(fls. 31v.), a proibição constitucional do trabalho de quem se encontrava abaixo de 15 
(quinze) anos, estabelecida no art. 157, IX, da Carta de 1946, nunca se admitiria 
invocável em desfavor deles. 
Criou o constituinte tal interdição para proteger o menor de 14 anos, evitando que o 
trabalho o retirasse da escola. Não para prejudicá-lo, como aconteceria se se 
desconsiderasse o labor efetivamente desempenhado para efeito de inclusão no Regime 
da Previdência Social. 
Já aparece aqui uma relação jurídica travada apenas entre um segurador, o INSS, e um 
segurado, justamente o apelado, à qual se mostra estranho o antigo empregador. Para o 
último, nenhum resquício de interesse processual remanesce, porquanto contribuições 
sociais nem mais poderiam dele cobrar-se, eis fluido lapso assaz superior a um decênio 
(Lei 8.212/91, arts. 45 e 46), desde a ocorrência dos fatos geradores (fevereiro/58 a 
dezembro/60). 
Nego, pois, acolhida à apelação. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 38.438-PE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: GAPEL - GUARARAPES AUTO PEÇAS LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. FERNANDO DE OLIVEIRA BARROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Indeferimento da inicial. Impossibilidade diante da ausência de requisitos 
autorizadores. 
01. Contendo a inicial causa de pedir, pedido certo e juridicamente possível, defeso ao 
Juiz indeferí-la por inépcia. 
02. Apelação provida para anular a sentença. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação para anular a sentença, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
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Recife, 19 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Gapel - Guararapes Auto Peças Ltda. propôs ação 
declaratória combinada com repetição de indébito contra a União Federal, objetivando a 
declaração de inexigibilidade de relação jurídica que a obrigue ao recolhimento do 
FINSOCIAL a partir da edição da Lei nº 7.689/88 até a produção de efeitos da Lei 
Complementar nº 70/91. Como pedido alternativo, requereu que fosse obrigada a recolher 
a mencionada exação, de acordo com o Decreto-Lei nº 1.940/82. Requereu, ainda, a 
restituição dos valores indevidamente pagos. 
Ao decidir, o MM. Juiz monocrático indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu 
o processo sem julgamento do mérito. 
Inconformada, a apelante recorreu da sentença alegando, em síntese, que a petição 
inicial por ela apresentada preenche todos os requisitos dos arts. 282 a 294, do Código de 
Processo Civil. Afirmou, ainda, que os pedidos alternativos são judicialmente possíveis, 
possuindo, assim, legítimo interesse processual. 
Ao final, requereu o provimento da apelação para que nova decisão fosse proferida. 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório.  
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Ao decidir a pretensão formulada pela 
autora, o nobre Juiz monocrático extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com 
base nos arts. 267, inciso I, e 295, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil. 
Vejamos o que determinam os referidos dispositivos legais: 
"Art. 267. Extingue-se o processo sem julgamento do mérito: 
I - quando o Juiz indeferir a petição inicial. 
Art. 295. A petição inicial será indeferida: 
I - quando for inepta; 
II - ... 
III - quando o autor carecer de interesse processual. 
Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando: 
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 
II - ... 
III - o pedido for juridicamente impossível." 
Por meio da presente ação, qual seja, ação declaratória c/c repetição de indébito, a autora 
requereu que fosse declarada a inexistência de relação jurídica que a obrigasse ao 
recolhimento do antigo FINSOCIAL, bem como das leis que o alteraram e, 
alternativamente, requereu que a cobrança do FINSOCIAL ocorresse nos termos do 
Decreto-Lei nº 1.940/82. 
Confesso que não entendi o motivo pelo qual o nobre Juiz a quo considerou inepta a 
petição inicial, posto que com uma simples análise dos autos é facilmente percebido que 
a petição inicial, ora apreciada, obedeceu rigorosamente aos requisitos exigidos pelo art. 
282 a 294, do CPC. 
A autora é contribuinte do FINSOCIAL e, sendo assim, tem interesse em discutir a 
constitucionalidade ou não desta exação, não ficando, portanto, caracterizada a falta de 
interesse processual. 
No que concerne aos demais argumentos utilizados pelo MM. Juiz sentenciante, também 
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não os considero. 
A causa de pedir e o pedido, bem como a possibilidade jurídica do pedido, ficaram 
bastante claros na inicial. 
A autora cuidadosamente expôs tanto os fatos como os fundamentos jurídicos em que 
consiste o seu pedido, conforme estabelece o art. 282, inciso III, do Código de Processo 
Civil. Por outro lado, é a sua pretensão tutelada pelo direito objetivo. Percebe-se, assim, 
que não procedem os argumentos utilizados pelo nobre Juiz sentenciante. 
Ante estas considerações, dou provimento à apelação para anular a sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 39.505-PE 

Relator: 0 SR.JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: IRMA FERREIRA DE SOUZA 
Apelados: ILNÁ DE LIMA E UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. GUILHERME SOARES DE LIMA (APTE.) E  

NORMAN SAINT JOHN FELLOWS (APDA.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Viúva de ex-combatente e companheira. Legítima a divisão da pensão-
tronco, não comprometida com outros dependentes, entre ambas, na mesma proporção. 
- Em se tratando de situação já constituída em que a pensão de ex-combatente é dividida 
entre a viúva e os filhos da companheira, não se há de retirá-la totalmente daquela para 
destiná-la a esta. 
- A vasta quantidade de provas carreadas aos autos, no sentido de comprovar a 
dependência econômica e a duradoura convivência marital entre o ex-segurado e a 
companheira, assegura a esta, tão-somente, o direito a dividir com a esposa do falecido, 
na mesma proporção, a pensão-tronco não comprometida com outros dependentes. 
- Apelação parcialmente provida e remessa oficial desprovida. 
 
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 parcial provimento à apelação e negar provimento à remessa, nos termos do voto do 
relator e notas taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 30 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação e remessa de sentença concessiva 
de pensão a Ilna de Lima, em face da ré União Federal - Ministério da Marinha - e da 
litisconsorte passiva necessária Irma Ferreira de Souza, ora apelante. 
A autora da ação, dizendo-se companheira do ex-combatente Raimundo Cassemiro de 
Souza, morto em 17.01.85, pleiteou a pensão assegurada pelo art. 30 da Lei 4.242/63. 
Alegou a convivência por 35 anos com o de cujus e a existência de 10 filhos do casal, dos 
quais 5 inválidos e pensionistas do Ministério da Marinha, tudo comprovado mediante a 
justificação judicial acostada aos autos. Referiu-se, ainda, à ação de divórcio movida 
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contra a litisconsorte passiva, mas julgada extinta em razão do óbito do ex-consorte da 
recorrente. 
O sentenciante entendeu não ser "o caso sequer de dividir-se a pensão entre a autora e a 
litisconsorte passiva, mas de retirar-se desta e deferi-la àquela" (fls. 76), julgando 
procedente a pretensão formulada na exordial. 
A apelante, viúva legal do falecido, irresigna-se com o decisum, invocando a Súmula 159 
do extinto TFR. Aponta o desacerto do ilustre magistrado, ao outorgar o benefício 
integralmente à concubina em detrimento do direito da recorrente que já o vinha 
percebendo. Tudo em desrespeito à instituição do casamento civil e em premiação ao 
adultério, além de contrariar a orientação pretoriana dominante. 
Requer, ao final, o restabelecimento, "no seu todo", da pensão reinvidicada. 
Contra-razões, às fls. 122/123, pela manutenção da sentença. 
Regularmente processados, subiram os autos para desembargo. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Trata-se de remessa e apelação interposta 
contra sentença concessiva de pensão integral à companheira do de cujus, em prejuízo 
ao direito da esposa, ora apelante. 
Não obstante a autora haja trazido aos autos provas contundentes e não contestadas 
sobre a sua condição de companheira do ex-combatente Raimundo Cassemiro de Souza 
(justificação judicial a demonstrar relação marital duradoura de 35 anos; certidões de 
nascimento de 10 filhos; a declaração do pai, reconhecendo-os como dependentes; uma 
ação de divórcio movida contra a esposa e não decidida por causa do óbito do ex-
marido), não se mostram eficazes para afastar o direito da viúva à parte da pensão que 
lhe toca. 
O vínculo matrimonial em decorrência do casamento civil permaneceu, embora se 
verificasse a separação de fato. Se esta se presta a assegurar o direito à pensão a quem 
assuma a posição de companheira, não elide, entretanto, o direito da esposa, como 
reconhecido pela lei. In casu, inclusive, a pensão já era dividida entre a consorte, ora 
recorrente, e os filhos da autora, 50% para aquela e 50% para estes. 
A jurisprudência do nosso Pretório já se consolidou no sentido de reconhecer o direito à 
pensão por morte para a esposa e a companheira, conforme os arestos de ementas a 
seguir transcritos: 
"Previdenciário. Pensão. Existência de esposa e de companheira. Dependência 
econômica. 
- Se tanto a mulher legítima como a companheira de longo tempo dependiam do 
segurado, deve ser partilhada a pensão deixada por ele, nos termos da Súmula 159 do 
ex-TFR, ainda que os proventos sejam modestos (AC 11.038-PE - 1ª T, Rel. Juiz Ridalvo 
Costa. DJ 17.01.92). 
"Previdenciário. Divisão de pensão entre viúva e companheira de militar falecido. 
1. Provada a convivência more uxore e a dependência econômica, reconhece-se à 
companheira o direito de dividir com a viúva a pensão deixada por ex-militar. 
2. Apelação provida (AC 12190-RN, 2ªT, Rel. Juiz Petrúcio Ferreira, DJ 13.11.92)". 
Deste modo, dou parcial provimento à apelação para restabelecer a pensão da 
recorrente, agora, porém na proporção devida de 25% sobre a pensão-tronco, eis que à 
companheira cabem também 25%. Nego provimento à remessa. 
Assim voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 44.403-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: ADENILSON VENCESLAU DA SILVA 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. ADENILZA VENCESLAU SILVA GALINDO E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Repetição de indébito. Extinção do Direito. Início do Prazo. 
- O prazo extintivo do direito de pedir a restituição do tributo pago indevidamente começa 
com a extinção do crédito tributário. Em se tratando de tributo cujo lançamento se faz por 
homologação, para a extinção do crédito e, conseqüentemente, para o início do prazo 
extintivo do direito à repetição, é necessária a homologação, sendo insuficiente o 
pagamento antecipado. 
- O prazo prescricional da ação para pedir a restituição de tributo cobrado com base em 
lei declarada inconstitucional deve ser contado a partir da decretação pelo Supremo 
Tribunal Federal da inconstitucionalidade. (STF RE 121.336-1). 
- Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 14 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de recurso contra sentença que julgou 
improcedente ação de repetição de indébito com o fim de obter restituição do empréstimo 
compulsório de que trata o DL nº 2.288/86. 
Em seus fundamentos, reconheceu o Juiz de primeiro grau a ocorrência de prescrição. 
Os autos subiram e neste Tribunal vieram-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Nos termos do art. 165, inciso I, do Código 
Tributário Nacional, o contribuinte tem direito à restituição, no caso no caso de cobrança 
ou pagamento espontâneo de tributo indevido em face da legislação tributária aplicável, 
ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Do que 
estabelece o art. 168, inciso I, do mesmo Código, vê-se que o direito de pleitear a 
restituição extingue-se no prazo de cinco anos, contados, nas hipóteses dos incisos I e II 
do art. 165, da data da extinção do crédito tributário. 
A questão essencial, portanto, está em saber quando se deu a extinção do crédito, no 
caso de que se cuida. 
Os revendedores de combustíveis foram obrigados, pelo Decreto-Lei nº 2.288/86, ao 
recolhimento do empréstimo compulsório de que se cuida, sem prévio exame, pela 
autoridade administrativa, dos elementos com os quais determinaram os valores 
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respectivos. Cuida-se, pois, de tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos 
do art. 150, do Código Tributário Nacional, que estabelece: 
"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação 
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando 
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 
§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, 
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. 
... 
§ 4º Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da 
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha 
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, 
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação." 
Inexiste lei fixando prazo para a homologação do lançamento em casos como o de que se 
cuida. Assim, o lançamento se considerou efetuado depois de cinco anos do recolhimento 
do malsinado empréstimo compulsório. E só então extinto o crédito tributário 
correspondente. 
Confirma tal entendimento o art. 156, do Código Tributário Nacional, que estabelece: 
"Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no 
art. 150 e seus § § 1º e 4º;" 
É evidente, pois, que, em se tratando de tributo cujo recolhimento é efetuado antes do 
exame, pela autoridade administrativa, dos elementos fáticos que ensejaram o 
pagamento, o crédito tributário somente se considera extinto com a homologação do 
lançamento. 
Não havendo homologação expressa - e no caso presente nem se cogitou de ter havido 
tal homologação - tem-se de considerar que somente pelo decurso de cinco anos, 
contados do pagamento antecipado, deu-se a homologação tácita, e conseqüente 
extinção do crédito correspondente. Só a partir de então, portanto, começa a correr o 
prazo de decadência, extintivo do direito à restituição do indébito. 
Instituído o malsinado empréstimo compulsório, que na verdade era um imposto sobre a 
aquisição de combustíveis, em 23 de junho de 1986, somente a partir 1991 tem-se por 
homologados os primeiros lançamentos deste, e extintos os respectivos créditos. E só a 
partir daí, iniciado o prazo extintivo do direito à restituição. 
Há, ainda, outro aspecto que está a merecer nossa consideração no presente caso. 
Tenho sustentado, e constitui entendimento pacífico na Administração Tributária da União 
Federal, que a autoridade administrativa não tem competência para dizer da 
inconstitucionalidade das leis. Inúmeras, reiteradas e uniformes manifestações dos 
Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda o atestam. Assim, sendo o pedido 
de restituição, no caso presente, fundado na inconstitucionalidade do decreto-lei que 
instituiu o empréstimo compulsório, não havia direito a ser pleiteado perante a 
Administração Tributária. Em outras palavras, o pedido de restituição na via 
administrativa, no caso presente, é juridicamente impossível. Não se pode, portanto, 
cogitar da incidência do art. 168, inciso I, do Código Tributário Nacional. Inexistente o 
direito, não se pode cogitar de sua extinção. 
O direito de pleitear a restituição, perante a autoridade administrativa, de tributo pago em 
virtude de lei que se tenha por inconstitucional, somente nasce com a declaração de 
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta. Ou com a 
suspensão, pelo Senado Federal, da lei declarada inconstitucional, na via indireta. 
Ricardo Lobo Torres, ensina: 
"Na declaração de inconstitucionalidade da lei a decadência ocorre depois de cinco anos 
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da data do trânsito em julgado da decisão do STF proferida em ação direta ou da 
publicação da Resolução do Senado que suspendeu a lei com base em decisão proferida 
incidenter tantum pelo STF."(Restituição de Tributos, Forense, Rio de Janeiro, 1983, p. 
169). 
Tinha, é certo, o contribuinte, ação para pedir, perante o Judiciário, a restituição, tendo 
como fundamento a inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 2.288/86, mas no que 
concerne a esta não existe prescrição. A interpretação conjunta dos artigos 168 e 169, do 
Código Tributário Nacional, demonstra que tais dispositivos não se referem a esse tipo de 
ação. O art. 168 diz respeito ao pedido de restituição formulado perante a autoridade 
administrativa. E o art. 169 diz respeito à ação para anular a decisão administrativa 
denegatória do pedido de restituição. Inexiste, portanto, dispositivo legal estabelecendo a 
prescrição para a ação do contribuinte para haver tributo cobrado com base em lei que 
considere inconstitucional. 
No caso de que se cuida, portanto, não se extinguiu o direito à repetição do indébito. 
Poder-se-á argumentar que as ações em geral, contra a Fazenda Pública, prescrevem em 
cinco anos, por força do disposto no Decreto-Lei nº 4.597 de 19.08.1942. 
Ocorre que a presunção de constitucionalidade das leis não permite que se afirme a 
existência do direito à restituição do indébito antes de declarada a inconstitucionalidade 
da lei em que se fundou a cobrança do tributo. 
É certo que o contribuinte pode promover a ação de restituição, pedindo seja 
incidentalmente declarada a inconstitucionalidade. Tal ação, todavia, é diversa daquela 
que tem o contribuinte, diante da declaração, pelo STF, da inconstitucionalidade da lei em 
que se fundou a cobrança do tributo. Na primeira, o contribuinte enfrenta, como questão 
prejudicial, a questão da constitucionalidade. Na segunda, essa questão encontra-se 
previamente resolvida. 
Não é razoável considerar-se que ocorreu inércia do contribuinte que não quis enfrentar a 
questão da constitucionalidade. Ele aceitou a lei, fundado na presunção de 
constitucionalidade desta. 
Uma vez declarada a inconstitucionalidade, surge, então, para o contribuinte, o direito à 
repetição, afastada que fica aquela presunção. 
Neste sentido, manifestou-se, já, o egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 121.336-1. 
Dou, portanto, provimento à apelação. 
Para os processualistas, seria o caso de devolver os autos ao juízo de primeiro grau, para 
que outra sentença fosse proferida. Cuida-se, porém, de questão exclusivamente de 
direito, cujo deslinde já constitui jurisprudência torrencial e pacífica neste Tribunal. Assim, 
a aplicação da regra do Direito Processual se mostra inteiramente contrária ao princípio 
da celeridade, ao mesmo tempo em que sua não aplicação em nada prejudica a 
segurança das partes. 
Realmente, o duplo grau de jurisdição existe exatamente para garantir maior segurança 
nos julgados. É, pelo menos em tese, uma garantia de que a decisão final será a mais 
justa possível. 
Havendo, como há neste caso, entendimento tranqüilo deste Tribunal no sentido de 
determinar a restituição do empréstimo compulsório, dou provimento à apelação para 
julgar a ação procedente nos termos do pedido inicial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 44.888-PE  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
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Apelado: ANCILON GOMES FILHO 
Advogado: DR. AUDAS DINIZ DE CARVALHO BARROS 
 
EMENTA 

Processual Civil. Homologação de acordo compensatório efetivado nos autos de 
execução fiscal. Desconstituição via ação anulatória. Créditos de natureza não tributária. 
Possibilidade. 
- Na medida em que o acordo compensatório foi homologado por sentença com anuência 
expressa da parte credora, transitando a decisão em julgado, não há que se falar em 
anulação da compensação. 
- Apelação improvida. Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 44.888 - 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: O Ministério Público Federal propôs Ação 
Anulatória contra Ancilon Gomes Filho, objetivando a desconstituição da sentença que 
homologou acordo compensatório, extinguindo, por conseguinte, as execuções fiscais 
correspondentes e, consequentemente, autorizando o levantamento das penhoras e 
garantias correspondentes. 
Ao final, o MM. Juiz a quo julgou improcedente a ação, mantendo a homologação da 
compensação e revogando liminar concedida, parcialmente, nos autos de cautelar 
proposta. 
Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs recurso apelatório com as razões de 
fls. 125/127, ressaltando o cabimento da via processual eleita e, no mérito, a 
impossibilidade de compensação, em execução fiscal, de dívida líquida e certa com mera 
expectativa de crédito. 
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): Cuida-se de apelação de sentença 
que julgou improcedente ação anulatória, que visava a desconstituição de decisão que 
homologou acordo compensatório efetivado nos autos de execução fiscal. 
Inicialmente, vale salientar o cabimento da via processual eleita, uma vez que a matéria 
discutida é o próprio acordo e não o ato homologatório em si mesmo. 
O Mestre Theotonio Negrão, em Comentário ao artigo 485, inciso VIII, do CPC, assim 
mencionou: 
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"Quando a sentença não aprecia o mérito do negócio jurídico de direito material, é 
simplesmente homologatória, não ensejando a ação rescisória. A ação para desconstituir-
se a transação homologada é a comum de nulidade ou anulatória (art. 486 do CPC)" (RTJ 
117/219 e STF-RT 605/211). Assim, cabe a ação de nulidade se o autor não se insurge 
contra a sentença, mas "contra o que foi objeto da manifestação de vontade das partes, a 
própria transação, alegando vício de coação" (STF - 2ª Turma, RE 100.466-5-SP, rel. Min. 
Djaci Falcão, J. 26.4.85, não conheceram, v.u., DJU 28.2.86, p. 2350, 2ª col., em.)." 
No que se refere à homologação do acordo compensatório, saliento que, através das 
peças trasladadas da ação de execução fiscal para os presentes autos, observo que o 
procedimento foi exaustivo e corretamente observado pelo MM. Juízo a quo. 
Após a apresentação da proposta de acordo oferecida pelo executado, ora apelado, o 
MM. Juiz de Primeira Instância abriu vista ao MPF, o qual se manifestou expressamente, 
afirmando nada ter a opor ao pedido (fls. 60). Após avaliação atualizada dos bens 
penhorados e da respectiva dívida, efetivada pelos servidores oficiais, a compensação foi 
homologada por sentença. 
Contra tal decisório o MPF interpôs apelação intempestiva, transitando a sentença em 
julgado (fls. 96). Vale, ainda, ressaltar que o prazo para agravar do despacho que 
reconheceu a intempestividade do referido recurso também transcorreu in albis (fls. 97v). 
Em seu pleito, o atual representante do MPF, na causa em tela, alega que foi seu 
antecessor quem concordou com a compensação e, ainda, admite sua omissão em fase 
recursal decorrente de desobediência aos prazos. 
Sob este aspecto vale ressaltar que o caráter da representação do MPF reveste-se da 
unicidade, na medida em que o órgão apresenta-se como um todo indivisível 
processualmente.  
O conteúdo do acordo compensatório consubstanciou-se basicamente na compensação 
do valor de bens do executado, que foram apreendidos por determinação da Justiça 
Federal sob a forma de garantia, com as dívidas contra ele executadas, dívidas estas 
oriundas de empréstimos ditos irregulares, portanto, desprovidos de natureza tributária. 
Ora, se o próprio executado propôs que os bens apreendidos fossem avaliados de forma 
que o seu valor real fosse compensado com os também atualizados valores de suas 
dívidas, de maneira que uma parte do montante do seu débito ficasse restabelecido 
automaticamente, não há que se falar em impossibilidade de compensação de dívida 
líquida e certa com mera expectativa de crédito, uma vez que, estando o valor do bem 
atualizado, inclusive com abatimento da depreciação (fls. 70), o crédito correspondente 
subsiste de fato. 
Sobre este aspecto, o MM. Juiz a quo muito bem discorreu, pelo que transcrevo parte do 
seu decisum:  
"Com efeito, a querela diz respeito à possibilidade ou não de compensação no caso dos 
autos e, também, à tese de que esta ação seria meio adequado para atacar o caso já que 
a sentença foi meramente homologatória e não estaria sujeita a ação rescisória. O autor 
entendeu de ilegal o que chamou de acordo compensatório, mas em nenhum momento 
demonstrou dita ilegalidade. Examinemos assim os diversos aspectos do caso. 
Mesmo que o parágrafo terceiro do art. 16 da Lei 6.830/80 proiba a compensação, isso 
apenas se refere a débito tributário, o que não foi e nem é o caso vertente. Além do mais, 
até em matéria tributária, a compensação proibida é aquela não aparelhada. Logo, a 
compensação aparelhada, a que estaria em condições de ser admitida, já com o valor 
líquido, certo, passível de extinguir, ou abater, o crédito fazendário (Prof. Antônio Carlos 
Costa e Silva, apud Teoria e Prática do Processo Executivo Fiscal, item 152, página 407, 
2ª edição, AIDE EDITORA, RJ, comentado o art. 16, parágrafo terceiro do art. 16 da LEF, 
grifos nossos). Por outro lado, é o próprio Código Tributário Nacional em vigor que admite 
expressamente a compensação no seu art. 170 e a celebração de "transação que, 
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mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção 
de crédito tributário" (art. 171 do CTN, destaques nossos). 
Notamos assim que a compensação é admitida mesmo em matéria tributária, em débitos 
de natureza fiscal-tributária. Ocorre, porém, que como ficou bem claro na sentença 
homologatória atacada, e cuja cópia o autor trouxe às fls. 72/76, a dívida do réu Ancilon 
Gomes Filho, objeto do acordo compensatório como bem o chamou, o autor, jamais foi 
fiscal ou tributária. Tratou-se de débito oriundo de financiamentos ditos irregulares e 
indenização indevida do PROAGRO, no assunto conhecido como "Escândalo da 
Mandioca". Logo, nada de débito tributário em que haveria proibição de compensação, 
como se vê, continuando equivocada a posição do autor, inclusive nos ataques dirigidos a 
este Juiz e a seu colega de MPF que concordara expressamente, legalmente, com o 
chamado acordo compensatório". 
Diante do exposto, sem maiores considerações, por desnecessárias, nego provimento ao 
apelo, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 45.617-RN  

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: SINDPREVS - SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS NA 

PREVIDÊNCIA E SAÚDE NO ESTADO DO RN 
Advogados: DRS. DJALMA ARANHA MARINHO NETO E OUTROS (APTE.) E  

MAURO MIGUEL PEDROLLO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Adiantamento pecuniário. Concessão por meio de ato administrativo 
discricionário. URP e seus reflexos a partir de outubro de 1987. 
1. - A expressão vencimentos abrange a retribuição devida ao funcionário pelo efetivo 
exercício de seu cargo e as vantagens pecuniárias auferidas a título de gratificação ou 
adicional, que deverão ser fixadas expressamente em lei para que possam produzir os 
efeitos jurídicos que lhes são inerentes. 
2. - A concessão de adiantamento pecuniário pelo Poder Público, mediante ato 
administrativo discricionário, dispositivo e precário configura uma mera liberalidade da 
Administração. 
3. - Como simples liberalidade, é lícita a instituição de vantagens pecuniárias em valores 
fixos, não sujeitos a reajustamento decorrente de política salarial, observados os 
requisitos e limites legais para a sua concessão. 
4. - Não incidência da URP/87 sobre adiantamentos pecuniários concedidos ao servidor 
por liberalidade da Administração. 
5. - Apelação a que se dá provimento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
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Recife, 19 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de apelação de sentença proferida nos 
autos da ação ordinária proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais da 
Previdência e Saúde no Estado do Rio Grande do Norte - SINDPREVS/RN, na qualidade 
de substituto processual da categoria profissional, contra o Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS, objetivando a aplicação da URP sobre adiantamento pecuniário que lhes 
vinha sendo pago em quantia fixa durante doze meses. 
Alega o autor, ora apelado, que em outubro de 1987, em virtude do atraso na aprovação 
do Plano de Cargos e Salários do INSS, entendeu a autarquia-ré de conceder-lhes, a 
título de adiantamento pecuniário, valores mensais fixados proporcionalmente ao 
vencimento do cargo ocupado pelo servidor ou ao provento do cargo de onde se inativou, 
não podendo, entretanto, exceder de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros). 
Sustenta que, em outubro de 1988, essa vantagem, mantida a título de adiantamento 
durante doze meses, foi incorporada à remuneração, mas sem ser corrigida pelos 
mesmos índices vigorantes para a atualização da remuneração propriamente dita, sendo, 
ao contrário, paga em quantia fixa e incorporada no mesmo valor em que foi concedida no 
período anterior. 
Devidamente citada, a autarquia-ré ofereceu contestação, argüindo, em preliminar, a 
incompetência absoluta da Justiça Federal para conhecer da demanda, a prescrição 
qüinqüenal dos débitos da Fazenda Pública e, no mérito, alegando que a parcela referida 
pelos autores foi, durante o período de outubro a dezembro/87, um empréstimo a eles 
concedido pela entidade de classe, a Patronal, com o intuito de suplementar-lhes a 
remuneração insuficiente. 
Sustenta que, apenas em janeiro de 1988, os órgãos integrantes do SINPAS resolveram 
conjuntamente e mediante ato administrativo interno de natureza dispositiva conceder a 
seus servidores adiantamento em valor fixo, sob a denominação de Adicional de PCCS, 
por conta da futura implantação do aludido Plano de Classificação de Cargos e Salários. 
Sustenta, por fim, que a Medida Provisória nº 20/88 incorporou definitivamente à 
remuneração dos postulantes o adicional controverso. 
O insigne magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido, sob o argumento 
de que o adiantamento pecuniário controverso tem natureza salarial e, portanto, deveria 
ter sofrido correção na mesma proporção dos reajustes destinados aos salários. 
Irresignada, a autarquia-ré interpôs recurso de apelação para este egrégio Tribunal, 
renovando os termos da peça contestatória e pugnando pela reforma do decisum. 
Contra-razões às fls., em que o apelado tece louvores à sentença monocrática. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): No campo das relações desenvolvidas pela 
Administração Pública, destaca-se, pelos constantes atritos que dela resulta, a que 
concerne aos servidores públicos, seus vencimentos e vantagens pecuniárias. 
A posição diametralmente oposta em que se colocam o servidor e o Poder Público, no 
que se refere à interpretação das leis pertinentes aos seus cargos, salários, direitos e 
vantagens, acrescida e agravada pela profunda crise social e econômica por que passa a 
Nação, tem remetido, continuamente, ao Poder Judiciário essa tarefa interpretativa, na 
qual não se deve perder de vista os fins sociais a que a lei deverá atender e o primado 
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pelo valor do trabalho e da dignidade do homem, sem, contudo, poder desviar-se dos 
princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade que deverão nortear a 
atividade administrativa. 
A expressão "vencimentos" é utilizada pelos legisladores e doutrinadores para designar a 
retribuição devida ao funcionário pelo efetivo exercício de seu cargo, bem como as 
vantagens pecuniárias auferidas a título de adicional ou gratificação. 
O Mestre Hely Lopes Meirelles refere-se à técnica administrativa utilizada para distinguir 
as expressões "vencimento" e "vencimentos", pontificando que a primeira é empregada 
quando se pretende restringir o conceito ao padrão do funcionário e a segunda quando 
quer abranger também as vantagens conferidas ao servidor. 
É preciso, contudo, que se esclareça que tanto o padrão como as vantagens que integram 
a remuneração dos servidores só por lei podem ser fixados. 
Não é possível, no âmbito do Poder Público, interpretar os preceitos atinentes à relação 
laboral segundo os princípios informadores do Direito do Trabalho, conforme pretendem 
os apelantes, fazendo juntar, inclusive, as inúmeras decisões do colendo TST relativas à 
matéria, porque as relações desenvolvidas em um e outro campo configuram situações 
jurídicas distintas e inconfundíveis em sua natureza. 
O Estado não firma contrato com seus servidores, ao contrário, lhes impõe 
unilateralmente um regime de trabalho e de retribuição por via estatutária, imprimindo 
essa natureza às relações de trabalho desenvolvidas em seu âmbito, sendo lícito, por 
conseguinte, alterar as condições de serviço e remuneração, desde que o faça por lei e 
sem discriminações pessoais, visando à conveniência da Administração e respeitando os 
direitos adquiridos. 
As vantagens pecuniárias afiguram-se como acréscimos remuneratórios concedidos aos 
servidores, a título definitivo ou transitório, podendo assumir as formas de adicionais ou 
gratificações, conforme se depreende do estatuto legal pertinente. 
Inobstante constituírem espécies de retribuição pecuniária, apresentam características 
próprias e efeitos peculiares em relação ao beneficiário e à Administração. 
O já mencionado ilustre Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro) 
preleciona que as vantagens pecuniárias podem ser concedidas tendo-se em vista 
unicamente o tempo de serviço, como podem ficar condicionadas a determinados 
requisitos de duração, modo e forma da prestação de serviço. As últimas, denominam-se 
vantagens modais ou condicionais, afirmando que ainda que auferidas por longo tempo 
em razão do preenchimento dos requisitos exigidos para a sua percepção, não se 
incorporam ao vencimento, a não ser quando essa integração for determinada por lei. 
Quaisquer dessas vantagens, todavia, deverão resultar de expressa previsão legal, a fim 
de que possam produzir os efeitos jurídicos que lhes são pertinentes. 
Na hipótese vergastada nos presentes autos, é manifesta a discricionariedade e 
liberalidade com que a vantagem pecuniária ora em discussão foi concedida, posto que 
emanada de mero ato administrativo interno, dispositivo e também precário. 
Assim é que poderia ter sido fixado da forma que melhor conviesse aos interesses da 
Administração Pública, inclusive, como in casu, mediante um valor fixo, insusceptível de 
sofrer alterações em virtude de reajustamentos salariais. 
A concessão do controverso adiantamento pecuniário resultou, indiscutivelmente, da mais 
absoluta discricionariedade da autarquia-ré. 
Releva ponderar que a discrição e o arbítrio são conceitos inteiramente diversos. 
A discrição importa em liberdade de ação dentro dos limites legais e apenas quando vier a 
contrariar ou exceder a lei consistirá em arbitrariedade passível de controle judicial. 
A discricionariedade, segundo pontificia lição de Fiorini (in "La Discricionalidad en la 
Administración Pública"), "adquire relevância jurídica quando a Administração quer 
custodiar em forma justa os interesses públicos entregues à sua tutela".  
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Trata-se, portanto, de uma autorização limitada a um fim determinado, para que o Poder 
Público aprecie as condições presentes quando administre o interesse social especificado 
pela norma legislativa. 
Essa a forma com que procedeu a autarquia ré quando da concessão do adiantamento 
pecuniário aos apelantes, levando em conta o baixo nível salarial dos mesmos, adotando, 
dessa forma, uma solução mediadora, emergencial e transitória até o advento do Plano 
de Classificação de Cargos e Salários. 
Como uma autêntica liberalidade, legítima a sua concessão em valor fixo ou sujeito aos 
reajustes que melhor atendessem aos interesses da autarquia-ré e não há que se falar, 
portanto, dada a sua própria natureza, em contrariedade às leis ou aos princípios 
informativos do atuar administrativo, manifestando-se, ao contrário, como legítima e lícita 
a conduta da apelante, não ensejando qualquer reparação do órgão judicante. 
Afigura-se plenamente possível a instituição de parcela remuneratória fixa, refratária às 
regras da política salarial. 
Ademais, a referida parcela adicional foi instituída por ato administrativo, quando já 
vigente a política salarial da qual pretendem se beneficiar os apelados. 
Em sendo assim, não há como prosperar a pretensão dos autores, ora apelados, devendo 
ser reformada a douta sentença monocrática. 
Face ao exposto, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 45.648-CE  

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelantes: VERA LÚCIA MOTA CLEIN E OUTROS. 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
Advogados: DRS. PEDRO SABOYA MARTINS E OUTRO (APTES.) E  

FRANCISCO EVERARDO CARVALHO CIRINO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Servidores. Ocupantes de função comissionada. Reestruturação. Extinção 
de cargo e enquadramento de servidores na nova titulação. Irredutibilidade de 
vencimentos. Inexistência de ofensa ao princípio constitucional. Precedentes 
jurisprudenciais. 
1. - O poder de organizar e reorganizar os serviços públicos, de lotar e relotar servidores, 
de criar e extinguir cargos é indespojável da Administração, por inerente à soberania 
interna do próprio Estado. 
2. - A relação que liga os servidores comissionados aos cargos e funções que ocupam 
não gera quaisquer direitos adquiridos para os mesmos, em virtude da precariedade do 
título de que se valem para invocá-los. 
3. - "Extinto o cargo em comissão, não tem o funcionário direito de exigir comissão 
equivalente" (TJDF, em RDA 39/61). 
4. - Inexistência de ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial. Ausência do "fumus 
boni iuris". 
5. - Precedentes desta Corte Regional. 
6. - Apelação a que se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
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identificadas. 
Decide a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 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, como de lei. 
Recife, 26 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se, na espécie, de apelação de sentença 
proferida nos autos da ação cautelar inominada promovida por Vera Lúcia Mota Clein e 
outros contra a Universidade Federal do Ceará - UFC, objetivando a manutenção do 
pagamento, enquanto estiverem os autores no exercício de função de confiança que 
ocupam, da diferença individual que percebem decorrente do valor da Função de 
Confiança (FD) e o Cargo de Direção (CD). 
Aduzem os autores que são servidores da UFC, ocupando, desde a vigência da Lei 
8.168/91, funções comissionadas que tinham sua retribuição pecuniária calculada 
mediante a aplicação de um índice variável, função a função, sobre a remuneração do 
professor titular doutor com dedicação exclusiva. 
Sustentam que a Lei nº 8.168/91, bem como o Decreto nº 228, de 14.10.91, que criou os 
CDs em substituição às antigas CDs, fixou para as mesmas retribuição inferior à que era 
paga a título de FC, inobstante se referir ao mesmo titular. Em decorrência de tal fato, a 
UFC passou a pagar-lhes a mesma remuneração anterior, através da inclusão em seus 
contra-cheques de uma "diferença individual", equivalente à diferença decorrente do valor 
da FC e da CD. 
Argumentam, por fim, que por determinação da Secretaria do Controle Interno, do 
Ministério da Educação e Desporto, referida parcela seria retirada da folha do mês de 
dezembro de 1992, o que fere frontalmente o princípio constitucional da irredutibilidade de 
vencimentos. 
Devidamente citada, a UFC apresentou contestação, sustentando a inadmissibilidade do 
pedido, por inexistentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. 
Alfim, sustenta que a irredutibilidade a que se refere o texto constitucional contempla 
exclusivamente o vencimento do cargo efetivo. Liminar concedida às fls. 27. 
O insigne magistrado singular julgou improcedente o pedido, sob o argumento de que a 
redução da FC - Função Comissionada - decorre de reestruturação, através da qual pode 
ocorrer redução ou supressão de vantagens como a pleiteada pelos autores, restando, 
dessa forma, inexistente qualquer irregularidade no procedimento da ré, a ensejar a 
concessão da cautelar. 
Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, no qual sustentam que a 
irredutibilidade de vencimentos alcança o vencimento do cargo efetivo acrescido das 
vantagens fixas e nestas inclui-se a retribuição do cargo comissionado, sendo, pois, 
irredutível. Pugnam pela reforma do decisum monocrático. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A matéria tratada nos presentes autos 
afigura-se de fácil deslinde. 
Dois aspectos hão de se analisados para melhor compreensão do caso. 
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Inicialmente, é de se ressaltar que a criação, transformação e extinção de cargos somente 
pode se verificar através de lei. 
A transformação de cargos é admissível, desde que realizada por lei de iniciativa do 
Executivo. Por meio da transformação, extinguem-se os cargos anteriores e criam-se os 
novos, que serão providos por concurso público ou simples enquadramento dos 
funcionários já integrantes da Administração, mediante investidura nos novos títulos de 
nomeação. 
Também as funções podem ser transformadas em cargos, observado o procedimento 
legal e a investidura originária ou derivada, na forma da lei. 
Na hipótese dos autos, temos que a Lei nº 8.168/91 procedeu a uma reestruturação nos 
quadros da autarquia-ré, extinguindo as funções comissionadas - FCs e criando, em seu 
lugar e em substituição às mesmas, os Cargos de Direção - CDs. 
Transformou, pois, funções em cargos, em estrita observância ao procedimento legal 
pertinente, inclusive quanto à forma de investidura. 
A retribuição do novo cargo não tem, necessariamente, que estar vinculada à do cargo 
anterior, já extinto. Trata-se de um novo cargo público, criado na forma da lei, que neste 
particular é discricionária quanto à regulamentação do mesmo, inclusive no que se refere 
ao padrão de vencimento que lhe será atribuído. 
As funções ocupadas pelos autores foram extintas, não havendo que se falar em direitos 
a elas pertinentes, salvo no que tange aos já adquiridos pelos titulares em decorrência de 
seu exercício e, exatamente neste particular, insere-se o segundo aspecto que temos a 
considerar na espécie. 
Os autores, ora apelantes, eram ocupantes de funções comissionadas. Isto tem 
relevância para o caso. 
É imprescindível que se ponha em relevo a precariedade que liga o funcionário em 
comissão ao cargo ou função, porque, dada a sua própria natureza, não redunda em 
direitos estabilitários ao servidor, que pode ser afastado ad nutum. 
O servidor, ocupante de cargo em comissão, pode ser afastado a qualquer tempo. Assim 
como a nota caracterizadora da condição dos servidores vitalícios e estáveis é a 
permanência, o traço dominante da situação dos comissionados é, ao contrário, a 
temporariedade ou precariedade. 
Força é reconhecer, portanto, que a própria lei, para a consecução dos objetivos que 
persegue, poderá afastar, destituir ou reenquadrar os servidores comissionados sem que 
quaisquer direitos decorram deste ato. 
A relação que liga os servidores comissionados aos cargos e funções que ocupam não 
gera quaisquer direitos para os mesmos, exatamente em virtude da precariedade do título 
de que se valem para invocá-los. 
O poder de organizar e reorganizar os serviços públicos, de lotar e relotar servidores, de 
criar e extinguir cargos é indespojável da Administração, por inerente à soberania interna 
do próprio Estado. 
Enquanto subsistir o cargo ou função, como foi provida, o seu titular terá direito ao 
exercício nas condições estabelecidas pelo regulamento específico, mas, se sobrevierem 
modificações em sua estrutura, atribuições, requisitos para o seu desempenho, lícita é a 
exoneração, disponibilidade, remoção ou transferência de seu ocupante, na forma da lei e 
respeitados os direitos adquiridos. 
Em se tratando, todavia, de servidores comissionados, não há que se falar em direitos 
adquiridos pertinentes ao cargo, senão os expressamente previstos em lei, enquanto 
perdurem as situações ensejadoras do seu deferimento, como no caso da incorporação 
da gratificação aos vencimentos, na base dos quintos, cuja percepção depende da 
permanência na função, do modo e pelo tempo previsto na lei. 
Entretanto, não é essa a hipótese dos autos. Pretendem os autores auferir, no novo cargo 
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para o qual foram designados, em virtude da reestruturação determinada pela lei, a 
mesma remuneração que lhes era devida em razão da função que anteriormente 
ocupavam, por força do princípio da irredutibilidade de vencimentos. 
Diante dos princípios e normas que regem as relações da Administração e seus 
servidores comissionados, e, ainda, do legítimo direito do Poder Público estruturar e 
reestruturar os seus serviços da forma que melhor atenda aos objetivos a que se propõe 
alcançar, não há como vislumbrar qualquer irregularidade em sua conduta e, por 
conseguinte, não se manifesta, nos presentes autos, o fumus boni iuris, pressuposto 
essencial da providência acautelatória que se pretende obter por meio desta prestação 
jurisdicional. 
Neste sentido, tem se firmado a jurisprudência, conforme decisão abaixo transcrita: 
"Extinto o cargo em comissão, não tem o funcionário direito de exigir comissão 
equivalente." (TJDF, em RDA 39/61). 
Em precedente do qual fui relator (AMS Nº 38878 - RN), esta egrégia Segunda Turma 
decidiu: 
"Administrativo. Cargo de comissão extinto por transformação. Lei nº 8.169, de 16.01.91. 
1. Sendo extinto o cargo de comissão, mesmo que seja pelo processo de transformação, 
porém, tudo em decorrência de lei que reestruturou as funções de confiança das 
Instituições Federais de Ensino, não há direito subjetivo dos seus ocupantes a ser 
protegido, no tocante aos vencimentos, mesmo que tenham sido confirmados nos novos 
cargos transformados. 
2. Com a extinção das Funções de Confiança ficou quebrado qualquer vínculo dos seus 
ocupantes com a Administração em decorrência do exercício de tais funções, sendo 
considerados como tendo sido exonerados. Deixando de existir o cargo, não se pode 
reivindicar o pagamento de vencimentos nos valores de então para ele fixados, só porque 
os seus antigos ocupantes foram confirmados nos novos cargos. 
3. O princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos só se aplica 
enquanto estão vinculados ao cargo ocupado. Se o cargo for de natureza efetiva e tem a 
sua extinção declarada ou é tido com desnecessário para o serviço público, o servidor 
estável ficará em disponibilidade remunerada sem decréscimo de vencimentos. 
4. Se o cargo é em comissão, não há direito do servidor a continuar a perceber qualquer 
vantagem do cargo extinto, salvo, no caso de ser servidor efetivo do quadro, a vantagem 
denominada de "quintos". 
5. O princípio isonômico estabelecido no art. 39, § 1º, da CF, não permite que se pague 
vencimentos diferentes aos servidores públicos ocupantes de cargos de atribuições iguais 
ou assemelhadas do mesmo Poder. 
6. O princípio da legalidade aplicado à Administração Pública não abre oportunidade para 
que o Poder Judiciário conceda vencimentos aos servidores públicos sem amparo na lei, 
especialmente, quando se pretende receber padrão de cargo extinto." 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 45.705-AL  

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelantes: CTA - CONSTRUÇÃO TÉCNICA ADMINISTRAÇÃO LTDA E OUTROS 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. ANTÔNIO JOSÉ DANTAS CORRÊA RABELLO E OUTROS (APTES.) E  

ANDRÉ FALCÃO DE MELO E OUTROS (APDA.) 
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EMENTA 

Comercial. Embargos à Execução. Título de crédito. Cláusulas contratuais. Juros reais. 
Art. 192, § 3º, da CF/88. Capitalização de juros. Correção monetária. Comissão de 
permanência. 
1. - É lícita a pactuação de operação financeira cujos encargos são estipulados com base 
em taxas pós-fixadas sem que isso signifique que sejam aleatórias ou arbitrárias, visto 
que encontram seu fundamento na autonomia volitiva privada e limitam-se aos próprios 
termos estipulados na avença. 
2. - O art. 192, § 3º, da CF/88 não é auto-aplicável. Estando a depender de 
regulamentação o dispositivo constitucional, é de se seguir a legislação que se coaduna 
no disposto na Lei 4.595/64. 
3. - É vedada a capitalização de juros mês a mês, mas não é essa a hipótese dos autos, 
verificando-se a simples ocorrência de cobrança de juros simples compensatórios. 
4. - Apelação a que se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 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, como de lei. 
Recife, 26 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se, na espécie, de apelação de sentença 
proferida nos autos dos Embargos à Execução por título extrajudicial promovida pela CEF 
- Caixa Econômica Federal contra CTA - Construção Técnica Administração Ltda, 
objetivando a cobrança de importância decorrente do contrato de mútuo com garantia 
fidejussória entre partes firmado. 
A executada, devidamente citada, garantiu a execução por penhora regular e interpôs 
Embargos de Devedor onde sustenta a ilegalidade das cláusulas contratuais referentes à 
taxa de juros e a impossibilidade de modificação unilateral da mesma, descaracterizando 
o título como líquido e certo, tornando-o inexigível. 
Devidamente citada, a embargada ofereceu impugnação aos embargos aduzindo a 
legalidade das cláusulas contratuais, haja vista os princípios lex inter pars e pacta sunt 
servanda, e que as taxas de juros não têm caráter aleatório por limitadas, na forma de 
cálculo e no percentual máximo, às disposições contratuais, além de não lhe ser aplicável 
as disposições do Decreto nº 22.626/33, face a Súmula 596 da Suprema Corte de Justiça. 
Alfim, transcreve jurisprudência desta E. Corte acerca da licitude da cobrança da 
comissão de permanência e da correção monetária. 
O insigne magistrado a quo julgou improcedentes os embargos, sob o argumento de que 
as disposições do D. nº 22.626/33 são inaplicáveis, à embargada, por tratar-se de 
instituição de crédito; que, a cobrança da comissão de permanência e da correção 
monetária está sendo feita sem cumulação e que a cobrança da pena convencional e dos 
honorários advocatícios fora legal e decorrera do ajuste anteriormente celebrado. 
Irresignada, interpôs a embargante recurso de apelação alegando que o Juiz singular 
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homologou um demonstrativo de cálculos que não apresenta qualquer descriminação dos 
valores cobrados a título de correção monetária e a título de comissão de permanência e, 
no mais, renovando os termos da peça exordial e pugnando pela reforma do decisum. 
A CEF apresentou contra-razões às fls., alegando que a apelante está a devolver a esse 
Tribunal matéria sobre a qual silenciou na interposição dos embargos e, no mais, tece 
louvores à sentença monocrática protestando pela sua manutenção. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Cumpre-me, antes de adentrar na análise 
do mérito do presente recurso, delimitar as matérias sobre as quais irá conhecer esta 
Corte, por devolução, face a suposta inclusão de matéria nova na peça recursal, argüida 
pela apelada. 
Insurge-se a apelante contra as cláusulas contratuais que reputa ilegais, quanto à 
obscuridade e incerteza do demonstrativo de cálculos oferecido pela apelada, a prática de 
anatocismo, sobreposição de encargos contratuais e quanto à liquidez e certeza do título, 
além de trazer ao seu amparo os arts. 115 e 1.125 do Código Civil, D. nº 22.626/44 e o § 
3º, do art. 192, da Carta Política de 1988. 
Exsurge, da mais atenta análise do conteúdo meritório da peça recursal oferecida pela 
apelante, que esta ateve-se aos exatos limites da litis contestatio, não havendo qualquer 
matéria nova aduzida, cujo conhecimento por este Tribunal importe em supressão de 
instância. 
Resulta, assim, sem razão, o argumento expendido pela apelada. 
Inicialmente, há de se rechaçar a legitimidade das condições contratuais impugnadas pela 
apelante. 
Não se vislumbra o caráter aleatório que a embargante, ora apelante, pretende imputar 
aos §§ 1º e 2º, da cláusula segunda do instrumento da avença, visto que de sua leitura e 
análise depreende-se os seguintes critérios estabelecidos: 
a) o cálculo dos juros tomará por base à taxa vigente para as operações da espécie no 
momento de sua apuração; 
b) os encargos são calculados em razão do valor dos recursos do crédito rotativo utilizado 
e do período de utilização; 
c) a taxa de juros vigente para as operações da espécie poderá ser modificada pela 
instituição financeira, até o percentual máximo correspondente à composição dos custos 
financeiros de captação em CDB/RDB, a que se submete a CEF, e da taxa de 
rentabilidade de até 10% ao mês. 
Consoante se pode observar, trata-se de operação financeira cujos encargos são 
estipulados com base em taxas pós-fixadas, sem contudo, significar que sejam aleatórias 
ou arbitrárias, visto que encontram seu fundamento na autonomia volitiva privada e 
limitam-se aos próprios termos estabelecidos na avença. 
A taxa de juros está com nível vigente para as operações da espécie, correspondendo à 
composição dos custos financeiros de capitação CDB/RDB, com rentabilidade de até 10% 
ao mês. 
Afasta-se, por conseguinte, a suposta violação aos arts. 115 e 1.125 do Código Civil, 
manifestando-se, inexoravelmente, a legalidade das mesmas. 
No que pertine a limitação das taxas de juros ao teto constitucional, entendo que o § 3º, 
do art. 192, da Carta Magna, que estatui juros de 12% (doze por cento) ao ano, não se 
reveste de eficácia plena. 
Assim, enquanto não existir regulamentação por meio de Lei Complementar, persiste a 
legislação que se coaduna com o disposto na Lei 4.595/64. 
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Outrossim, o Excelso Pretório reconheceu a competência das autoridades monetárias 
para fixar os juros compensatórios e encargos contratuais, além de regulamentar o crédito 
em geral, consoante a Súmula 596. 
No tocante a alegada prática de anatocismo, não vejo como prevalecer. 
A capitalização de juros mês a mês, a míngua de legislação especial que expressamente 
a autorize, é vedada sob qualquer circunstância. 
Essa a inteligência da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. 
Sem embargo, não há, nos autos, qualquer indicativo ou elemento material comprobatório 
da prática de anatocismo. 
A simples leitura do demonstrativo de débito e demais encargos, junto aos autos às fls., 
revela que foram cobrados os juros contratados, porquanto no campo denominado "juros 
de mora" está inscrito o valor 0 (zero). 
Outrossim, não há qualquer indício de ocorrência de capitalização de juros, no contrato 
que ora se examina. 
Isto posto, não há como prosperar a alegação de anatocismo. 
Resta-me, por fim, ater-me a discussão acerca da possibilidade ou não da cumulação da 
comissão de permanência com a correção monetária. 
É pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores serem inacumuláveis a comissão de 
permanência e a correção monetária, o que culminou com a edição da Súmula nº 30, do 
STJ. 
A correção monetária - mera atualização do poder aquisitivo da moeda - é calculada até a 
data do pagamento, para que, através desse mecanismo, se evite que a contraprestação 
não corresponda ao exato valor monetário anteriormente recebido. 
Havendo inadimplência, porém, o devedor fica sujeito à comissão de permanência, para 
cobrir os custos financeiros, próprios de operações desta natureza. 
Assim, é esta a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, é devida a cobrança da 
comissão de permanência, desde o vencimento da dívida, até o ajuizamento da ação, 
incidindo, a partir daí, a correção monetária, bem como a multa contratual, que tem 
natureza penal, sendo lícita a sua cobrança, de modo que há momento distintos para 
suas incidências. 
Imperioso reconhecer que, se aplicado os dois institutos no momento apropriado, não há 
que se falar em cumulação. 
No caso, porém, não há como se discutir o referido tema, haja vista que o documento de 
fls. 16 (Demonstrativo de Débito) revela que não há cobrança de comissão de 
permanência.  
Por tais considerações, nego provimento à apelação interposta. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 45.818-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: L.R. LOCADORA RODEX LTDA. 
Advogados: DRS. LACYVALDO MACHADO PONTES E OUTROS (APTE.) 
Apelado: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO-CRA 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos à Execução. Custas iniciais. Prazo para pagamento. 
Imprescindibilidade de intimação da parte. 
1. O "dies a quo" para contagem do prazo a que se refere o art. 1º da Lei nº 7.400/85 é o 
da intimação da conta. 
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2. Não tendo havido intimação da parte para recolher as custas iniciais, não transcorre o 
prazo decadencial para o seu pagamento e não se verifica o estado de inércia do autor, 
ensejador da extinção do processo, como ocorreu na presente hipótese. 
3. Apelação a que se dá provimento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do relatório, na forma do voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de apelação de sentença proferida nos 
autos dos embargos à execução fiscal movida pelo Conselho Regional de Administração - 
CRA contra L.R. Locadora Rodex Ltda. 
Despacho inicial às fls. 13, em que o insigne magistrado singular determinou o pagamento 
das custas iniciais. 
Às fls. 14v., a secretaria do juízo certificou ter transcorrido o prazo fixado no art. 1º, da Lei 
nº 7.400/85, sem que o embargante efetuasse o pagamento das custas iniciais. 
O magistrado singular, com base em tal informação, extinguiu o processo sem julgamento 
do mérito, sob o argumento de que a parte interessada na causa deverá pagar as custas 
até 30(trinta) dias contados da distribuição do feito ou, não havendo distribuição, da 
prolação do despacho inicial. 
Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação, argüindo que o Juiz a quo 
extinguiu o feito sem intimar da conta do preparo e, ainda, considerando como termo 
inicial para contagem do prazo do preparo o dia da distribuição do feito, quando é pacífico 
na doutrina e na jurisprudência que o dies a quo é da chegada da inicial ao cartório. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A matéria versada nos presentes autos 
afigura-se de fácil deslinde. 
O Juiz monocrático, às fls. 15, fundamentando o seu decisum, assim dispõe, ad litteram: 
"In casu, a parte intimada não efetuou o pagamento respectivo das custas iniciais, 
caracterizando, assim, a sua inércia em promover o andamento regular do processo." 
Não obstante, inexiste nos autos qualquer registro de publicação de despacho do 
magistrado singular intimando a apelante para pagamento das custas iniciais do 
processo. 
Às fls. 13, verifica-se despacho no seguinte teor, in verbis:  
"A.R. Apense-se. 
Pagas as custas iniciais, informe a secretaria sobre a tempestividade destes embargos. 
Após, conclusos." 
Ocorre, entretanto, que do atento exame dos presentes autos, verifica-se que o referido 
despacho não foi regularmente publicado e, tendo sido remetido ao setor de custas para 
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cálculos da conta, não houve qualquer intimação do autor, ora apelante, de seu quantum, 
já devidamente apurado. 
Assim, é de se reconhecer que o magistrado singular laborou em equívoco ao extingüir o 
presente feito, vez que não foi o autor, ora apelante, regularmente intimado para efetuar o 
pagamento das custas iniciais, ato processual imprescindível para que se possa cogitar 
de inércia da parte, consoante concluiu o Juízo a quo em seu decisum. 
O dies a quo para contagem do prazo a que se refere o art. 1º, da Lei nº 7.400/85, é o da 
intimação da conta. 
Exsurge tal entendimento porque, conjugando este dispositivo com o art. 15, inciso IV, da 
Lei 6.032/74, e sua tabela de custas, constata-se que a conta de custas iniciais é 
meramente estimativa, devendo ser atualizada quando da interposição do recurso. 
Nessa linha de raciocínio, tenho que a intimação para recolher as custas devidas é 
essencial e, se realizada sem estar precedida da respectiva conta, é ato ineficaz. 
Não há como acatar entendimento diverso. Ademais, a questão, outrora controvertida, 
parece-me pacificada por remansosa jurisprudência, consoante se pode observar das 
decisões abaixo transcritas: 
"A elaboração da conta se tornou obrigatória, em face da nova redação do art. 15, caput, 
e o prazo para preparo conta-se de sua intimação, e não da expedição da guia respectiva, 
que é providência adotada por solicitação da parte recorrente." 
(TFR - 3ª Turma, Ag. 43.415 MG - Rel. Min. Carlos Madeira, D.J., 03.09.82) 
"Conta-se o prazo, para pagamento das custas, da intimação do cálculo." 
(TFR - 1ª Seção, RO 8.452-SP-ED; Rel. Min. Nilson Naves, j. 11.9.87) 
Neste sentido: TFR - 4ª Turma, AC 125.269-SP, Rel. Min. Armando Rollemberg, j.20.4.88, 
D.J.U 14.11.88; TFR - 6ª Turma, Ag. 54344-PA, Rel. Min Eduardo Ribeiro, D.J.U. 
17.10.88; TFR - 5ª Turma, Ag.54.422-PA, Rel. Min. Geraldo Sobral, D.J.U. 31.10.88. 
"Se não existe conta, não vale a intimação para recolhimento das custas." (RTFR 
136/161). 
Na hipótese, o autor, ora apelante, não foi intimado para pagamento das custas iniciais, 
inexistindo, portanto, inércia de sua parte a ensejar a extinção do presente feito. 
Face ao exposto, dou provimento à apelação para que se proceda à intimação da 
apelante para pagamento das custas iniciais, seguindo-se, a posteriori, a normal 
tramitação do feito. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 45.862-RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: DEODATO CARLOS DE LIMA 
Advogados: DR.VALTER SANDI DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Pensão especial. Ex-combatente. Art. 53 do ADCT e Lei 
5.315/67. 
- Para a concessão da pensão especial a que se refere o art. 53 do ADCT, é 
indispensável a prova de que o servidor público ou o contribuinte da Previdência Social é 
ex-combatente. 
- A definição da situação de ex-combatente deve ser extraída da Lei nº 5.315/67, por 
expressa menção do dispositivo constitucional transitório. 
- Há de ser considerado ex-combatente, nos termos da Lei nº 5.315/67, art. 1º, "caput", e 
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§ 2º, item II, aquele que em época de conflito mundial foi convocado para cumprir missões 
de vigilância e segurança do litoral, participando, assim, de operações bélicas como 
integrante da força do exército. 
- Sentença mantida. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto do Juiz 
Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Recife, 10 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Deodato Carlos de Lima interpôs ação ordinária 
contra a União Federal com vistas à concessão de pensão especial de que trata o art. 53, 
II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
O insigne magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido para, a lume da Lei 
nº 5315/67, art. 1º, caput, e § 2º, alínea a, inciso II, c/c art. 53, II, do ADCT, reconhecer a 
situação de ex-combatente do autor, assegurando-lhe a percepção da pensão especial 
pleiteada. 
A União Federal, irresignada com a r. decisão vergastada, interpõe recurso de apelação, 
aduzindo, em síntese, que: 
a) "O conceito de ex-combatente só pode ser aquele extraído da interpretação da Lei nº 
5315/67 (art. 1º, caput)..."; 
b) O mero exercício, durante a Segunda Guerra, de atividade de patrulhamento litorâneo 
não se enquadra na conceituação de ex-combatente extraída da legislação pertinente ( 
Lei nº 5315/67, art. 1º, caput); 
c) O art. 53, II, do ADCT, comporta interpretação restritiva, posto que não se pode ampliar 
o seu alcance para abranger "indivíduos que não participaram do teatro de operações de 
guerra na Itália"; 
d) O gozo da pensão especial, correspondente ao soldo de 2º Tenente, só se opera 
mediante a efetiva participação nos combates travados na Itália. Cita a Súmula 104 do ex-
TFR como arrimo da ilação aduzida. 
Alfim, pugna pelo provimento da apelação com a conseqüente reforma da sentença. 
Contra-razões ofertadas às fls. 42/45. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Cumpre-nos apreciar recurso de apelação 
no qual a União Federal visa desconstituir sentença concessiva de pensão especial 
prevista no art. 53 do ADCT. 
O art. 53, do ADCT, dispõe, in verbis: 
"Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a 
Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, serão 
assegurados os seguintes direitos: 
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I  - ........ 
II - pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente das Forças Armadas, 
que poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável com quaisquer 
rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, 
ressalvado o direito de opção; 
III- ........ " 
Verifica-se que o dispositivo constitucional transitório não conceituou a situação de ex-
combatente, apenas concedeu a estes determinados benefícios constantes de seus 
incisos. 
Vê-se, pois, que não pertine a ilação aduzida pela apelante, de que o enunciado 
constitucional transitório comporta interpretação restritiva quanto à conceituação da 
situação de ex-combatente. É cristalino que qualquer trabalho de hermenêutica, tendente 
a apurar esta situação, far-se-á através da Lei nº 5315/67, por expressa menção do 
dispositivo em comento. 
Mister se faz que fique patente que o art. 53 do ADCT não define a situação de ex-
combatente, antes remete a configuração da situação aos critérios estabelecidos na Lei nº 
5.315/67. Portanto, é daí que se vai extrair o conceito de ex-combatente. 
Esses critérios foram analisados percucientemente pelo MM. julgador singular, pelo que 
peço vênia para transcrever parte de seu decisum: 
"Enquanto isso, a Lei 5.315/67 define o ex-combatente e a forma de consecução dessa 
prova fática nos seguintes termos: 
'Art. 1º - Considera-se ex-combatente, para efeito da aplicação do art. 178, da 
Constituição do Brasil, todo aquele que tenha participado efetivamente de operações 
bélicas, na Segunda Guerra Mundial, como integrante da Força do Exército, da Força 
Expedicionária Brasileira, da Força Aérea Brasileira , da Marinha de Guerra e da Marinha 
Mercante, e que, no caso de militar, haja sido licenciado do serviço ativo e com isso 
retornado à vida civil definitivamente. 
§ 1º. A prova da participação efetiva em operações bélicas será fornecida ao interessado 
pelos Ministérios Militares. 
§ 2º. Além da fornecida pelos Ministros Militares, constituem, também, dados de 
informação para fazer prova de ter tomado parte efetiva em operações bélicas: 
a) No exército: 
I  - omissis. 
II - o certificado de que tenha participado efetivamente em missões de vigilância e 
segurança do litoral, como integrante da guarnição de ilhas oceânicas ou de unidades que 
se deslocaram de suas sedes para o cumprimento daquelas missões.' 
A prova trazida pela autora de que seu marido participou de operações bélicas na 
Segunda Guerra Mundial é a certidão acostada às fls. 12 dos autos, fornecida pelo 16º 
Batalhão de Infantaria Motorizado, onde constam as seguintes informações: 
"Certifico, de acordo com a Portaria dezenove-GB, de dezoito de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e oito, que, dados colhidos no Arquivo do Décimo Sexto 
Regimento de Infantaria, arquivados neste Batalhão, consta que o interessado foi incluído, 
por convocação, em nove de novembro de mil novecentos e quarenta e três, com 
procedência do Trigésimo Sétimo Batalhão de Caçadores, tendo sido excluído, em trinta 
de abril de mil novecentos e quarenta e cinco, por licenciamento. Durante o último conflito 
mundial, deslocou-se de sua sede, por ordem do escalão superior, para cumprimento de 
missões de vigilância e segurança do litoral, do Quartel do Décimo Sexto Regimento de 
Infantaria para as regiões de Ponta Negra, no período de quinze de janeiro a vinte de 
fevereiro de mil novecentos e quarenta e quatro." 
A certidão apresentada deixa antever, claramente, que o conceito de ex-combatente 
delimitado pela Lei 5.315/67 encontra-se perfeitamente satisfeito pela prova documental 
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apresentada, o que implica em se reconhecer, sem maiores discrepâncias, essa condição 
do esposo da autora. 
Não há maiores esforços de exegese para se entender que os termos expressos na 
certidão se enquadram perfeitamente ao que está a exigir a Lei 5.315/67, quando, em seu 
art. 1º, caput, define como ex-combatente todo aquele que efetivamente tenha 'participado 
de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, como integrante da Força do 
Exército...`, e em seu § 2º, alínea a, inciso II, explica que essa participação é entendida 
também como ´ missões de vigilância e segurança do litoral.`" 
Nenhum reparo carece a douta decisão. 
Para a concessão de pensão especial a que se refere o art. 53 do ADCT, é indispensável 
a prova de que o servidor público ou contribuinte da Previdência Social é ex-combatente. 
Faz-se necessário, portanto, à concessão de pensão especial de ex-combatente, prova 
induvidosa dessa situação, a ser fornecida, de modo documental, pela entidade militar 
perante a qual serviu o interessado. 
No caso dos autos, a prova documental é patente no sentido de que o autor participou de 
operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial. Como bem salientou o magistrado 
a quo, a certidão fornecida pelo 16º Batalhão de Infantaria Motorizado, constante dos 
autos, às fls. 12, atende às condições estabelecidas na Lei 5.315/67 à caracterização da 
situação de ex-combatente. 
Não se pode, a lume da legislação específica (Lei 5.315/67, art. 1º, caput, e § 2º, item II), 
negar àquele que em época de conflito mundial foi convocado para cumprimento de 
missões de vigilância e segurança do litoral, tendo assim participado de operações bélicas 
como integrante da força do exército, a condição de ex-combatente. 
Relativamente à Súmula 104 do ex-TFR mencionada pela apelante como suporte judicial 
a suas ilações quanto ao conceito restrito de ex-combatente, atribuído, tão-somente, 
àqueles que participaram de operações bélicas que ocorreram no teatro da guerra, não se 
adequa ao caso sub judice. É que a matéria objeto da Súmula 104 refere-se à vantagem 
prevista na Lei nº 2.579/55, enquanto que a pretensão solicitada nos presentes autos 
refere-se à vantagem constante do art. 53 do ADCT, mediante satisfação dos requisitos 
estabelecidos na Lei 5.315/67. 
Ademais, essa matéria já foi objeto de vários posicionamentos por esta Corte. 
Cito algumas ementas desses julgamentos: 
"Pensão especial. Art. 53, II, do ADCT. Ex-combatente. 
- A pensão especial deferida ao ex-combatente no art. 53, II, do ADCT, não depende de 
regulamentação por tratar-se de norma de eficácia plena. 
- Considera-se ex-combatente, nos termos do art. 1º, § 2º, a, da Lei nº 5.315, de 12.09.67, 
o portador de certificado de que tenha efetivamente participado de missões de vigilância e 
segurança do litoral, deslocando-se de sua sede para o cumprimento dessas missões. 
- Apelação improvida. Sentença mantida. 
- Remessa Oficial, tida como interposta, improvida." 
(AC nº 3.491 CE - J. 14.03.91 - Rel. Juiz Castro Meira) 
"Constitucional. Pensão especial prevista no art. 53 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Reservista convocado na época da 
Segunda Guerra Mundial que comprova deslocamento de sede em missões de vigilância 
e patrulhamento do litoral brasileiro. Incidência da Lei 5.315, art. 1º, parágrafo 2º, II. Apelo 
improvido." 
(AC nº 7.004 RN - j. 11.09.90 - Rel. Juiz Lázaro Guimarães). 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 45.917-RN  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: LINDALVO HENRIQUE DA SILVA 
Advogado: DR. MIGUEL JOSINO NETO (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Tributário. Embargos à Execução Fiscal. Prescrição para a ação de 
cobrança do crédito tributário. Lapso temporal de 5 (cinco) anos, contados a partir da 
constituição definitiva do crédito tributário. Extinção da execução com julgamento do 
mérito. Inteligência do art. 174 do CTN e 269, IV, do CPC. 
- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 45.917 - RN, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: A Fazenda Nacional apela de sentença que, 
nos autos de embargos à execução opostos por Lindalvo Henrique da Silva, julgou extinto 
o processo de execução com julgamento do mérito, ante o reconhecimento do instituto da 
prescrição. 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Em apreciação a questão da 
prescrição da ação para cobrança do crédito tributário. 
Havendo sido a prescrição acatada pelo MM. Juiz a quo, o qual sentenciou pela extinção 
da execução com julgamento do mérito, a Fazenda apelou pela reforma total da sentença. 
Com fulcro no Código Tributário Nacional, art. 174, observa-se que o prazo de prescrição 
para a ação de cobrança do crédito se perfaz em 05 (cinco) anos, contados da data da 
constituição definitiva do crédito. 
No caso em tela, por conta de impugnação ao auto de infração, o prazo prescricional 
somente começou a correr a partir da notificação do contribuinte em 07.06.84, acerca da 
decisão definitiva do Conselho de Contribuintes. Confrontando-se esta data (07.06.84) 
com a data do ajuizamento da execução fiscal (04.12.91), verifica-se que o lapso temporal 
de 5 (cinco) anos foi deveras extrapolado. 
Saliente-se, ainda, que a data da qual correu o prazo prescricional foi confirmada no 
recurso apelatório que, paradoxalmente, requer a reforma da sentença. 
Isto posto, prescrição confirmada, nego provimento ao apelo para manter a decisão 
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recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 46.232-AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: ALICE CORDEIRO DOS SANTOS 
Advogados: DRS. AUZINEIDE MARIA DA SILVA WALLRAF E OUTROS (APTE.) E  

GILVANETE SOUZA VERÍSSIMO (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Previdenciário. Reajuste de benefício. Sentença "ultra petita". 
Inexistência. 
- Consistindo o pedido inicial no reajuste de benefício previdenciário, pouco importa à 
aplicação do direito a invocação de índice equivocado: "da mini factum, dabo tibi jus". 
- Inexiste decisão "ultra petita" de sentença que, frente ao pedido de reajuste de benefício 
desde a concessão, concede-o nas diversas formas expressas na evolução do tempo. 
- Sentença mantida. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 03 de maio de 1994(data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 
INSS de sentença que julgou procedente o pedido, a fim de condenar a autarquia 
previdenciária a proceder os reajustes do benefício previdenciário da autora, inicialmente 
na forma preconizada pelo verbete nº 260 do ex-TFR até março/89, a partir daí pelo art. 
58 do ADCT, até a implantação da Lei nº 8.213/91, art. 41, para a partir de então seguir 
na forma nela prevista. 
Irresignado, o instituto recorrente alega padecer a sentença de vício sanável, consistente 
em pronunciamento ulterior ao pedido, hipótese em que é possível reduzi-la aos limites da 
lide. 
Contra-razões às fls. 34. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O cerne da controvérsia reside em se 
verificar a existência ou não de vício na sentença que importe em nulidade parcial. 
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No sentir da recorrente a sentença monocrática é ultra petita, por ter decidido questões 
não formuladas no pedido inicial, em especial a revisão do art. 58 do ADCT, e reajuste 
posterior pela Lei nº 8.213/91. 
O pedido objetivamente formulado na inicial foi no sentido de que o instituto apelante 
fosse condenado a efetuar a revisão do benefício da autora "de modo que os 
reajustamentos concedidos, a partir do primeiro, sejam calculados de conformidade com 
os índices integrais da elevação do salário mínimo". 
Observe-se que a pretensão inicial foi consignada de forma a se aplicar o índice do 
salário mínimo, quando do reajustamento do benefício, desde a concessão do mesmo. 
Ressalte-se que a aplicação do índice do salário mínimo, nos reajustes dos benefícios, foi 
conquista assegurada pela Carta Magna de 1988. Anteriormente não havia nenhum 
dispositivo legal que vinculasse os reajustamentos ao índice referido. O que vigorava era 
o índice da política salarial do governo, onde o salário mínimo representava, unicamente, 
marco temporal de reajuste. Esse entendimento está consagrado na Súmula nº 260 do 
ex-TFR. 
Assim, consistindo a pretensão inicial nos reajustes dos benefícios previdenciários, desde 
a concessão dos mesmos, embora àquele (pedido inicial) formulado equivocadamente 
quanto ao índice a ser aplicado, importando, pois, em outra forma de reajuste, não há de 
se ter tal ocorrência como prejudicial à concessão do reajuste. 
Ao autor é conferida a incumbência exclusiva de indicar os fatos e os fundamentos 
jurídicos do pedido, ao julgador cabe aplicar o direito; da mini factum, dabo tibi jus. 
O Magistrado singular, cônscio da função estatal, na qual está investido, prestou a tutela 
jurisdicional reclamada, aplicando o direito e compondo o litígio. 
Cito decisório do egrégio TRF da 4ª Região comungando com o entendimento ora 
expressado, in verbis: 
"EMENTA: Direito Previdenciário. Revisão de aposentadoria. CF, ADCT, ART. 58, DL 
2.171/84 e SÚMULA 260 do TFR. Sentença além do pedido. CPC. ART. 460. 
1 - Antes da vigência do art. 58 do ADCT inexistia qualquer direito à equivalência entre o 
número de salários mínimos da época de concessão do benefício e os reajustamentos 
posteriores, sendo manifesto equívoco interpretar-se desta forma o conteúdo da Súmula 
260 TFR. 
2 - Se o pedido inicial de revisão de aposentadoria é de equivalência ao número de 
salários mínimos e, conseqüentemente, de manifesta improcedência, nada impede que se 
reconheça judicialmente o direito à elevação do benefício com base na Súmula 260 do 
TFR, não constituindo, tal fato, julgamento extra petita de modo a infringir o art. 460 do 
CPC. 
3 - No exame dos pedidos de revisão de aposentadoria fundamentados na Súmula 260 do 
TFR é preciso verificar-se a data do início do benefício (DIB), pois dela é que pode ou não 
resultar prejuízo ao aposentado e a conseqüente procedência ou improcedência da ação." 
(AC 13389-0/RS , DJ 11.3.92, pág 5113). 
Não há, pois, que se aventar a hipótese de decisão ultra petita de sentença que, frente ao 
pedido de reajuste de benefício previdenciário desde a concessão, concedeu-o nas 
diversas formas expressadas na evolução do tempo. 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 46.324-RN  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
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Apelantes: ANTÔNIO JOAQUIM DE OLIVEIRA E OUTRO 
Advogados: DRS. VITÓRIA CABRAL RABAY E OUTROS (APTES.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Direito de transferência. Fiscal de Tributos do IAA. Auditor do Tesouro 
Nacional. Decreto-Lei 2.225/85. 
- O Decreto-Lei 2.225/85, facultando aos integrantes do extinto cargo de Fiscal de 
Tributos Federais a transferência para o cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, não 
feriu o princípio da isonomia em relação aos demais servidores da União e suas 
autarquias. 
- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 46.324 - RN, 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, 10 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Antônio Joaquim de Oliveira e outro ajuizaram 
ação ordinária contra a Fazenda Nacional, pleiteando enquadramento na carreira de 
Auditoria do Tesouro Nacional criada pelo Decreto-Lei nº 2.225/85. 
Aduzem, em síntese, que são integrantes do Quadro de Fiscais de Tributos do IAA e que, 
com o Decreto-Lei acima mencionado, o Governo Federal instituiu a Carreira de Auditores 
do Tesouro Nacional, onde nela incluiu os Técnicos de Tributos Federais, os 
Controladores de Arrecadação Federal e os Fiscais de Tributos Federais, excluindo os 
Fiscais de Tributos do IAA. 
Afirmam, ainda, que, com a extinção do IAA, os autores foram distribuídos à Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, sendo mantidos no Quadro de Fiscais de Tributos do IAA. 
Ao final, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido. 
Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação às fls. 127/133. 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de apelação de sentença 
que julgou improcedente o pedido dos autores em Ação Ordinária, onde pleiteavam ser 
integrados no Quadro de Auditor do Tesouro Nacional. 
Compulsando os autos, verifico que a douta sentença de primeiro grau não merece 
reparos, pois os apelantes são integrantes do Quadro permanente de uma Autarquia, que 
faz parte da Administração Indireta, ao passo que a Auditoria do Tesouro Nacional integra 
a Administração Direta. 
Dessa forma, não poderia a Administração Direta incluir nos seus quadros servidores de 
Autarquias, uma vez que estas têm personalidade jurídica independente. 
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O Decreto-Lei 2.225/85 apenas facultou aos ocupantes do extinto cargo de Fiscal de 
Tributos Federais o direito ao aproveitamento no novo cargo (Auditor Fiscal do Tesouro 
Nacional), em vista da afinidade de atribuição dos mesmos. Não há que se falar em 
afronta ao princípio isonômico, em relação ao demais servidores da União e suas 
autarquias. 
Sem outras considerações por desnecessárias, nego provimento ao apelo para manter a 
sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 46.650-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: RÁDIO CLUBE DE PERNAMBUCO S/A 
Advogados: DRS. NEY OCATAVIANI BERNIS E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Liquidação por artigos. Avaliação de fundo de comércio, lucros 
cessantes e danos decorrentes de indenizações trabalhistas. Laudo pericial que adota 
critérios lógicos e razoáveis para a quantificação. Apelo e remessa improvidos.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Terceira 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, 28 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
julgou procedentes, em parte, artigos de liquidação, fixando a indenização prevista no 
título executivo. Alega, em resumo, que deveriam ser reduzidos os valores relativos ao 
fundo de comércio e lucros cessantes e excluído o item referente a indenizações 
trabalhistas, ao argumento de que o perito se baseou em informações do IBOPE, 
tomando como paralelo a situação da atual emissora líder da região, a TV Globo, apesar 
de, à época da cassação da concessão, , encontrar-se a exeqüente em situação difícil, 
inclusive inadimplente com os seus empregados. Questionou, também, a segurança das 
pesquisas e, quanto aos lucros cessantes, afirmou que só poderiam perdurar por mais 
quatro anos. As indenizações trabalhistas deveriam ser excluídas por falta de 
autenticação dos documentos juntados aos autos, além de serem quantificadas por 
estimativa.  
A apelada apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. 
Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente de direito.  
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A avaliação do fundo do comércio 
considerou os preços de publicidade praticados, em maio de 1991, pela TV Globo-Recife, 
emissora que hoje lidera a audiência em Recife, adotando critérios de proporcionalidade e 
levando em conta 50% da ocupação efetiva de espaço publicitário (fls. 586). É razoável o 
paralelo, porque apoiado em dados do IBOPE, no período de 1978 a 1980, comparados 
com a audiência da TV Globo, numa proporção de 66% (fls. 247).  
Os critérios empregados são objetivos e razoáveis. Buscam reproduzir as condições do 
mercado de televisão, de intensa mobilidade, adotando método comparativo e servindo-se 
de dados do instituto de pesquisa de opinião pública que, ao longo dos anos, consolidou-
se como o de maior credibilidade no País. 
O prazo restante da concessão é mesmo de treze anos, conforme explicita o perito, 
mencionando disposições do Decreto 46.898/59, da Lei 4.111/62 e Decreto 79.726/77. É 
que, deferida por dez anos, em 1959, e prorrogada por 15 anos, em 1962, com previsão 
de renovação por mais 15 (1978-1993). Ora, ocorrendo a cassação em 1980, quando já 
em curso essa última renovação, faltavam 13 anos para extinguir-se a concessão. 
Quanto às indenizações trabalhistas, decorreram do fato da extinção das atividades da 
empresa. Os documentos foram minunciosamente analisados pelo perito, que os fez 
anexar, com a fé do encargo de auxiliar do Juízo.  
Por essas razões, nego provimento ao apelo e à remessa oficial.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 46.766-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS 
Apelados: FRANCISCA TARCÍSIA DOS SANTOS CASTRO E OUTROS 
Advogados: DRS. LUSBENE CAVALCANTE JÚNIOR E OUTROS (APTE.) E  

ELILDA PARENTE GUIMARÃES REBOUÇAS E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Competência. Reclamação trabalhista de pretensão consolidada antes 
da instituição do regime jurídico único. 
1. - A complementação salarial cobrada por empregados do DNOCS, sob regime 
trabalhista e baseados na aplicação do DL nº 2.438/26.05.88, é pretensão que se 
consolidou antes da vigência do Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90), pelo que deve a 
reclamação trabalhista interposta para tal fim ser processada e julgada pela Justiça do 
Trabalho. 
2. - Aplicação do princípio da "perpetuatio jurisdictionis". Competência residual e 
submissão ao art. 114, da CF. 
3. - Sentença proferida por Juiz Federal que se anula. 
4. - Declinação da competência para a Justiça do Trabalho. 
5. - Conflito suscitado perante o colendo STJ. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, anular a 
sentença e suscitar o conflito de competência perante o colendo Superior Tribunal de 
Justiça, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que passam a integrar o presente julgado. 
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Custas, como de lei. 
Recife, 10 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de apelação de sentença proferida nos 
autos de ação ordinária movida por Francisca Tarcísia dos Santos Castro e outros contra 
o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, objetivando o 
restabelecimento da "complementação salarial" autorizada por decisão do Sr. Presidente 
da República na Exposição de Motivos nº 323, publicada no DOU de 11.10.69. 
Alegam os autores que o pagamento da referida "complementação salarial" foi 
consagrado no art. 1º, do D.L. nº 2.438/88, e, não obstante, foi suprimida progressiva e 
ilegalmente pela autarquia ré, após a edição da Medida Provisória nº 106/89, violando 
direito adquirido dos autores. 
Devidamente citado, o DNOCS ofereceu contestação às alegações dos autores, argüindo 
que o pleito objetiva aumento de vencimentos via Poder Judiciário, o que é vedado pela 
Súmula 339 do STF, e que não houve qualquer violação a direito adquirido dos autores ou 
redução em seus vencimentos. 
O insigne magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação, sob o argumento 
de que o restabelecimento do pagamento da vantagem denominada "complementação 
salarial" já foi procedido, espontaneamente, pela Administração, e condenou, por 
conseguinte, a autarquia ré, a pagar aos autores as parcelas atrasadas, relativas à 
denominada "complementação salarial", vencidas a partir de novembro de 1989 até junho 
de 1992, data em que foi restabelecido o seu pagamento. 
Irresignada, a autarquia ré interpôs recurso de apelação, argüindo, em preliminar, que o 
Sr. Diretor Geral do DNOCS, através de despacho administrativo datado de 10.06.92, 
autorizou a implantação da referida "complementação salarial" a partir de junho/92, 
extensivo a todos os servidores de nível médio e de nível superior, nas bases de 70% 
(setenta por cento) e 100% (cem por cento), respectivamente, consoante o D.L. nº 
2.438/88, operando os seus efeitos financeiros ex nunc, e que a condenação imposta no 
decisum monocrático implicaria numa desestruturação do órgão e seus programas de 
ação. 
Contra-razões às fls., em que os apelados tecem louvores à sentença monocrática, 
ressaltando ter a própria apelante, em suas razões recursais, reconhecido o fundo do 
direito objeto da lide e pugnam, ao fim, pela manutenção do decisum. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): É de ser observado, em voto preliminar, 
que, não obstante o eminente Juiz monocrático haver julgado a lide como sendo 
reclamação trabalhista, o DNOCS interpôs apelação como se, em ação ordinária, 
sentença houvesse sido prolatada. Tal fato, porém, não merece, agora, ser examinado, 
por meu entendimento ser a Justiça Federal de 1º e 2º graus incompetentes, de modo 
absoluto, para processar e julgar a presente demanda. 
Essa afirmação decorre por se tratar de relação de emprego regida pela CLT e de direitos 
reclamados antes da vigência da Lei nº 8.112, de 11.12.90 (Regime Jurídico Único dos 
Servidores da União). Em tal hipótese, a competência absoluta residual para processar a 
presente reclamação trabalhista é da Justiça do Trabalho, onde, aliás, o feito foi, 
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originariamente, apresentado. 
Está registrado nos autos que a reclamação trabalhista foi apresentada, em juízo, na data 
de 17.09.90, e que a causa de pedir e o pedido contém pretensões financeiras a partir de 
setembro de 1989. Na época, por se encontrar provado que a quase totalidade dos 
reclamantes mantinha vínculo trabalhista com o DNOCS, autarquia apelante, há de se 
obedecer ao comando constitucional posto no art. 114, da CF: 
"Art. 114 - Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e 
coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público 
externo e da administração direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos 
Estados e da União, e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de 
trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias 
sentenças, inclusive coletivas." 
O colendo Superior Tribunal de Justiça, apreciando vários conflitos de competência 
envolvendo a situação aqui enfocada, tem assim se manifestado: 
1) "Competência. Servidores do DNER: antes celetistas, agora estatutários. Reclamação 
trabalhista. 
I - Decorrendo os direitos reclamados da relação celetista anterior, a competência é da 
Justiça do Trabalho. Competência residual. 2. Conflito conhecido; competente - 
suscitado." (CC nº 3.927-6-MS-Rel.: Exmo. Sr. Min. Edson Vidigal - Sentenciante: Juízo 
Federal da 3ª Vara - MS - Suscitada - Junta de Conciliação e Julgamento de Nova 
Andradina - MS (DJU 24.5.93, pág. 9573). 
2) "Servidor Público. Vantagens celetistas. Reclamação. Competência da Justiça do 
Trabalho, a cuidar-se de vantagens anteriores à transformação do vínculo celetista ou 
estatutário." (CC nº 5.374-9-RJ. Min. José Dantas - j. em 19.8.93 - DJU de 06.09.93). 
3) "Processual Civil. Competência. Reclamação Trabalhista. Diferenças salariais. 
Pretensão consolidada antes da conversão do regime jurídico de celetista para 
Estatutário. 
1 - Compete à Justiça do Trabalho apreciar reclamatória, quando a pretensão deduzida 
refere-se a período anterior ao Regime Jurídico Único advindo da Lei nº 8.112/90. 
2 - Conflito conhecido para declarar-se a competência do Juízo Trabalhista." 
(CC nº 6.279-RJ, Rel. Min. Anselmo Santiago - DJU de 21.3.94, p. 5437; 
4) "Processual civil. Competência. Lide trabalhista. 
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar litígios nos quais se objetivam 
vantagens decorrentes de contrato de trabalho anteriores à Lei 8.112/90." 
(CC nº 6.699-9-RJ-Rel. Min. Assis Toledo, DJU de 21.3.94, pág. 5437 - Terceira Seção - 
Unânime - votaram de acordo os Ministros Edson Vidigal, Luiz Vicente Cernicchiaro, 
Adhemar Maciel, Anselmo Santiago, José Dantas, José Cândido de Carvalho Filho, Pedro 
Acioli e Jesus Costa Lima). 
Evidencia-se, em face dos entendimentos acima colacionados, que a Justiça Federal, na 
espécie, é absolutamente incompetente para processar e julgar o presente feito. 
Estabelece o Código de Processo Civil que é nula a decisão proferida por Juiz 
incompetente. A homenagem devida a tal princípio importa em não se considerar válida e 
eficaz a douta decisão monocrática. 
Por tais fundamentos, o meu voto é no sentido de declarar a incompetência absoluta da 
Justiça Federal de 1º e 2º graus para conhecer da demanda e, conseqüentemente, anular 
a sentença ora apelada e os atos posteriores. 
Por ter a Justiça do Trabalho declarado também a sua incompetência, conforme decisão 
de fls. 199/200, suscito o presente conflito perante o Colendo Superior Tribunal de 
Justiça. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 46.802-CE  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
Apelado: ANDRÉ PINHEIRO BEZERRA ASSISTIDO P/ FRANCISMAR LEITE BEZERRA 
Advogados: DRS. ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE E OUTROS (APTE.) E  

CÉZAR FERREIRA E OUTRA (APDO.)  
 
EMENTA 

Processual Civil. Administrativo. Ação Cautelar Inominada. Eliminação de candidato em 
vestibular. Revisão de prova. Matrícula por força de liminar concedida e confirmada. 
- Estando presentes o "fumus bonis juris" e o "periculum in mora" é plausível a concessão 
definitiva da cautela no sentido da efetivação de matrícula e exercício discente, de 
candidato eliminado no concurso vestibular, quando pairam dúvidas a respeito da 
contagem de seus pontos e revisão de sua prova, aspectos estes a serem analisados na 
ação principal pertinente. 
- Apelação improvida. Sentença confirmada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 46.802 - CE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: André Pinheiro Bezerra propôs ação cautelar 
inominada contra a UFC - Universidade Federal do Ceará, objetivando a concessão de 
liminar que determinasse a expedição de certidão narrativa do teor de sua prova de 
redação, realizada em concurso vestibular, bem como a revisão da mesma. Requereu, 
ainda, a garantia de sua matrícula no Curso de Medicina, do qual foi eliminado, tendo em 
vista a nota inicial atribuída a sua redação. 
A MM. Juíza a quo deferiu liminar no sentido de que a referida prova de redação fosse 
revisada e seu teor fosse apresentado nos autos. Após o cumprimento de tal 
determinação e confirmação da nota inicialmente atribuída, a ilustre magistrada concedeu 
liminar para o fim de garantir ao autor a sua matrícula no Curso de Medicina até ulterior 
deliberação. 
Ao final, a MM. Juíza de primeiro grau julgou procedente o pedido, atribuindo caráter 
definitivo à liminar concedida até o julgamento meritório na ação principal. 
Inconformada, a UFC interpôs recurso apelatório com as razões de fls. 88/94. 
Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de 
distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta.  
É o relatório. 
 
VOTO  
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O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de apelação de sentença 
que, confirmando liminar concedida nos autos de ação cautelar, garantiu a matrícula do 
autor, ora apelado, no Curso de Medicina, até ulterior deliberação sobre o mérito na ação 
principal, referente à nota atribuída a sua prova de redação no vestibular. 
Cabível é a análise dos requisitos fumus boni juris e periculum in mora. 
Quanto à fumaça do bom direito, saliento a garantia do direito do autor em perquirir em 
juízo a respeito dos critérios e atitudes adotadas pela comissão coordenadora do 
concurso vestibular. Sendo, portanto, a ação cautelar pertinente para garantir a 
propositura do processo de conhecimento, onde serão discutidas a recontagem dos 
pontos e a revisão efetuada. 
O perigo da demora está consubstanciado no fato da possibilidade de perda de período 
letivo em decorrência da demora natural do trâmite da ação principal, configurando-se 
escoamento de prazo irreversível. 
A MM. Juíza de primeiro grau não teceu apreciação sobre o mérito da questão, limitando-
se a garantir a matrícula do autor no Curso de Medicina e o exercício de todos os direitos 
de discente até que a polêmica sobre a regularidade da eliminação do candidato do 
concurso vestibular seja decidida finalmente na ação principal. Não merece reproche a 
decisão recorrida. 
Diante do exposto, sem maiores considerações, por desnecessárias, nego provimento ao 
apelo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 46.914-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER 
Apelado: FRANCISCO GALDINO DA SILVA 
Advogados: DRS. JOÃO VIANEI GOMES ROCHA E OUTROS (APTE.) E  

DAISY MARIA MONTENEGRO MACEDO (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Aposentadoria por invalidez. Demora na publicação do ato. Eficácia 
retroativa da progressão funcional expressa no ato de aposentação. Invalidade da 
anulação dos efeitos econômicos do ato. Interpretação da regra do art. 188 e seus 
parágrafos da Lei 8.112/90. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Terceira 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 maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
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acolheu pedido de pagamento de diferenças decorrentes da incorporação de valores de 
progressão funcional aos proventos da aposentadoria do apelado. Alega, em resumo, que 
o ato de aposentação só foi publicado em 6 de dezembro dce 1990, não podendo produzir 
efeitos a partir de 29.08.89, como pretendido, daí a anulação da sua retrooperatividade.  
O recorrido apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença.  
Vieram os autos, tocando-me a distribuição. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A Portaria nº 3832, do Diretor de 
Pessoal do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, declarou a aposentadoria 
do autor, a partir de 29 de agosto de 1989, com as vantagens da Classe Especial, 
Referência NA-32. 
É certo que o art. 188 da Lei 8.112 estabelece que a aposentadoria por invalidez vigorará 
a partir da data da publicação do respectivo ato, mas o seu parágrafo 2º determina que, 
após o período de 24 meses de licença, não podendo o servidor reassumir o cargo, será 
aposentado, e o parágrafo 3º considera o período excedente como de prorrogação da 
licença.  
A retrooperatividade do ato de aposentação, no que diz respeito à progressão funcional, 
decorre da sua natureza declaratória. O atraso na publicação não tem o condão de 
prejudicar o servidor, ainda mais quando expressa o termo inicial da percepção das 
vantagens. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 47.125-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: SEVERINO RAMOS ALELUIA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. ELBE TENÓRIO MACIEL E OUTRO (APTE.) E  

JANINE MOREIRA NASCIMENTO PATRIOTA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Aposentadoria anterior à Constituição Federal de 1988. Correção 
monetária dos últimos 12 salários de contribuição pela ORTN/OTN. Reajuste com base 
nos índices da política salarial, na época de aumento do salário mínimo, e não com base 
neste. Apelo parcialmente provido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Terceira 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, 19 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
acolheu parcialmente pedido de revisão de benefício previdenciário. Alega, em resumo, 
que o cálculo do benefício, implantado na vigência da Lei 5.890/73, deveria ser corrigido 
pela variação da ORTN/OTN, e não pela aplicação de índices atuariais do Ministério da 
Previdência Social, e que, entre a data da concessão e o mês de abril de 1989, foram 
reajustados sem equivalência ao salário mínimo.  
A parte recorrida apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os 
autos. Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A sistemática de cálculo dos 
proventos de aposentadoria previdenciária, antes da Constituição Federal de 1988, 
levavam em conta os 12 últimos salários de contribuição "periodicamente indicados pela 
coordenação de serviços de atuária da Secretaria da Previdência Social do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social" (Lei 3.807/60, com a redação dada pela Lei 5.890/73, art. 
46, e seu parágrafo 1º).  
Dessa regra depreende-se a necessidade de atualização monetária do salário de 
contribuição, que não poderia ficar ao arbítrio do órgão central da Previdência Social, mas 
teria que refletir a perda do poder aquisitivo da moeda nacional.  
Deveria, por isso, ser aplicada a regra do parágrafo 2º da Lei 6.423/77, que determinava a 
correção de valores pela ORTN, posteriormente substituída pela OTN. 
Nesse sentido, a Súmula nº 2 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.  
Quanto à pretendida variação do benefício, entre a data da concessão e o mês de abril de 
1989, com base no salário mínimo, não é este o entendimento da Súmula 260 do antigo 
Tribunal Federal de Recursos , que se fixa na aplicação dos índices da política salarial, na 
época da elevação do salário mínimo. Nesse ponto, não há que reformar a sentença. 
Por essas razões, dou parcial provimento ao apelo para acolher o pedido de cálculo do 
benefício com base nos 12 últimos salários de contribuição, corrigidos pela ORTN/OTN, 
sendo mantida, no mais, a sentença.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 47.206-CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelados: ANTONIO MELO TELES E OUTROS 
Advogados: DRS. GERCEI PEREIRA DA COSTA E OUTROS (APTE.) E  

FRANCISCO JOSÉ RAMOS DE LIMA E OUTROS (APDOS) 
 
EMENTA 

FGTS. Juros. Opção retroativa. Leis 5.958/73 e 5.107/71. CEF. Legitimidade de parte. 
Prescrição. Prazo. 
- Nas causas acerca da capitalização dos juros progressivos, a legitimação passiva cabe 
à CEF. 
- Os juros progressivos incidentes sobre os depósitos do FGTS, exigíveis por força da Lei 
5.958/73, somente prescrevem em 30 anos. 
- A Lei 5.958/73 assegurou aos empregados a opção retroativa a 1º de janeiro de 1967 ou 
à data de admissão no emprego, se posterior àquela, colocando como única condição a 
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existência de concordância do empregador. 
- O diploma legal em causa não fez restrição à contagem de juros. Destarte, não cabe ao 
intérprete distinguir onde o legislador não estabeleceu distinções. Ao reconhecer a lei o 
direito à opção retroativa, fê-lo de modo a assegurar aos empregados optantes os 
mesmos direitos dos empregados que se achavam sob o regime previsto na Lei 5.705, de 
22.09.71. 
- Precedentes desta Corte e do STJ. 
- 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, 28 de junho de 1994 (data do julgamento).  
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de apelação interposta pela Caixa 
Econômica Federal contra a sentença que, baseada na Lei 5.958/73, reconheceu aos 
autores o direito ao cálculo dos juros sobre os depósitos do FGTS na forma do art. 4% da 
Lei nº 5.107/66, ou seja, 3% durante os dois primeiros anos; 4% do terceiro ao quinto ano; 
5% do sexto ao décimo ano e 6% do décimo primeiro ano em diante. 
Argúi a apelante a preliminar de ilegitimidade passiva, acrescentando estar prescrito o 
direito dos autores em cobrar diferença de percentual de juros do FGTS. No mérito, alega 
que a retroatividade prevista na Lei nº 5.958/73 não implica na repristinação do art. 4º da 
Lei nº 5.107/66, que fora revogado pela Lei nº 5.705, de 1971. 
Com as contra-razões e o preparo do recurso, subiram os autos, cabendo-me por 
distribuição. 
Pauta sem revisão, nos termos regimentais. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR I 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Argúi a apelante ser parte ilegítima ad 
causam, aduzindo ser mero agente operador do FGTS e limitando-se a dar cumprimento 
às atribuições que lhe são confiadas pelo art. 7º da Lei 8.036/90. 
Sem razão a apelante. Esta 1ª Turma, quando do julgamento da AC 25.757/PE e da AC 
21.980/CE, relatadas pelo eminente Juiz Ridalvo Costa, hoje ilustre integrante da 3ª 
Turma desta Corte, assim decidiu: 
"FGTS. Juros progressivos. Servidores da SUDENE. Opção retroativa. Legitimação 
passiva da CEF. 
- Nas causas acerca da capitalização dos juros progressivos, a legitimação passiva cabe 
à CEF. 
- .................. 
- Improvimento da apelação." 
(DJU 18.03.94) 
"FGTS. Juros progressivos. Opção retroativa. União Federal. Litisconsórcio passivo 
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necessário....................... 
- Nas questões de juros progressivos das contas do FGTS, não é a União Federal 
litisconsorte passiva necessária. 
- .................. 
- Improvimento da apelação." 
(DJU 18.03.94) 
Ratificando em todos os termos os pronunciamentos acima citados, rejeito a preliminar 
argüida. 
 
VOTO-PRELIMINAR II 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Como prejudicial de mérito, invoca a apelante a 
ocorrência da prescrição do direito de perquirir sobre os rendimentos dos depósitos do 
FGTS. 
Nesse particular, a jurisprudência já se pronunciou: 
"Previdenciário. FGTS. Contribuição social. Prescrição trintenária. Opção retroativa. Juros 
progressivos. Inteligência do enunciado 95 do TST. 
- Os juros progressivos incidentes sobre os depósitos do FGTS, não depositados 
oportunamente nas contas dos empregados que fizeram opção retroativa por força da Lei 
5958, de 10.12.73, somente prescrevem, segundo a jurisprudência pacífica do STF e do 
STJ, em 30 anos. 
- Este prazo passa a autorizar a ação de revisão das diferenças do FGTS, quanto aos 
juros progressivos em referência, aos bancos depositários. 
- Apelações improvidas." 
(AC 12.234/PE, Rel. Juiz Araken Mariz, DJU 09.10.92) 
Rejeito, destarte, a preliminar. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A matéria é por demais conhecida. 
A r. sentença reconheceu aos autores, ora apelados, o direito ao pagamento da diferença 
da taxa de juros progressiva, nos termos da Lei nº 5.705/71, art. 2º, tudo monetariamente 
atualizado, a contar de 1º de janeiro de 1967, data da opção com efeito retroativo pelo 
aludido sistema. 
A decisão recorrida encontra ressonância na jurisprudência desta Corte. Esta Turma, ao 
julgar a AC 5810/PE, AC 6774/CE e AC 6812/CE, relatadas por mim, assim decidiu: 
"Trabalhista. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Efeito retroativo. Juros. 
Lei 5.958/73. 
- A Lei 5.958/73 assegurou aos empregados a opção retroativa a 1º de janeiro de 1967 ou 
à data de admissão no emprego, se posterior àquela, colocando como única condição a 
existência de concordância do empregador. 
- O diploma legal em causa não fez restrição à contagem de juros. Destarte, não cabe ao 
intérprete distinguir onde o legislador não estabeleceu distinções. Ao reconhecer a lei o 
direito à opção retroativa, fê-lo de modo a assegurar aos empregados optantes os 
mesmos direitos dos empregados que se achavam sob o regime previsto na Lei 5.705, de 
22.09.71. 
- Precedentes desta Corte: AC 3960/CE, AC 5810/PE. 
- Apelação impovida." 
(DJU 12.10.90) 
Em idêntico posicionamento, S. Exª. o Juiz Hugo Machado, em Sessão recente de 
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10.05.94, ao se pronunciar na AC 45011/RN, assim se manifestou: 
"FGTS. Opção retroativa. Juros. Lei 5.958/73. 
- A Lei nº 5.958/73 facultou aos empregados que ainda não tinham feito opção pelo 
regime do FGTS, que o fizessem, com efeito retroativo a 01.01.67. 
- Direito à capitalização progressiva dos juros de acordo com a Lei nº 5.107/66. 
- Apelação improvida." 
Aliás, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em várias oportunidades, tem decidido: 
"Trabalho. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Juros progressivos. 
- Aplica-se o regime de capitalização dos juros previsto na Lei nº 5.107/66 aos 
empregados que fizeram opção retrotiva pelo regime do FGTS, de acordo com a Lei nº 
5.958/73. Precedentes. 
- Recurso desprovido." 
(REsp 21.816-6/MG, Rel. Min. José de Jesus, 2ª Turma, DJU 03.11.92) 
"Trabalho. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Juros progressivos. Opção 
retroativa. Lei nº 5.107/66. Lei nº 5.705/71. Lei nº 5.958/73. 
- Tendo a Lei nº 5.958, de 1973, facultado, sem qualquer ressalva, opção pelo FGTS com 
efeito retroativo a 1º de janeiro de 1967, contam-se os juros na forma da Lei nº 5.107/66. 
Precedentes. 
- Agravo regimental desprovido." 
(AgRg no AG 14.061-6/CE, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 2ª Turma, DJU de 
30.11.92) 
Assim sendo, ratificando os pronunciamentos acima citados, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 47.430-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS 
Apelada: ANTÔNIA TEIXEIRA DE MELO 
Advogados: DRS. LUSBENE CAVALCANTE JÚNIOR E OUTROS (APTE.) e  

GILBERTO DE MELO ESCÓRCIO E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo e Previdenciário. Pensão deixada por antigo servidor do DNOCS. 
Responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social pelo pagamento até 31 de 
dezembro de 1990 e, daí em diante, pelo órgão de origem (Lei 8.112/90, art. 40). 
Atualização com base nos vencimentos dos servidores em atividade (Lei 3.373/58 e 
Decreto 83.080/79). Apelo improvido.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Terceira 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, 19 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
julgou parcialmente procedente pedidos formulados em ação de rito ordinário pelos 
autores, beneficiários de pensões por morte de antigos servidores do DNOCS, 
reconhecendo-lhes o direito ao reajuste com base no art. 336 do Decreto 83.080/79, 
pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social até 31 de dezembro de 1990 e, daí em 
diante, pelo órgão de origem. Alega, em resumo, que as medidas administrativas 
impugnadas basearam-se na legislação à época em vigor, acentuando que a Lei 3.373/58 
atribui à autarquia previdenciária aquele encargo. 
Os recorridos apresentaram 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 União Federal já reconheceu, 
mediante Parecer Normativo nº SR/90, do Consultor Geral da República, aprovado pelo 
Presidente da República, o direito à atualização das pensões dos antigos servidores 
públicos, com base em 50% dos vencimentos dos servidores em atividade, 
atualizadamente, com pagamento a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social, até 31 
de dezembro de 1990 e, daí em diante, pelo órgão de origem (Lei 8.112/90, art. 40). 
Mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 47.463-PE 

Relator: O. SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. WILSON ANTONIO DE SOUZA E OUTROS (APTE.) E  

VIRGÍNIA BARBOSA LEAL E OUTROS (APDA.)  
 
EMENTA 

Processual Civil. Previdenciário. Embargos à Execução Fiscal. Inserção de rubricas no 
cálculo da contribuição previdenciária devida. Liquidez do título afetada. Desconstituição. 
- Nos termos do artigo 28, alínea "c", da Lei 8.212/91, exclui o auxílio-alimentação da 
base de cálculo da contribuição previdenciária devida. 
- A constatação de que referida parcela não deveria integrar o montante do título 
executado compromete, sobremaneira, a liquidez do mesmo, ensejando a sua 
desconstituição. 
- Apelo improvido.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 47.403 - 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. 
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Custas, como de lei. 
Recife, 17 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: A Caixa Econômica Federal opôs embargos à 
execução fiscal que lhe move o INSS, objetivando a declaração de nulidade do título e 
conseqüente insubsistência da execução ou, subsidiariamente, o reconhecimento de que 
houve excesso na mesma. 
Ao final, o MM. Juiz a quo julgou procedentes os embargos, desconstituindo da condição 
de título executivo extrajudicial a certidão da dívida ativa, base da execução embargada, 
por entender que os benefícios referentes à assistência à infância, abono assiduidade, 
conversão de licença-prêmio e auxílio-alimentação não devem integrar a folha de salário 
para efeito de cálculo da contribuição previdenciária devida. 
Inconformado, o INSS interpôs recurso apelatório com as razões de fls. 64/67, aduzindo, 
em síntese, que o caráter da onerosidade está presente em todas as rubricas 
mencionadas e, ainda, que todas integram a folha de pagamento da embargante-
executada. 
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): Cuida-se de apelação de sentença 
que julgou procedente os embargos à execução desconstituindo o título extrajudicial, por 
considerar indevida à inclusão das rubricas referentes ao programa de assistência à 
infância, ao abono assiduidade, à conversão de licença-prêmio em espécie e ao auxílio-
alimentação, para efeito de cálculo da contribuição previdenciária devida. 
O cerne da questão funda-se na natureza dessas rubricas, se elas devem ou não integrar 
a base de cálculo da contribuição previdenciária devida. 
A Lei nº 8.212 de 24.07.91, que dispôs sobre a organização da Seguridade Social, 
instituiu o Plano de Custeio e deu outras providências, em seu artigo 22, inciso I, dentro 
do Capítulo IV, que trata da Contribuição da Empresa, refere-se a porcentagem sobre o 
total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título. 
No capítulo IX da referida legislação que se refere ao salário-de-contribuição, temos o 
artigo 28 que assim preceitua: 
"Entende-se por salário-de-contribuição: 
I - Para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração efetivamente recebida ou 
creditada a qualquer título, durante o mês, em uma ou mais empresas, inclusive os 
ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 8º e respeitados 
os limites dos §§ 3º, 4º e 5º deste artigo." 
O § 9º do mencionado artigo 28 elenca, taxativamente, as rubricas que não integram o 
salário-de-contribuição, constando na alínea "c" a importância recebida de acordo com os 
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 
O Instituto-apelante, em suas razões, confirma a inclusão da rubrica referente ao auxílio-
alimentação para efeito de cálculo do montante executado. 
Concordo com o decisum de primeiro grau, uma vez que as parcelas referentes ao 
auxílio-alimentação não deveriam estar insertas no cálculo do valor do título executado, 
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ora embargado. A liquidez do mesmo restou comprometida, sendo cabível a sua 
desconstituição. 
O MM. Juiz a quo, em seu decisório, teceu comentários a respeito da natureza do auxílio-
alimentação, cujo trecho transcrevo: 
"No que pertine ao auxílio-alimentação, no caso concreto, ele encontra-se previsto na 
Circular Normativa DIRAR nº 083/89. Taxativamente, consignou-se ter o referido benefício 
caráter indenizatório. Assim, à semelhança de verbas do tipo ajuda de custo, diárias, não 
pode ser objeto da incidência da exação pré-falada. O item 2.1.1.3., da referida Circular, 
expressamente, assinala que não será considerado o auxílio-alimentação verba salarial 
para quaisquer efeitos. O fato dele ser percebido, também, pelos aposentados e 
pensionistas descarta, por completo, a sua caracterização como integrante da 
remuneração dos empregados da CEF, para os efeitos de cálculo da contribuição 
previdenciária." 
Diante do exposto, sem maiores considerações, por desnecessárias, nego provimento ao 
apelo, mantendo a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 47.553-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: MARIA JÚLIA DA SILVA 
Advogados: DRS. JOEL FIRMINO DO NASCIMENTO E OUTROS (APTE.) E  

ANTÔNIA HERNESTO DE ARAÚJO (APDA.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Previdenciário. I - Competência delegada do Juiz de Direito em razão da 
norma do parágrafo 3º do art. 109, CF. Caráter subsidiário que não impede a propositura 
da ação previdenciária ante o Juízo Federal. II - São auto-aplicáveis as regras dos 
parágrafos 5º e 6º do art. 201 da Constituição Federal (Súmula 8 deste Tribunal). Apelo 
improvido.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Terceira 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, 19 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
acolheu pedido de diferenças de benefício previdenciário em razão do disposto nos 
parágrafos 5º e 6º do art. 201 da Constituição Federal . Alega, em resumo, que o Juízo 
Federal é incompetente, por ser a autora domiciliada em comarca do interior, dada a regra 
do parágrafo 3º do art. 109, CF, e a aplicabilidade daqueles dispositivos somente nos 
termos da lei que os regulamentou. 
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Sem contra-razões, vieram os autos. Dispensei revisão, por se tratar de matéria 
predominantemente de direito.  
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A competência delegada do Juiz de 
Direito de comarca que não é sede de Vara Federal para o julgamento de causas 
previdenciárias é prevista no parágrafo 3º do art. 109, CF, como meio de facilitar a 
propositura de ações pelo segurado e seus dependentes. Não poderia ser a norma 
interpretada de modo a impedir os destinatários de escolher o JuÍzo Federal competente 
em razão da regra geral, estabelecida no caput daquele artigo. Trata-se, portanto, de 
competência subsidiária instituida como faculdade do autor da ação previdenciária.  
Assim, rejeito a preliminar de incompetência. 
No mérito, aplica-se o enunciado da Súmula nº 8 deste Tribunal, verbis: 
"São auto-aplicáveis as regras dos parágrafos 5º e 6º do art. 201 da Constituição Federal, 
ao estabelecerem o salário mínimo e a gratificação natalina para o benefício 
previdenciário".  
Precedentes: 
AC 8.460-PE (2ª Turma) 
AC nº 17.027-RN (2ª Turma) 
AC 27.310-RN (1ª Turma) 
Por essas razões, nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 47.591-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: ORGANIZAÇÃO ELÁDIO BEDE LTDA. E SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL 

DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. SCHUBERT DE FARIAS MACHADO E OUTRO E JOÃO BOSCO 

FERREIRA LIMA E OUTROS 
 
EMENTA 

Administrativo. Congelamento de preços. Mercadorias vendidas com valores máximos 
majorados. Irrelevância da diferença entre preço à vista e preço para pagamento 
mediante cartão de crédito. Competência da SUNAB para a autuação. Aplicação de 
apenas uma multa, no valor máximo. Fundamentação da decisão administrativa. 
Apelações improvidas.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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, 19 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A sentença recolhida julgou parcialmente 
procedente ação em que a Organização Eládio Bedê Ltda. postula a anulação de auto de 
infração em que lhe foram impostas multas cumulativas por infração ao congelamento de 
preços. Ambas as partes recorrem.  
A autora sustenta que os produtos em relação aos quais teria havido aumento de preços - 
apitos de plástico e blocos de bingo - não constituem mercadorias essenciais ao consumo 
e uso do povo, como previsto no art. 1º da Lei Delegada nº 4/62, e sim objetos de 
diversão e lazer, supérfluos. Acentua, ainda, a nulidade do ato administrativo não 
motivado. 
A ré defende a legalidade da fixação do valor das multas e sua cumulação. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O controle de preços e a imposição de 
penalidades aos infratores de Portarias da SUNAB estabelecendo o tabelamento ou 
congelamento se inserem no poder de intervenção estatal no domínio econômico, 
autorizado pelos arts. 170, e 174, parágrafo 5º, chegando ao ponto de dispensar licitação, 
no art. 22, II, no caso de "intervenção da União no domínio econômico para regular preços 
ou normalizar o abastecimento".  
O fato de a Lei Delegada nº 4/62 , em seu art. 1º, referir-se a constituírem mercadorias e 
serviços essenciais ao consumo e uso do povo, não elimina o poder estatal de controlar o 
abuso do poder econômico e reprimir os atos atentatórios à economia popular quanto aos 
preços em geral, até porque seria difícil estabelecer um critério razoável de 
essencialidade dos bens de consumo, dada a influência de fatores culturais sobre as 
necessidades econômicas dos indivíduos e das sociedades.  
A decisão sobre auto de infração (fls. 94) remete ao parecer da Procuradoria Regional 
(fls. 92/93) e leva em conta os critérios de arbitramento previstos no art. 31 do 
Reguilamento da Lei Delegada nº 4 - Decreto 51.644-A, de 26.11.62, por isso não padece 
do vício de falta de motivação.  
A sentença reduz a penalidade ao valor máximo de uma multa, tendo em vista a estreita 
ligação temporal e espacial entre as ações que consubstanciam infrações ao 
congelamento de preços - mercadorias diversas com valores aumentados, mas numa 
mesma data e no mesmo estabelecimento.  
Quanto à existência da violação ao congelamento, não importa considerar se a autora 
praticava preços diferentes entre mercadorias vendidas à vista e mediante pagamento 
com cartão de crédito, pois, nesse último caso, o preço vigente deve ser à vista. A 
proibição reportava-se a preços máximos.  
Por essas razões, nego provimento a ambas as apelações.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 47.660-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: ALBERINO PRIORI E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INAMPS 
Advogados: DRS. MARIA HELENA JACINTA DE CARVALHO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 
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Trabalhista. Embargos à execução. Unidades de serviço incorporadas ao salário. 
Reajustamento com base nos índices aplicáveis aos servidores públicos federais e não 
com vinculação ao salário mínimo. Agravo de petição improvido.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 19 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurgem-se os reclamantes contra sentença 
proferida em embargos à execução em reclamação trabalhista, interpondo agravo de 
petição. O recurso foi erroneamente autuado como apelação.  
Alegam os agravantes que o cálculo está correto ao tomar como base a variação do 
salário mínimo para as unidades de serviço incorporadas aos seus salários.  
A parte recorrida apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os 
autos. Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A sentença exeqüenda tem o seguinte 
dispositivo:  
"Declaro, outrossim, por sentença, que o valor da referida gratificação, dentro das 
unidades de serviço, de conformidade com o acima decidido, mensalmente, fica 
incorporado ao salário dos reclamantes, para todos os efeitos legais".  
Ora, incorporadas tais unidades aos salários dos reclamantes, ficariam submetidas aos 
reajustes normais da categoria - servidores públicos federais - e não ao salário mínimo, 
como pretendem . 
Houve, portanto, excesso de execução ao se lançar como integrante do débito o reajuste 
das unidades de serviço à base do salário mínimo, o que implicaria em dupla variação, 
porquanto, integrando aquela parcela o salário, sofreria o acréscimo decorrente da 
aplicação dos índices gerais dos salários dos servidores públicos federais. 
Por essas razões, nego provimento ao recurso.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 48.583-AL  

Relator: O. SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: CLAÚDIO LIMA DE SOUZA E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. GEORGE SARMENTO LINS (APTES.) 
 
EMENTA 

Funcionário público. Incompetência do juízo. Autor domiciliado em foro diverso do 
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ajuizado. Art. 109, § 2º, CF. Criação de novo plano de carreira. Ato discricionário. 
Inexistência de direito adquirido. 
- É de se extinguir o processo sem julgamento do mérito com relação aos autores não 
domiciliados no foro ajuizado e realizando suas funções no foro de seu domicílio, segundo 
a regra de competência para as causas intentadas contra a União Federal firmada pela 
Constituição Federal, em seu art. 109, § 2º. 
- É ato discricionário da administração a modificação de sua estrutura organizacional, não 
podendo o servidor contra ele se insurgir, restando-lhe, apenas, o direito de continuar 
usufruindo de classe, cujos vencimentos e função correspondam à anterior. 
- Apelo improvido. Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 48.583 - 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, 07 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Claúdio Lima de Souza e outros ajuizaram ação 
ordinária contra a União Federal, objetivando suas redistribuições para os padrões e 
classes correspondentes do quadro de pessoal permanente do Departamento de Polícia 
Federal criado pela Lei nº 8.460/92. 
Entenderam que foram lesados pela lei suso mencionada, por terem sofrido 
reenquadramento em padrão inferior ao que desfrutavam anteriormente, alegando, ainda, 
subtração de parcelas de vencimentos. 
Ao final, o MM. Juiz a quo, entendendo não agredir o direito adquirido de servidor posto 
na última classe, a criação de outras classes superiores a sua, desde que haja 
correspondência funcional e vencimental entre a intermediária que passou a integrar e a 
antiga, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo sem julgamento do mérito 
com relação aos autores não domiciliados em Alagoas. 
Irresignados, os autores ofereceram recurso apelatório, com base nas razões de fls. 
110/115. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por 
distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta.  
É o relatório. 
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Não há o que reparar na douta 
sentença apelada. 
Inicialmente, aprecio a preliminar de competência do Juízo em relação aos autores não 
domiciliados em Alagoas, para os quais o processo foi extinto sem julgamento do mérito. 
O art. 109, § 2º, da vigente Constituição Federal, é claro ao estabelecer o foro competente 
para as causas ajuizadas contra a União: seções judiciárias do domicílio do autor e na 
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qual tenha ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou na qual esteja situada a 
coisa, ou no Distrito Federal. E é óbvio que os autores domiciliados no Mato Grosso do 
Sul, onde desempenham suas funções, jamais poderiam haver intentado a presente ação 
neste foro. 
Salutar a extinção do feito, sem julgamento do mérito, vislumbrando-se a prudência do 
magistrado a quo, que anteviu os males que poderiam advir se acaso assim não 
procedesse, verbis: 
"Tal atitude, a um só tempo, agride o instituto do "Juiz Natural", permite ao interessado 
utilizar-se de juízes cujo entendimento já conhecem, inviabiliza a identificação de 
litispendência e da coisa julgada, dificulta o exercício do direito de defesa, atravanca a 
execução da sentença e, principalmente, maltrata a regra de que o cúmulo processual - 
subjetivo ou objetivo - requer juízo competente para todos os pedidos, o que, 
desenganadamente, não é a hipótese dos autos." 
Quanto ao mérito, igualmente tenho por bem decidida a questão na sentença de fls. 
A modificação de sua estrutura organizacional é ato discricionário da administração, não 
dispondo o servidor de qualquer arma contra este ato. 
Se ocupava a classe mais alta da carreira e, com a criação de novas classes, passou a 
ocupar uma classe intermediária, a ele a lei resguarda, apenas, o direito de continuar 
usufruindo de classe, cujos vencimentos e função correspondam à anterior. A relação que 
deve ser mantida é vencimental e funcional, e não de hierarquia de classe. 
A alegada perda vencimental é de todo equivocada, uma vez que não sofreram 
decréscimos nos seus vencimentos. Na verdade, os apelantes pleitearam ganhos, na 
medida em que entenderam que, ao ocupar a última classe da carreira, com a 
reclassificação, passariam para a última classe da nova tabela. 
Se assim fosse, sobrariam as classes iniciais sem nenhum ocupante e inexistiria a figura 
da ascensão funcional para os ocupantes da última classe. E, seguindo o mesmo 
raciocínio, os novos funcionários pleiteariam a ocupação de classe superior à inicial, 
restando esta inócua dentro da tese esposada pelos apelantes. 
Isto posto, nego provimento à apelação para manter a sentença recorrida, em seu inteiro 
teor.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0542-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: ARIOSVALDO BATISTA DE LIMA E GILMAR DE PAULA FRAGOSO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. HILTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE E MARIA DAS NEVES 

BENEVIDES CRUZ E OUTRO (APTES.) 
 
EMENTA 

Penal. Moeda falsa. Guardar ou introduzir na circulação. Fixação da pena base com 
critério previsto em norma de direito internacional. Incabimento. 
Comete o crime de moeda falsa tanto quem a introduz na circulação, passando a terceiro 
de boa-fé, como quem simplesmente tem em seu poder cédulas falsas, com razoável 
aparência de serem aceitas pelo homem médio. 
Fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento em norma de direito 
internacional que determina que os crimes de moeda falsa devem ser "reprimidos com o 
máximo rigor". Incabimento. Norma dirigida ao legislador interno e não ao juiz. 
A fixação da pena-base deve seguir unicamente os critérios previstos no art. 59 do Código 
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Penal. 
Circunstâncias judiciais favoráveis aos acusados. 
Provimento parcial das apelações para reduzir a pena-base de cada um dos apelantes ao 
mínimo-legal. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar parcial provimento às apelações, 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 Ministério Público Federal intentou a presente 
ação penal contra José Maria Pereira de Barros, Vílson Soares de Oliveira e Gilmar de 
Paula Fragoso pelos fatos assim narrados na denúncia, fls. 03: 
"No dia 9 (nove) do corrente mês, agentes do Departamento de Polícia Federal 
apreenderam, na residência do denunciado Gilmar de Paula Fragoso, uma cédula, onde 
se continha a numeração A3767054444A e estavam indicados os demais caracteres das 
cédulas legais de Cr$ 5.000. Verificando que a cédula apreendida fora falsificada, os 
policiais efetuaram a prisão em flagrante do referido denunciado, o qual, ouvido no auto 
de fls. 2 a 5, afirmou que a cédula mencionada foi uma das que lhe foram passadas pelo 
denunciado Vílson Soares de Oliveira. Prosseguindo as diligências sobre os ilícitos em 
causa, a Polícia Federal, no dia 10 do corrente mês, efetuou a prisão em flagrante de 
Vílson Soares de Oliveira, em cuja residência os agentes policiais encontraram 158 
cédulas falsas, correspondentes ao valor unitário de Cr$ 5.000. Ouvido no auto de prisão 
em flagrante de fls. 2 a 7 (autos do IP 603/84), o referido denunciado disse que as 
cédulas encontradas em seu poder eram parte das que recebera de José Maria Pereira 
de Barros. Afirmou haver utilizado algumas dessas cédulas para adquirir mercadorias 
estrangeiras aos tripulantes do navio, que, depois, foi identificado como o de nome 
"Continental", de bandeira liberiana. Salientou que outra parte das cédulas falsas havia 
entregue ao denunciado Gilmar para que este, ciente da sua falsidade, as passasse. 
O denunciado José Maria Pereira de Barros, ouvido às fls. 27 (autos do IP 603/84), 
confirmou a apreensão pela Polícia Federal de várias cédulas falsas, que se encontravam 
no escritório da firma Madeireira Tropical Ltda., de sua propriedade." 
Posteriormente, houve aditamento à denúncia para incluir na acusação Ariosvaldo Batista 
de Lima, sob o argumento de que este teria intermediado o negócio entre José Maria e 
Vílson. 
A sentença anteriormente proferida nestes autos (fls. 292/296) restou anulada por esta 
eg. Turma, por ter aplicado pena inferior ao mínimo legal. 
Comprovado o falecimento de Vílson Soares de Oliveira, conhecido por "Gaúcho", a 
sentença de fls. 396/397 declarou a extinção da punibilidade com relação àquele 
acusado, único a quem se imputava o delito previsto no art. 384 do Código Penal. 
A sentença de fls. 404/420 condenou os demais acusados a penas de 06(seis) anos de 
reclusão e multa, com relação ao crime capitulado no art. 284, § 1º, do CPB. 
Inconformados, recorrem os acusados: 
Ariosvaldo Batista de Lima (fls. 432/437) sustenta que não participou da distribuição das 
cédulas falsas, tendo sua participação se limitado a intermediar a venda de armas de 
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Vílson para José Maria. Alega que não tem responsabilidade se o pagamento foi efetuado 
com moeda falsa. Afirma que, inclusive, recusou-se a receber a comissão pela 
corretagem quando soube que não se tratava de moeda verdadeira. Argumenta que a 
única prova produzida contra si é imprestável, eis que consistente unicamente do 
depoimento do co-réu Vílson (já falecido). Pede a absolvição, reportando-se ao parecer 
do MPF lançado ainda no ex-TFR. 
A apelação de Gilmar de Paula Fragoso (fls. 440/444) sustenta, em resumo, que: a) foi 
encontrada em seu poder uma única nota de Cr$ 5.000,00(cinco mil cruzeiros), que não 
sabia ser inautêntica; b) recebera aquela cédula junto com outras, num total de Cr$ 
30.000,00 (trinta mil cruzeiros), como pagamento de empréstimo que havia feito a Vílson; 
c) não pode prevalecer o raciocínio adotado pela sentença de que, estando 
desempregado, não poderia ter concedido empréstimo a Vílson, já que tinha o apelante 
outras fontes de subsistência; d) o depoimento de Vílson, prestado na Polícia, foi negado 
em Juízo, quando desmentiu ter entregue ao apelante Cr$ 100.000,00(cem mil cruzeiros), 
em moeda falsa, para que este os "repassasse", ciente da falsidade; e) a pena imposta foi 
extremamente rigorosa; e f) é primário, tem bons antecedentes e emprego certo como 
motorista da Prefeitura de Jaboatão, pedindo a absolvição. 
A apelação interposta através da petição de fls. 452 não foi recebida pelo Juiz a quo, sob 
fundamento de intempestividade. O recurso em sentido estrito (fls. 456) também não foi 
recebido, porque interposto fora do prazo legal. 
Requerida carta testemunhal, também a destempo, esta egrégia Turma, entretanto, deu-
lhe provimento, eis que o réu não havia sido pessoalmente intimado da sentença 
condenatória. 
Baixando os autos para processamento da apelação, o acusado José Maria Pereira de 
Barros apresentou as razões de fls. 495/503, onde volta a negar sua participação nos 
fatos e a compra das 02(duas) armas a Vílson, a quem, inclusive, afirma que somente 
conheceu no Departamento de Polícia Federal. 
Atribui o "aparecimento" das notas falsas no escritório da sua madeireira a uma trama 
urdida pelo co-réu Ariosvaldo Batista de Lima, mais conhecido por "Batista", única pessoa 
que acusa o ora apelante. Diz, ainda, que as referidas cédulas podem ser originárias de 
alguma venda efetuada na sexta-feira, último dia útil antes da apreensão, sem que a sua 
secretária tivesse se apercebido da falsidade. 
Pede o provimento do recurso. 
Subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
Com vista, a douta Procuradoria Regional da República opinou pelo provimento parcial 
dos recursos, apenas para que reduza a pena imposta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Em 09.12.84, a Polícia Federal apreendeu 
em poder de Gilmar de Paula Fragoso uma cédula inautêntica de Cr$ 5.000,00. Preso em 
flagrante, alegou que recebera o dinheiro de Vílson Soares de Oliveira, conhecido por 
"Gaúcho" (já falecido), em cujo poder foram encontradas mais 158 notas inautênticas, que 
teriam sido recebidas como pagamento pela venda de 02 (duas) armas, efetuado por 
José Maria Pereira de Barros, proprietário da "Madeireira Tropical Ltda.", onde foram 
encontradas outras cédulas falsas. 
Posteriormente, foi aditada a denúncia para incluir na acusação Ariosvaldo Batista de 
Lima ("Batista"), por ter intermediado a venda de armas entre José Maria e Vílson. 
Analiso o recurso de cada um dos acusados. 
a) Ariosvaldo Batista de Lima: 
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Afirma o apelante que não praticou nenhuma das figuras típicas previstas no art. 289, § 
1º, do CPC, tendo, inclusive, recusado-se a receber a comissão pela corretagem da 
venda das armas, quando soube que o pagamento seria em moeda falsa. 
Na realidade, nenhuma cédula foi encontrada em poder do ora recorrente. 
Entretanto, há provas no sentido de que participou ativamente dos atos que levaram à 
circulação das moedas, que sabia serem falsas. 
Acerca da extensão do crime em julgamento, sob a modalidade de "introduzir na 
circulação", ensina a doutrina: 
"Introduzir na circulação significa passar a moeda a terceiro de boa-fé, utilizando-se dela 
para adquirir alguma coisa, para saldar um compromisso ou um outro título qualquer. As 
demais formas de ação, precedentemente enunciadas, são verdadeiros atos preparatórios 
da introdução na circulação. Irrelevante que o dinheiro falso seja passado a terceiro de 
boa-fé em pagamento de négocio moral ou imoral, lícito ou ilícito (saldar uma obrigação 
natural, proveniente de jogo, pagamento de uma meretriz). Não importa tampouco que 
terceiro que recebe a moeda esteja a praticar uma conduta ilícita, como quando o tóxico é 
adquirido com moeda falsa. Igualmente indiferente o móvel nobilitante da conduta, no 
caso de ser dada a moeda como esmola, ou para pagar a operação de um filho. 
Configura-se o crime de qualquer forma, até mesmo quando o agente introduz a moeda 
na circulação, abandonando-a em lugar público." 
("Direito Penal Objetivo", Paulo José da Costa Júnior, 2ª edição, págs. 599/600) 
O réu Vílson Soares de Oliveira, já falecido, confessou na Polícia como os fatos 
ocorreram - fls. 27: 
"Que estava certo de que a quantia que auferiu com esse negócio era constituído por 
dinheiro de curso legal no país, mas quando chegou ao escritório de representação de 
seu conhecido Batista, este lhe revelou de que todo o dinheiro recebido era falso e que 
não se preocupasse porque era fácil passar adiante; Que Batista o orientou a passar esse 
dinheiro a marinheiros de navios aqui aportados; que, inicialmente, decidiu restituir o valor 
recebido nessas condições, mas, ao chegar nas proximidades da Madeireira, notou que 
José Maria dali saíra em um automóvel Volkswagen Sedan, circunstância que impedia de 
reaver as armas e fazer a restituição desse dinheiro falso; que ficou temeroso de arcar 
com esse prejuízo e procurou desfazer-se desse dinheiro falso, seguindo orientação 
recebida de Batista..." 
Embora deva ser encarado com reservas o depoimento do co-réu, a prova está coerente 
com os demais elementos colhidos na instrução. 
Não tenho dúvidas quanto à participação do réu Ariosvaldo Batista de Lima nos fatos que 
levaram ao "derrame" das cédulas falsas. 
Todavia, houve excesso na imposição da pena. A fixação da pena-base deve seguir 
unicamente os critérios previstos no art. 59 do Código Penal. No meu entender, a norma 
de direito internacional que determina que os crimes de moeda falsa devem ser 
"reprimidos com o máximo rigor" se dirige ao legislador interno, e não ao juiz. Penso que 
foi exacerbadamente fixada a pena de 06 (seis) anos de reclusão, quando as 
"circunstâncias judiciais" são inteiramente favoráveis ao acusado. 
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso do acusado Ariosvaldo Batista de Lima, 
apenas para reduzir a pena-base para o mínimo legal e, na falta de circunstâncias 
agravantes ou atenuantes ou de causas especiais de aumento ou diminuição, torno-a 
definitiva em 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida, desde o início, em regime aberto, 
em estabelecimento adequado a ser designado pelo MM. Juiz Federal das Execuções 
Penais da Seção Judiciária de Pernambuco. 
b) Gilmar de Paula Fragoso: 
Não me impressionou o fato de ter sido encontrada em seu poder apenas 01 (uma) 
cédula inautêntica, sobretudo porque ele próprio confessou que recebeu de Vílson um 
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total de Cr$ 30.000,00, tendo-as repassado em diversos locais. 
O Sr. Milson José do Espírito Santo, gerente do Clube "Arca", nesta Capital, narrou no 
inquérito policial como chegaram ao seu poder as notas repassadas por Gilmar - fls. 
32/32v: 
"...por volta das vinte e quatro horas do dia oito do fluente mês, chegou em casa e seu 
filho Wellington Cavalcante do Espírito Santo deu-lhe ciência que havia vendido a Gilmar 
de Paula Fragoso uma grade de guaraná e outra de cerveja, que havia retirado da Fábrica 
da Antártica, firma onde trabalha, para desconto do pagamento do mês de janeiro do 
próximo ano; que seu filho lhe mostrou o dinheiro recebido de Gilmar nessa transação; 
que, devido à sua experiência, adquirida quando trabalhou como vendedor da Companhia 
de Cigarros Souza Cruz, o depoente imediatamente desconfiou da validade de cinco das 
seis cédulas de cinco mil cruzeiros que seu filho recebeu de Gilmar; que, incontinenti, 
dirigiu-se à Delegacia de Polícia de Água Fria, nesta Capital..." 
O apelante não nega que estivesse de posse de moeda falsa. Na verdade, estaria o ilícito 
tipificado tanto na modalidade de guardar quanto na de introduzir na circulação. 
Afirma, no entanto, inexistir o dolo, já que não tinha ciência da falsidade. 
Diferente foi a versão apresentada à Polícia por Vílson Soares de Oliveira - fls. 27: 
"Com medo de sofrer o prejuízo, foi vencido, digo, venceu o temor de ser preso, pois 
resolveu passar adiante cem mil cruzeiros dessa mesma moeda a seu conhecido Gilmar 
de Paula Fragoso, a quem revelou a existência em seu poder e as circunstâncias em que 
levaram-no a sua posse desse dinheiro falso, aceitando o pedido dele em ceder-lhe essa 
quantia, pois o mesmo lhe dissera que era muito fácil passá-lo à frente; que não combinou 
nenhuma remuneração com Gilmar, vulgo "Gil", por esse trabalho; que "Gil" foi quem se 
interessou em ficar com esse dinheiro falso..." 
Embora em juízo tenha afirmado que o valor entregue a Gilmar fosse apenas Cr$ 
30.000,00 (e não Cr$ 100.000,00), não desmentiu que este último soubesse da falsidade 
das cédulas. 
Por outro lado, o apelante alega que recebeu os Cr$ 30.000,00 como pagamento de 
empréstimo feito a Vílson. Já Vílson alega, em seu depoimento, que foi ele quem 
emprestou a quantia a Gilmar, que se "encontrava em situação difícil" (fls. 65). 
Se não soubesse da falsidade das cédulas recebidas, não teria porque escondê-las 
cuidadosamente dentro de um sapato.  
Estou convencido da culpabilidade do recorrente. 
Entretanto, sob os mesmos fundamentos anteriormente aduzidos, entendo ter havido 
excesso na dosimetria da pena. 
Dou parcial provimento à apelação do acusado Gilmar de Paula Fragoso para, sob os 
mesmos motivos e circunstâncias explicitados no recurso anterior, reduzir a pena 
definitiva para 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida, desde o início, em regime 
aberto. 
c) José Maria Pereira de Barros: 
Desde o início, sustenta o recorrente que não efetuou qualquer negócio com armas e que 
não sabe como as cédulas foram parar no escritório da sua madeireira. 
Afirma que somente veio a conhecer o réu Vílson Soares de Oliveira na Polícia Federal. 
De fato, a afirmação coincide com a do próprio Vílson, que também alegou não ter 
conhecido o ora apelante antes da sua prisão. 
O fato somente reforça a convicção de que foi Ariosvaldo Batista quem intermediou toda a 
transação. 
Não isenta, contudo, o apelante de qualquer responsabilidade. 
Dentro de uma das gavetas do bureau de sua madeireira foram encontradas várias 
cédulas falsas, cuidadosamente acondicionadas em um envelope branco e separadas das 
cédulas verdadeiras. 
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Limita-se o apelante a negar os fatos, atribuindo-os a uma trama arquitetada por "Batista" 
ou a uma venda de madeira efetuada por sua secretária, que não teria distinguido a 
moeda verdadeira da falsa. 
Nenhuma das duas explicações é convincente. 
Não explica o motivo pelo qual teria sido "aleatoriamente" escolhido para "bode 
expiatório", expressão utilizada nas razões de apelação. 
De qualquer modo, como saberiam os co-réus da existência de dinheiro falso no escritório 
da madeireira?  
Com relação à versão alternativa, de que o dinheiro seria produto de uma transação 
comercial normal, não indicou quem teria adquirido as mercadorias. 
Afirma que a nota fiscal foi expedida sem o nome e endereço do comprador. 
Ouvida em juízo, a secretária Maria Bartíria Tenório de Araújo, única funcionária do 
escritório da madeireira, afirmou, em resumo, que: a) somente ela e o apelante têm 
acesso ao bureau do estabelecimento; b) não sabe como o dinheiro foi parar na gaveta; c) 
na manhã da segunda-feira em que houve a apreensão, não havia sido feita qualquer 
venda; d) na sexta-feira anterior (o sábado foi feriado), trabalhou até às 18:30 hs, mas não 
tem idéia de quanto recebeu em espécie durante aquele expediente; e) manuseia 
constantemente dinheiro, mas não tem costume de verificar a autenticidade das cédulas 
que recebe; f) não existe cofre na madeireira e é ela quem faz o caixa diariamente; g) 
quando não é feito o depósito bancário, nem o proprietário faz o recolhimento, o dinheiro 
fica na própria gaveta; h) na sexta-feira ficaram algumas notas na gaveta, sem que saiba 
precisar o quantum - fls. 176. 
Como visto, a testemunha não explicou como o dinheiro foi parar na gaveta, separado em 
um envelope. É inverossímel que tenha decorrido de uma venda normal, como bem notou 
a sentença recorrida - fls. 417: 
"E não houve explicação porque o dinheiro falso estava separado em um envelope. Se 
poderiam decorrer das vendas do dia, como alegou este acusado no depoimento judicial e 
sua secretária, deveriam encontrar-se misturadas com outras cédulas; a não ser que 
todos os clientes da empresa comprassem com notas falsas. Ainda assim, o 
acondicionamento no envelope não se explicaria." 
O fato, devidamente comprovado, é que o apelante guardava as cédulas falsas no seu 
escritório. Mesmo que parte delas não tenha sido anteriormente trocada por armas, 
mesmo assim estaria tipificada uma das modalidades do ilícito previsto no art. 289, § 1º, 
do Código Penal. 
Há provas suficientes para a condenação. 
Dou parcial provimento à apelação apenas para reduzir a pena imposta para 03 (três) 
anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pelos mesmos fundamentos e 
circunstâncias adotados nos recursos anteriores, já que também aplicáveis ao réu José 
Maria de Barros.  
No mais, mantenho a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0659-PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: JUSTIÇA PÚBLICA, MESSIAS FRANCISCO DA SILVA E CLÁUDIO 

NORBERTO DA SILVA 
Apelado: RINALDO ANTÔNIO PEREIRA 
Advogados: DRS. LUIZ GONZAGA DE VASCONCELOS E NORMAN SAINT JOHN 

FELLOWS (APTES.) E ELIANE GOMES DA SILVA (APDO.) 
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EMENTA 

Penal. Furto qualificado. Configuração. Receptação culposa. 
- Ação de duas pessoas com a intenção de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para 
outrem, caracteriza o furto qualificado, descrito no § 4º, do art. 155, do CPB. 
- Não havendo prova contundente de que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita 
das mercadorias por ele compradas, fica descaracterizada a receptação dolosa. Mas, se 
tal condição devia ser presumida, em face da natureza dos produtos, desproporção entre 
o valor real e o preço por eles pago e da condição de quem as ofereceu, fica tipificado 
para a receptação culposa, pelo que, se atender ao disposto no § 3º, do art. 180, do CPB, 
poderá o Juiz aplicar ou não a pena. 
- 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, 
negar provimento às apelações, 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 abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Ministério Público Federal ofereceu denúncia 
contra Messias Francisco da Silva, Rinaldo Antônio Pereira e Cláudio Norberto da Silva, 
imputando ao primeiro e ao terceiro denunciados a prática do fato delituoso tipificado no 
art. 155, § 4º, inc. IV, c/c os arts. 14, II, e 71, do CPB, e ao segundo denunciado o crime 
previsto no art. 180 do referido Código. 
Ao decidir, o MM. Juiz monocrático condenou os acusados Messias Francisco da Silva e 
Cláudio Norberto da Silva, dando-os como incursos nas penas do art. 155, § 4º, c/c os 
arts. 14, II, e 71, do CPB, aplicando-lhes a pena base de 02 (dois) anos de reclusão, 
aumentando-a em 1/6, isto é, 02 (dois) meses, e tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 
02(dois) meses de reclusão; condenou-os, também, à pena de multa de Cr$ 600,00 
(seiscentos cruzeiros) correspondente a 30 dias-multa, na base de Cr$ 20,00 (vinte 
cruzeiros) por dia-multa, tendo como referência o salário mínimo vigente em novembro de 
1989. 
Com relação ao acusado Rinaldo Antônio Pereira, o MM. Juiz sentenciante absolveu-o do 
crime que lhe foi imputado, de acordo com o art. 386, V, do Código de Processo Penal. 
Inconformado com a parte da sentença que absolveu o acusado Rinaldo Antônio Pereira, 
o Ministério Público Federal apelou da sentença, argumentando, em síntese, que está 
mais do que clara a participação do referido acusado no presente crime, visto que os 
objetos furtados foram apreendidos em seu poder, e o preço pago pelos mesmos foi 20% 
(vinte por cento) inferior ao valor real; que o outro réu, Messias Francisco da Silva, 
afirmou categoricamente que Rinaldo tinha conhecimento da origem ilícita das 
mercadorias. Ante estas considerações, requereu a sua condenação, conforme os termos 
da denúncia. 
Apelaram, também, os acusados Messias Francisco da Silva e Cláudio Norberto da Silva. 
Este apresentou sua defesa, alegando que não participou do crime que lhe foi imputado e 
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que isto é bastante perceptível, haja vista os desencontrados depoimentos dos vigilantes 
e funcionários da UFRPE. Já o acusado Messias Francisco da Silva apresentou sua 
defesa, no sentido de que o crime fora cometido por se encontrar em estado de 
necessidade, e que, mesmo que este estado não tenha ficado devidamente comprovado, 
deveria a pena ter sido um pouco mais branda, com a fixação da pena-base de 01 (um) 
ano, em virtude de ser o mesmo primário, com profissão definida e residência fixa. 
Contra-razões apresentadas. 
Encaminhados os autos a esta egrégia Corte e solicitado parecer ao ilustre representante 
do Parquet, este opinou pela confirmação da sentença no que se refere aos acusados 
Messias Francisco da Silva e Cláudio Norberto da Silva. Com relação ao denunciado 
Rinaldo Antônio Pereira, requereu a sua condenação. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cabe-me aqui decidir a respeito da 
culpabilidade: 1º) dos Srs. Messias Francisco da Silva e Cláudio Norberto da Silva pela 
prática do crime descrito no art. 155, § 4º, inc. IV, c/c os arts. 14 e 71, do CPB; 2º) do Sr. 
Rinaldo Antônio Pereira, acusado de praticar o crime de receptação descrito no art. 180 
do CPB. 
Inicialmente, analiso a materialidade e a autoria do crime de furto. 
Constata-se, pela análise dos autos, que o Sr. Messias Francisco da Silva foi preso em 
flagrante, no dia 30.11.89, por volta das 6:00 horas da manhã, quando tentava furtar 
pratos e talheres da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e que se encontrava em 
companhia do seu comparsa, o Sr. Cláudio Norberto da Silva, que conseguiu fugir. 
Ao ser preso, o Sr. Messias confessou a autoria do crime, contando, inclusive, detalhes, 
ao afirmar que já havia furtado outros pratos da Universidade com o seu comparsa no dia 
anterior; que vieram furtar o restante, já que no dia anterior tinham furtado 02 (duas) 
caixas com 120 (cento e vinte) pratos; e que venderam esta mercadoria a um comerciante 
localizado à Av. Nossa Senhora do Carmo (fls. 8/10). 
A fim de constatar o que foi dito pelo Sr. Messias, o agente da Polícia Federal, Wandelson 
Lima de Carvalho, dirigiu-se ao local onde ele confirmou ter vendido os pratos furtados do 
restaurante da UFRPE, e, chegando lá, à Av. Nossa Senhora do Carmo, mais 
precisamente em frente à agência da Caixa Econômica Federal, encontrou a referida 
mercadoria exposta à venda pelo Sr. Rinaldo Antônio Pereira (fls. 10). 
Apesar de posteriormente, em juízo, o Sr. Messias, às fls. 56/57, ter retratado o que 
afirmara quando na ocasião do auto de prisão em flagrante, a confissão por ele realizada 
tem valor probante, visto que não foi contrariada por qualquer outro meio de prova. 
Assim é a orientação do Supremo Tribunal Federal: 
"A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valia, desde que 
não elidida por quaisquer indícios ponderáveis, mas, ao contrário, perfeitamente ajustável 
aos fatos apurados." (R. Crim. 1261, DJU de 02.04.76, pág. 2225). 
Da mesma forma, bastante delineada está a participação do Sr. Cláudio Norberto no 
crime ora analisado. 
É certo que o acusado apresentou um atestado médico em que informa que, no dia do 
crime, 30.11.89, se submeteu a uma cirurgia, porém, tal prova não elide a sua 
participação, já que tal cirurgia pode ter ocorrido em momento muito posterior à prática do 
crime, que ocorreu por volta das 6:00 horas da manhã. 
E, depois, não há como livrar a responsabilidade do Sr. Cláudio, já que fora reconhecido 
pelo Sr. João Miguel de Lima, conforme se verifica às fls. 31. 
A respeito do reconhecimento pessoal, há entendimento do STF no sentido de que "o 
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reconhecimento dos réus, em juízo, por testemunhas idôneas e insuspeitas, desmoraliza 
a negativa dos réus, que, a prevalecer, tornariam inexplicáveis os reconhecimentos 
feitos." (R. Crim. 1312, DJU de 07.11.78, pág. 8823). 
Apenas para reforçar a culpabilidade do referido acusado, constata-se, às fls. 76/77, que 
o Sr. Rinaldo Antônio Pereira, acusado de ter praticado o crime de receptação, apontou-o 
como sendo a pessoa que lhe vendeu as mercadorias que dele foram apreendidas, sob a 
alegação de terem sido furtadas. 
Portanto, os elementos objetivos e subjetivos do crime de furto ficaram perfeitamente 
delineados, haja vista a comprovação tanto da autoria do crime como da intenção de 
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, de forma que não há como negar a 
autoria dos Srs. Messias e Cláudio Norberto. 
Passo agora à análise do tipo penal impetrado ao Sr. Rinaldo Antônio Pereira. 
O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o Sr. Rinaldo, imputando-lhe a 
prática do crime de receptação, descrito no art. 180 do CPB. 
Pelas provas constantes dos autos, não consegui vislumbrar a comprovação de que o Sr. 
Rinaldo tinha conhecimento da origem ilícita das mercadorias que a ele foram vendidas 
pelo acusado Cláudio Norberto, de forma que não me parece dolosa a receptação por ele 
praticada. 
A respeito desta questão, já decidiu o STF: 
"Para a receptação dolosa é imprescindível que o agente tenha certeza da origem 
criminosa da coisa." (RT - 559/434) 
Por outro lado, a existência de provas de que as mercadorias por ele compradas, 
levando-se em consideração sua natureza, a desproporção entre o seu valor real e o 
preço efetivamente pago e a condição de quem as ofereceu, fazia presumir a origem 
ilícita das mesmas, de modo que se caracterizaria a receptação culposa. Porém, em face 
da primariedade do agente, bem como da pequena quantidade de mercadorias, e já que 
tenho dúvida de que todas as que estavam em seu poder eram produto do crime, deixaria 
de aplicar-lhe a pena, com base no § 3º, do art. 180, do CPB. Porém, como não houve 
pedido neste sentido, mantenho a decisão do MM. Juiz monocrático. 
Portanto, acertada foi a sentença do MM. Juiz sentenciante, de modo que não merece 
reparos a pena aplicada aos Srs. Messias Francisco da Silva e Cláudio Norberto da Silva, 
visto que atendeu rigorosamente o previsto no art. 68 do CPB. 
Isto posto, nego provimento às apelações. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0668-PE  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: JOSÉ EDSON DA SILVA OLIVEIRA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. NORMAN SAINT JOHN FELLOWS (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Crime de Latrocínio. Legítima defesa excupante não comprovada. Autoria e 
materialidade do delito sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório. 
Caracterização do delito, ainda que não tenha havido a subtração da coisa ou quando a 
violência atinge pessoa diversa daquela que sofreu o desapossamento. Manutenção da 
sentença condenatória. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 12 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O representante do Ministério Público Federal, no 
Estado de Pernambuco, denunciou Genivaldo Martins da Silva e José Edson da Silva 
Oliveira como incursos no artigo 157, parágrafo 3º, in fine, e inciso II, combinados com o 
artigo 29, todos do Código Penal Brasileiro. 
Narra a denúncia que os denunciados, no dia 3 de maio de 1992, cerca das 4h30min, 
penetraram no iate de nome Dar Bielska, de bandeira polonesa, que se encontrava 
ancorado próximo ao Iate Clube do Recife, sendo que o primeiro dos acusados portava 
um revólver e uma faca, enquanto que o segundo conduzia uma faca, surpreendendo, 
assim, três dos tripulantes que se encontravam dormindo no convés da embarcação, os 
quais, naquele momento, não ofereceram qualquer resistência. 
O primeiro denunciado, Genivaldo Martins da Silva, desceu então ao interior do veleiro, 
forçando um dos tripulantes a acompanhá-lo, pretendendo arrecadar dinheiro e objetos de 
valor pronunciando as palavras "money, money, dólar, dólar", enquanto que José Edson 
permaneceu no convés. Conseguiu, assim, arrecadar alguns objetos pertencentes a um 
dos tripulantes, que havia despertado, com a presença do denunciado. 
Desta forma, quando o réu Genivaldo passava os objetos para o convés para serem 
recolhidos pelo outro denunciado, observou, então, que dois dos tripulantes estavam 
reagindo ao assalto e que havia uma pessoa ferida. Desferiu, então, um disparo contra 
um dos tripulantes, atingindo Leszek Zak, justamente o comandante da embarcação, 
saltando, logo, na água, seguindo o companheiro que também já havia agido da mesma 
maneira. 
Resultou, assim, da ação criminosa dos denunciados, saírem feridos o tripulante Leszek 
Zak, em razão do disparo desfechado pelo denunciado Genivaldo Martins, enquanto que 
o outro tripulante, Adam Banaszek, que havia sido atingido pelo denunciado José Edson 
com um golpe de faca em parte vital do organismo, veio a falecer a caminho do Hospital. 
Após a decretação da prisão preventiva dos denunciados, foi a denúncia recebida, em 
data de 14 de maio de 1992, determinando o MM. Juiz Federal a inquirição antecipada 
das testemunhas estrangeiras, em número de 4 (quatro) e mais uma informante, sendo 
estas inquiridas (fls. 134 a 148), através do intérprete nomeado, ocasião, então, que 
foram também interrogados os acusados. 
Prosseguindo a instrução, foram ouvidas mais 3 (três) testemunhas arroladas pela 
acusação e 6 (seis) testemunhas indicadas pela defesa. 
Nas alegações finais, pediu a ilustrada representante do Ministério Público Federal a 
condenação dos réus nos termos da denúncia, enquanto que a defesa pugnou pela 
absolvição dos denunciados. 
O MM. Juiz Federal da 10ª Vara, Dr. Edvaldo Batista da Silva Júnior, em sentença bem 
fundamentada, julgou procedente a denúncia, condenando os denunciados como incursos 
nas sanções do artigo 157, parágrafo 3º, in fine, do Código Penal, o primeiro à pena de 20 
(vinte) anos de reclusão, reconhecendo quanto a este a atenuante da confissão do fato e 
a sua menoridade, impondo ao segundo a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, e 
ainda ao pagamento, para ambos, de 30 (trinta) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta 
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avos) do salário mínimo mensal. 
Inconformado com a sentença, apelou, apenas, o réu José Edson da Silva Oliveira, 
pedindo a reforma da sentença e a sua absolvição. 
Contra-razões do representante do Parquet pela manutenção da sentença condenatória. 
O parecer do Ministério Público Federal, em segundo grau, foi pelo improvimento da 
apelação. 
É o relatório. À revisão. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Do exame da prova que foi trazida aos 
presentes autos, não há dúvida de que os denunciados, no dia 3 de maio do ano de 1992, 
reuniram-se com o objetivo de assaltar o iate Dar Bielska, de bandeira polonesa, que se 
encontrava ancorado na bacia do Pina, próximo ao Iate Clube do Recife, nesta mesma 
cidade. 
Com efeito, os acusados, por volta das quatro horas e trinta minutos da manhã do 
mencionado dia, conseguiram penetrar na referida embarcação, rendendo os tripulantes 
que se encontravam na sua parte superior. Desta forma, enquanto que o denunciado José 
Edson permanecia no convés da embarcação, ameaçando dois dos tripulantes que se 
encontravam desarmados, o acusado Genivaldo Martins, sob a ameaça de um revólver 
que conduzia, fez com que um terceiro tripulante descesse com ele até o seu interior, 
onde passou a gritar "money, money, dólar, dólar", exigindo do tripulante que ali 
encontrou a entrega dos seus pertences, no que foi atendido. 
Aconteceu, assim, que, no momento em que o denunciado Genivaldo Martins voltava à 
parte superior do veleiro, conduzindo os objetos que tomara dos tripulantes, inclusive a 
bolsa pertencente ao tripulante Anton Eeden, o comandante do veleiro, Leszek Zak e o 
seu companheiro, Addam Banaszek, resolveram reagir ao assalto, procurando jogar o 
acusado José Edson ao mar. Nesta oportunidade, o mesmo denunciado José Edson, 
utilizando-se de uma faca, proferiu um ferimento na pessoa da vítima Addam Banaszek, 
que veio posteriormente a lhe causar a morte, enquanto que o denunciado Genivaldo 
Martins fazia disparos contra os tripulantes, logrando atingir o comandante Leszek Zak. 
Os acusados, então, conseguiram saltar ao mar, voltando à embarcação que haviam 
deixado próxima ao iate, mas que logo abandonaram, porque esta se encontrava fazendo 
água, passando, então, a nadar em procura da terra, sendo socorridos por uma das 
embarcações de pescadores que passava no local. 
Observa-se, assim, dos interrogatórios dos denunciados, que, enquanto o denunciado 
Genivaldo Martins da Silva confessou que realmente foram ao veleiro Dar Bielska com o 
propósito de o assaltarem, o denunciado José Edson da Silva Oliveira, ora apelante, 
narrou uma estória diferente, alegando que foram ao iate dos poloneses para beber e que 
teria agido em legítima defesa. 
Acontece que dos depoimentos das testemunhas, tripulantes do iate, que foram ouvidas 
em Juízo, ficou demonstrado ser inverídica a versão criada pelo denunciado José Edson. 
De fato, o que ficou comprovado foi o assalto à embarcação, conseguindo os réus 
realizarem o seu objetivo, porquanto a bolsa pertencente a um dos tripulantes não foi 
mais encontrada na embarcação. 
O comandante do veleiro Leszek Zak, que foi vítima do disparo do revólver do acusado 
Genivaldo Martins, prestando depoimento como informante, reconheceu nos dois 
acusados que se encontravam presentes à audiência aqueles que haviam praticado o 
assalto. 
Destaco do depoimento do informante a seguinte passagem: 
"...que o acusado José Edson portava uma faca na ocasião, aterrorizando o informante e 
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Addam, um dos tripulantes, gritando palavras que o informante não pôde entender, em 
razão de ser estrangeiro, mas sentiu que eram ameaças, tendo inclusive o referido réu 
lançado os cobertores sobre as cabeças do informante e de Addam, os quais estavam 
dormindo na parte traseira do barco, enquanto o tripulante Anton dormia na parte dianteira 
do mesmo; que o informante e Addam ouviram gritos que vinham da parte de baixo do 
veleiro e que eram do primeiro acusado, sendo que o segundo acusado ficou inclinado 
sobre a "banda" do banco, que é a parte protetora que margeia o banco, voltando para a 
água, quando Addam tentou empurrá-lo a fim de atirá-lo à água, todavia não logrou êxito 
nessa sua tentativa; que, a partir daí, pode observar ter se travado uma luta corporal entre 
Addam e o segundo acusado, caindo ambos, nesse tumulto, sobre o convés, tendo 
partido para cima o informante, a fim de ajudar o seu companheiro Addam, quando então 
apareceu, vindo da parte de baixo, o primeiro acusado, portando um revólver; que esse 
acusado atirou contra o informante, atingindo-o uma parte da barriga e saindo pela outra; 
que tudo foi muito rápido, mas durante a luta Addam foi golpeado em uma de suas 
artérias pelo segundo acusado; que, ainda assim, e já sangrando, Addam conseguiu atirar 
o segundo réu na água,; que o primeiro acusado deflagrou dois tiros, um que atingiu o 
informante, e outro em direção a Addam, pulando em seguida na água; que 
posteriormente Addam veio a falecer quando o informante e o tripulante Eugeniusz 
Gieracha o conduziram para o hospital; que o informante, depois de todo o ocorrido, 
disparou uma sinalização, digo, dois foguetes em sinalização aos outros barcos para que 
prestassem socorro à tripulação do Veleiro Dar Bielska; que o informante e Addam não 
tiveram objetos roubados pelos acusados, mas estes levaram uma sacola do tripulante 
Anton;..." 
A testemunha, Engeniusz Gieracha, igualmente tripulante do veleiro, relata também parte 
dos fatos constantes da denúncia, reconhecendo o denunciado Genivaldo Martins da 
Silva como um dos participantes do fato criminoso. 
Consta, assim, do seu depoimento: 
"...que todos os fatos narrados pela acusação são verídicos; que, no sábado para o 
domingo do corrente mês, em data de que precisamente não se recorda, por volta das 
05:00 horas da manhã, estando dormindo na parte central do veleiro Dar Bieska foi 
acordado ouvindo gritos do 1º acusado, cuja pessoa reconhece aqui presente, apontando 
um revólver, com a mão esquerda, para o tripulante Anton, precionando e gritando 
"money, money, dólar, dólar", pelo que não tem o depoente dúvidas de que se tratava de 
um assalto; que naquele momento Anton se aproximou do depoente e ambos ficaram 
juntos, recuando diante do acusado; que no veleiro não havia muito dinheiro e sim talões 
de cheque, mas não daria para explicar isso ao 1º acusado, em face da diversidade de 
língua, por serem estrangeiros; que, temendo fosse desencandeado um tiroteio ou uma 
reação violenta do criminoso, entregou o wal, no primeiro momento, em sua mão direita, 
digo, no primeiro momento entregou seu walkman ao assaltante na mão direita deste 
último, o qual parecia muito nervoso, tremendo com a arma na mão esquerda, o que fazia 
o depoente ter medo de que nesse disparasse; que viu quando o 1º acusado recuava e 
quando talvez pretendesse observar alguma coisa na parte superior do veleiro, mas o 
depoente acreditava que só havia um assaltante; que, bruscamente, o 1º acusado voltou 
em sua direção e aí entregou-lhe desta vez sua máquina fotográfica; que tentou voltar 
para a parte central do barco, mas que o 1º acusado, uma terceira vez, dirigiu-se ao 
mesmo e aí aquele indivíduo apanhou a bolsa de Anton; que, por fim, depois de ter o 1º 
acusado ido para a parte superior do barco, pôde ver a luta travada entre o tripulante 
Addam e uma segunda pessoa, que reconhece como sendo o 2º réu aqui presente, digo, 
que viu outra pessoa atracada em luta corporal com o tripulante Addam, mas desconhece 
se portava arma e não viu seu rosto, razão pela qual não pôde reconhecê-la no 2º 
acusado aqui presente; que somente viu na luta com este outro assaltante o tripulante 
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Addam, mas sabe que também seu outro companheiro Leszek, bem como Anton, 
estavam sendo atemorizados por esta outra pessoa; que ouviu dois tiros vindos da parte 
superior do barco, mas, quando subiu, já viu Addam sangrando e Leszek apertando a 
barriga; que não viu se os assaltantes foram empurrados, digo, se os criminosos foram 
empurrados ou se jogaram na água, pois apenas viu que duas pessoas nadavam ao lado 
da canoa, na qual tinha a impressão ter visto uma terceira pessoa; que viu Addam e 
Leszek quando já estavam feridos, porém não assistiu aos momentos em que foram 
golpeados; que confirma integralmente as suas declarações prestadas ao DPF às fls. 24 e 
25 e verso, pois entende que as mesmas se encaixam com o presente depoimento;..." 
Não há dúvida, portanto, da participação dos acusados no assalto ao iate Dar Bielska, do 
qual resultou a morte do tripulante Addam Banaszek, fato confirmado por várias 
testemunhas, não só tripulantes do próprio veleiro, mas também os vigilantes do Iate 
Clube que presenciaram os acusados quando se encontravam nadando após saltarem do 
mencionado veleiro. 
O ilustrado Juiz prolator da sentença recorrida procedeu a uma aprofundada análise da 
prova carreada para os autos, discutindo, com proficiência, as questões suscitadas pelos 
defensores dos réus. 
Assim, com o meu reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo douto magistrado, 
passo a transcrever parte da fundamentação do seu decisum, assim redigido: 
"A abudância probatória demonstra que os réus praticaram, em co-autoria, crime 
hediondo, como tal definido pelo art. 1º da Lei nº 8.072, de 25.07.90, e com tipificação no 
art. 157, § 3º, in fine, do Código Penal, ou seja, latrocínio. Com efeito, para subtraírem 
pertences da tripulação do veleiro polonês Dar Bielska, ousaram penetrar no mesmo, por 
volta da 05:00 horas da manhã do dia 03 de maio do corrente ano, o primeiro com 
revólver calibre 38 e o segundo valendo-se de uma faca, com o que acordaram e 
aterrorizaram todos os tripulantes, dividindo a sua ação delituosa: enquanto José Edson 
da Silva Oliveira ameaçava Adam Banaszek e Leszek Zak, na parte superior do barco, 
Genivaldo Martins da Silva rendia Anton Francuis Van Eeden e Eugeniusz Gieracha, 
tirando dos mesmos uma bolsa e outros objetos, conforme descrito às fls. 140/141, 
144/145 e 146/148, os quais não conseguiu levar porque, quando os passava para o réu 
José Edson, na parte superior do veleiro, ocorreu resistência da vítima Adam Banaszek, 
que entrou em luta corporal com este acusado, com a ajuda de Leszek Zak, tendo então 
José Edson golpeado mortalmente com a faca Adam Banaszek, e Genivaldo disparado 
dois tiros, com um dos quais atingiu Leszek Zak, pondo-se ambos em fuga logo em 
seguida, sem consumarem a subtração patrimonial, conforme narrado às fls. 140/141, 
141/143 e 144/145, confessado às fls. 134/136, confirmado às fls. 145/146 e 146/148, e 
completado com os indícios finais declarados às fls. 181/188. 
Consumada a morte de Adam Banaszek, tem-se um dos elementos da complexidade 
delitiva do latrocínio. Faltaria a subtração patrimonial que, segundo já visto, ficou tentada. 
Surge assim o conhecido problema de se saber se há tentativa ou consumação do 
latrocínio quando o crime-fim, isto é, o roubo ficou na fase do conatus proximus e o crime-
meio, que é a morte, teve summatum opus. A controvérsia sempre foi muito grande, 
tendo-se formado nada menos que cinco correntes doutrinárias, de que nos dá notícia o 
eminente Júlio Fabbrini Mirabete: 
'A consumação do latrocínio ocorre com a efetiva subtração e a morte da vítima. 
Questões surgem quando um dos componentes desse crime complexo (subtração e 
morte) não se consuma. Caso ambos sejam apenas tentados, responderá o agente pelo 
conatus, conforme orientação pacífica na doutrina e na jurisprudência. Ocorrendo apenas 
subtração e não a morte da vítima que o agente pretendia matar, há também tentativa de 
latrocínio. Quando, porém, ocorre a morte e não a subtração, são várias as sugestões 
para a capitulação do fato, referindo-se algumas delas ao homicídio qualificado, praticado 
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para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime (art. 121, 
§ 2º, inc. V). São elas: a) tentativa de furto em concurso formal com homicídio qualificado; 
b) tentativa de roubo em concurso material com o homicídio qualificado (RT 450/385, 
482/408, 490/367); c) homicídio qualificado; d) latrocínio tentado (RT 452/345; 456/373); e 
latrocínio consumado (RT 451/88, 467/323, 470/327, 471/320 e 333, 486/287, 491/274, 
492/307, 495/304, 501/279, 505/321, 217/301, 521/393, 536/309, 537/302, 538/339, 
539/294, 541/448, 544/346; RJTJESP74/356). Esta última orientação, adotada no STF 
(RT 540/398), é a menos imperfeita, embora não totalmente ajustada à letra da lei, que 
exige, para a consumação do crime complexo, a dos elementos componentes. As duas 
primeiras orientações desmembram o crime complexo em duas partes, classificando-as 
em separado; a terceira ignora a tentativa de subtração; e a quarta leva a uma punição 
absurdamente benéfica.' 
O STF dirimiu a questão na Súmula 610: "Há crime de latrocínio quando o homicídio se 
consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima." Portanto, 
mesmo com tentativa do crime-fim, o delito é patrimonial e a competência do Juiz singular 
(Súmula 603 da mesma Corte). 
As lesões praticadas em Leszek Zak não configuram o tipo previsto na primeira parte do § 
3º do art. 157 do CP, por não terem sido graves ou gravíssimas, segundo as respostas 
dadas aos quesitos "3" e "4" do laudo pericial de fls. 75, vº. São, destarte, absorvidas pela 
violência elementar do roubo, não constituindo infração autônoma. Neste sentido, a 
jurisprudência predominante, citada por Celso Delmanto (ob. cit., pág. 311): TACrSP, Ap. 
386.971, julgados 84/236; TJSP, Ap. 1.132, RT 550/302; TJSP, Ap. 11.981, RT 564/306; 
TACrSP, Ap. 296.683, Julgados 70/303, dentre outros. 
Restou assim o evento morte que foi causado a Adam Banaszek por José Edson da Silva 
Oliveira. O seu dolo foi evidente, pretendia matá-lo ante a resistência do mesmo ao 
assalto, eis que travou luta corporal com ele, golpeando-o em uma região mortal, que foi 
uma de suas artérias, segundo descrito às fls. 142. Não faz sentido a sua versão, contada 
às fls. 137, de que 'deu um chute no "Galego" que portava a faca e quando o outro veio o 
primeiro caiu por cima da mesma, que já estava sendo segurada pelo interrogado, o qual 
conseguiu tomá-la'. Também mentiu quando disse que 'o acusado Genivaldo disparou 
dois tiros na parte de baixo do iate, mas apenas para assustar, pois não era sua intenção 
matar quem quer que fosse', eis que Leszek Zak, às fls. 142, declarou que 'o primeiro 
acusado deflagrou dois tiros, um que atingiu o informante, e outro em direção a Addam', o 
que mostra que os disparos não se deram na parte inferior e sim superior do veleiro, 
consoante confirmaram Anton Francuis Van Eeden às fls. 140, Eugeniusz Gieracha às fls. 
144, Monika Ewa Sarnowska às fls. 146 e Grzegorz Byrdziak às fls. 147. Aquele tiro 
direcionado a Adam, referido nas declarações de Leszek Zak, revela o dolo de Genivaldo 
Martins da Silva, a vontade livre e consciente de matá-lo para ajudar seu co-deliqüente a 
vencer a reação da vítima. De modo que, pela norma ampliativa do art. 29 da Lei Penal 
Substantiva, o primeiro denunciado também participou do resultado letal, com consciência 
e vontade de produzi-lo, não se podendo aplicar ao mesmo a regra dissociativa prevista 
no seu parágrafo segundo, também conhecida como cooperação dolosamente distinta ou 
desvio subjetivo, insinuada de longe por sua defesa às fls. 254. 
Observe-se que os acusados tentaram roubar objetos não pertencentes a Adam 
Banaszek, porém de Anton (a bolsa), Gieracha (o walkman, a máquina fotográfica e a 
capa de chuva), Monika (o rádio) e Grzegorz (o esquente). A tentativa de subtração 
patrimonial foi destarte contra estas pessoas, enquanto a morte e lesão foram das duas 
outras, respectivamente Adam e Leszek. Mas, como o delito de latrocínio é complexo, ele 
se complementa com a soma dessas ações. Invoco, nesta esteira de raciocínio, o 
magistério de Júlio Fabbrini Mirabete: 
'Ocorre latrocínio, ainda que a violência atinja pessoa diversa daquela que sofre o 
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desapossamento; há um só crime com dois sujeitos passivos (RT 474/289).' (ob. cit., pág. 
235). 
Por outro lado, com relação às ameaças exercidas por Genivaldo contra os tripulantes 
Anton e Gieracha, não me agrada - inclusive por razões de política criminal, eis que em 
muito seriam elevadas as penas, o que deve ser evitado em uma linha de punição mais 
utilitária que retributiva, de vindita - inclinar-me à tese de reconhecer concurso formal de 
roubos ou até de roubos com o latrocínio, como querem alguns, entre os quais o 
supracitado mestre: 
'Dúvidas também surgem quanto à ocorrência de várias subtrações, com ameaça ou 
violência, praticadas mediante uma só ação desdobrada em vários atos (roubo em 
estabelecimento comercial com pluralidade de vítimas, por exemplo). Há, nesses casos, 
conforme a jurisprudência majoritária, inclusive no STF, concurso formal de delitos de 
roubo (RTJ 95/937, 96/1.403, 97/1.234 e 899; RT 476/376, 489/380, 490/326, 498/309, 
520/410 e 434, 522/386, 527/384, 529/366, 532/279, 536/342, 541/398 e 401, 542/337, 
546/405, 553/381 e 467, 558/44, 555/454, 556/428; JTACrSP 58/50, 165, 167, 204, 260 e 
348, 59/175, 60/269, 61/42 e 299, 63/209, 288 e 387, 64/26, 65, 206, 258, 453, 454, 
65/468, 66/317, 354 e 497, 68/55, 296 e 497).' (ob. cit., pág. 237). 
Prefiro ficar com a tese do crime único, como já foi reconhecido, em casos semelhantes, 
pelo Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo em diversas decisões catalogadas por 
Celso Delmanto (ob. cit., pág. 313), como Ap. 306.037, julgados 71/357; Ap. 261.895, mv, 
julgados 69/253; Ap. 248.247, mv, julgados 69/252; ap. 282.951, RT 556/332; Ap. 
212.501, julgados 67/270; Ap. 245.893, Julgados 66/241). Somente optaria pelo concurso 
de delitos caso também Leszek Zak ou qualquer dos outros tripulantes tivesse sofrido 
lesões graves, gravíssimas ou igualmente morte. 
É de se notar, por fim, que a denúncia, às fls. 05, ainda capitulou os fatos no inciso II do 
art. 157 do CP - roubo praticado mediante o concurso de duas ou mais pessoas -, o que é 
reiterado nas alegações finais do órgão Ministerial às fls. 249. Data venia da douta 
Procuradora da República, ante a situação topográfica do parágrafo definidor da figura 
típica em comento, colocado logo após as causas especiais de aumento de pena (§ 2º), 
divirjo de seu entendimento, por não conceber aplicáveis nenhum dos incisos do § 2º do 
art. 157 do CP às formas também qualificadas do § 3º do mesmo dispositivo legal. Esta 
também a opinião de Celso Delmanto (ob. cit., pág. 309): 
'O § 2º não se aplica ao § 3º do art. 157 do CP, pois este tem características especiais e 
próprias (STF, HC 60.223, RTJ 104/131 e RT 571/411; RE 93.754, RTJ 98/476; TJSP, Ap. 
18.716, RT 574/327; Ap. 7.099, mv, RJTJSP 72/360; TACrSP, Rev. 114.012, RT 566/336; 
Ap. 289.279, julgados 70/267; Rev. 107.814, julgados 68/86; Ap. 274.155, Julgados 
68/383; Ap. 253/719, julgados 66/280...)'. 
Aquelas qualificadoras do § 2º só se aplicam, por conseguinte, ao roubo próprio (caput do 
art. 157) e ao roubo impróprio (§ 1º do art. 157), não às hipóteses qualificadas pelos 
resultados, lesão corporal de natureza grave ou morte, previstas no § 3º do mesmo art. 
157. A espécie é, então, de mera corrigenda da peça acusatória, no que concerne à 
qualificação legal dada aos fatos (emendatio libelli), pois na mesma está narrado 
perfeitamente o concurso de pessoas para a prática delituosa." (fls. 296 a 301). 
Não tenho, pois, qualquer reparo a fazer aos fundamentos da decisão recorrida, pelo que 
nego provimento à apelação interposta pelo réu José Edson da Silva Oliveira, mantendo a 
respeitável sentença em todos os seus termos. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0763-PE 
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Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: DILERMANO SOARES DE PAULA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogada: DRA. MARIZA GUEDES PIMENTEL (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Servidor público. Uso de documento falso. Incompetência da Justiça Federal. A 
hipótese é de competência da Justiça Comum Estadual. Anulação da sentença. 
- Crime configurado no art. 304, do CPB, uso de documento falso, por um funcionário 
público estadual, visando a obter ascensão funcional em uma entidade vinculada ao 
Estado. 
- O uso de documento falso não acarretou qualquer dano aos serviços da Autarquia 
Federal - UFPE. 
- O Juízo "ad quem" da Justiça Federal transferiu a competência para a Justiça Comum 
Estadual. 
- Anulação da sentença. 
 
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, 
anular a sentença, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 19 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Ministério Público Federal, por seu representante 
legal, ofereceu denúncia contra Dilermano Soares de Paula, pela prática do débito 
tipificado no art. 304, do C.P.B, como sendo crime de falsificação de documento público e 
uso de documento falso. 
Consta da denúncia que o servidor Dilermano Soares de Paula, sabedor de que a 
Fundação de Ensino Superior de Pernambuco-FESP promovera um ajustamento no seu 
Plano de Classificação de Cargos e Salários, enquadrando os servidores de acordo com a 
habilitação funcional e tempo de serviço prestado à instituição, e sendo dela empregado, 
admitido como Laboratorista desde 04.02.80, solicitou ao Diretor do Hospital Oswaldo 
Cruz sua ascensão funcional para o nível Superior, sob a alegação de haver concluído o 
curso de Farmácia na Universidade Federal de Pernambuco.  
Para comprovar que concluiu o curso superior no segundo semestre de 1987, juntou ao 
seu curriculum vitae uma declaração da citada Universidade com falsificação da 
assinatura da Profª Maria das Graças Corrêa dos Santos, coordenadora do supracitado 
curso. 
A perícia, às fls. 56 e 59, constatou que o lançamento manuscrito questionado, na forma 
de assinatura com o nome de Dilermano, no documento de fls. 21, é autêntico. Quanto ao 
documento de fls. 20, não foi permitido um grau de certeza para uma afirmação ou 
exclusão de autoria com o material gráfico fornecido por Dilermano. Mas afirma-se na 
perícia que a assinatura não emanou do punho de Maria das Graças Corrêa dos Santos, 
sendo, pois, falso o documento. 
Despacho de recebimento da denúncia e de citação do acusado (fls.94). 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Citação do acusado (fls.96.v). 
Decretação da revelia do acusado, em face do seu não comparecimento para o 
interrogatório, embora regularmente citado (fls.97). 
Defesa prévia do acusado (fls.100). 
Depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação (fls.111/112). 
Em diligência, as partes nada requerem. 
Em alegações finais, o Ministério Público Federal, sustentando estarem presentes a 
materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 304, do C.P.B, pugna pela 
condenação do acusado. A defesa, por sua vez, sustenta a não caracterização do crime 
de uso de documento falso, por não se configurar o crime de falsum de que é decorrente. 
Em sentença, o Juiz monocrático julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena 
base de 02 (dois) anos de reclusão, como incurso no fato típico previsto no art. 304, do 
C.P.B, sendo-lhe concedido o benefício do sursis; condenou-o, também, à pena de 
30(trinta) dias multa, à razão de Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros) cada dia, perfazendo-se o 
total de Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros reais). 
Dilermano Soares de Paula, inconformado com a decisão a quo (fls.124/126) que o 
condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão com direito a sursis, apresenta apelação, 
às fls.133/135, alegando que não se deve condenar, quando não se tem convicção e 
provas da autoria do crime, de forma que o juízo condenatório deve ser feito quando 
houver certeza da autoria, mediante as provas e a confissão do culpado, o que, no caso, 
não aconteceu. 
Intempestividade das contra-razões apresentadas às fls. 139/140. 
A Procuradoria da República, em parecer da Dra. Eliane de Albuquerque Oliveira Recena, 
opinou pelo improvimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença a quo 
em todos o seus termos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cuidam os autos de apelação criminal 
interposta por Dilermand Soares de Paula, que foi denunciado pelo representante do 
Ministério Público Federal como incurso nas penas do art. 304 do CPB. 
Não se conformou o denunciado com a decisão do Juiz a quo que o condenou à pena de 
dois anos de reclusão e multa, por entender o ilustre magistrado de primeira instância ter 
o acusado praticado o crime tipificado no art. 304, do CPB, que assim dispõe: 
"Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 
a 302: 
Pena - a cominada à falsidade ou alteração." 
O Sr. Dilermano Soares de Paula foi denunciado pelo fato de ter, segundo a acusação, 
solicitado ao Diretor do Hospital Osvaldo Cruz sua ascensão funcional para o nível 
superior, sob alegação de haver concluído o curso de Farmácia na Universidade Federal 
de Pernambuco. 
Consta, ainda, da peça inicial acusatória que, para comprovar o alegado, o ora recorrente 
juntou ao seu curriculum vitae uma declaração da Universidade Federal de Pernambuco 
contendo falsificação da assinatura da profª. Maria das Graças Corrêa dos Santos, 
coordenadora do referido curso. 
É de se ressaltar que a prova pericial contida nos autos demonstrou que o lançamento 
manuscrito, questionado na forma de assinatura, não emanou do punho da então 
coordenadora, Sra. Maria das Graças Corrêa, sendo por conseguinte falso o documento. 
O ilustre representante do Ministério Público Federal ofereceu denúncia e a mesma foi 
recebida, como sendo um crime de competência da Justiça Federal. 
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O processo seguiu o rito normal até o final, o réu foi condenado e apelou da sentença 
pedindo que o recurso fosse provido, para anular a sentença, com fundamento na 
insuficiência de prova da autoria, em conformidade com o art. 386, VI, do CPPB. 
O Juízo de segunda instância analisou os fatos e fundamentos constantes do processo e 
concluiu que a competência para julgar o caso em questão é da Justiça Comum Estadual. 
A competência da Justiça Federal está prevista na Constituição da República, art. 109, 
competindo-lhe, na esfera penal, processar e julgar as infrações praticadas em detrimento 
de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas. 
O art. 109, I, da Constituição da República, assim disciplina: 
"Aos Juízes Federais compete processar e julgar: 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 
Trabalho." 
O documento que gerou o motivo para a denúncia é do seguinte teor: 
"Declaro, para os devidos fins, que o aluno Dilermano Soares de Paula, cadastrado sob o 
número 328307688, concluiu o curso de Farmácia no segundo semestre do ano de 1987, 
nessa instituição de ensino. 
Recife, 18 de janeiro de 1988." 
Evidencia-se do conjunto das provas constantes dos autos que a declaração, não 
obstante ter sido lavrada em papel com timbre da Universidade Federal de Pernambuco, 
não foi lavrada por qualquer servidor daquela, pois, conforme constatou a perícia, a 
assinatura  
posta no documento é falsa, não tendo sido emitida pela Coordenadora do Curso. E, 
ainda, o alegado uso do documento dito como falso foi  
feito perante uma Fundação de Ensino Estadual e ali, segundo se informa, produziu 
efeitos. 
Na hipótese, constata-se a acusação de que uma declaração contendo registro 
ideologicamente falso e com a assinatura de quem é dito que a subscreveu também falsa 
foi apresentada a uma entidade estadual, visando a obter ascensão funcional. 
É de se registrar que Tribunais em situações análogas têm apontado a Justiça Estadual 
como sendo a competente. Configura-se a mensagem de Celso Delmanto, in Código 
Penal Comentado, pág. 452: 
"Se a falsificação é praticada em detrimento de órgão estadual, a competência é da 
Justiça Estadual, ainda que o documento seja expedido por repartição pública federal 
(TJSP, RT 645/266)." 
Por todo o exposto, delineia-se, assim, a competência absoluta da Justiça Estadual para 
conhecer da demanda, haja vista que o sujeito passivo atingido foi um órgão vinculado ao 
Estado. 
Por tais fundamentos, declaro incompetente a Justiça Federal de 1º e 2º graus para 
conhecer da presente ação, pelo que anulo a sentença apelada e determino o envio dos 
autos à Justiça Estadual, a quem declino da competência para os devidos fins. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0772-PE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: CARLOS DE SOUZA SILVA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
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Advogado: DR. NORMAN SAINT JONH FELLOWS (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Descaminho. Princípio da insignificância. Incidência e limites. 
- Mercadorias adquiridas na Feira da Sulanca, em Caruaru, tanto em pequena quantidade 
como em pequeno valor: aplicação do princípio da insignificância. 
- De acordo com este princípio, o direito penal não deve preocupar-se com "miudezas", 
devendo ir até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. 
- A aplicação deste princípio não impede que o fato penal insignificante receba o 
tratamento adequado, se for necessário, como ilícito civil, administrativo, etc. 
- 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, 22 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Ministério Público Federal, em 15.06.92, ofereceu 
denúncia contra Carlos de Souza Silva, pela prática do delito tipificado no art. 334, § 1º, c, 
do Código Penal.  
Afirmou que, em 19.03.92, em diligência realizada na Praça do Diário, nas proximidades 
da Loja Carrossel Brinquedos, nesta cidade, agentes da Polícia Federal prenderam o 
denunciado, em flagrante, por se encontrar vendendo mercadorias de procedência 
estrangeira, sem o cumprimento das formalidades legais exigíveis à espécie. 
Afirmou, ainda, que o acusado confessou a prática ilícita da venda de mercadorias de 
procedência estrangeira, afirmando, inclusive, que as consegue na Feira da Sulanca, em 
Caruaru, onde aparece quinzenalmente com esse objetivo, e que, desde o final do ano 
passado, se dedica à venda destas mercadorias, por não conseguir mais sobreviver com 
a venda de objetos nacionais. 
Sustentou, assim, que a materialidade do fato ficou evidenciada pelo resultado da perícia, 
quando concluiu seguramente que alguns objetos eram de procedência estrangeira, 
enquanto outros possuíam origem indeterminada, conforme laudo de fls. 18/22. 
Ao final, requereu a condenação do acusado, como incurso na pena do art. 334, § 1º, c, 
do CPB. 
Inquérito policial, às fls. 20/33. 
Em sentença, de fls. 72/75, o MM. Juiz monocrático julgou procedente a denúncia, 
condenando o acusado à pena base de 1(um) ano de reclusão, a qual substituiu pela 
pena restritiva de direitos. 
Inconformado, o réu interpôs apelação, requerendo, em síntense, a sua absolvição, tanto 
por ter bons antecedentes como por entender que o seu comportamento não se 
harmoniza com a tipificação do artigo de lei que lhe foi imputado. 
Contra-razões às fls. 92/93. 
Encaminhados os autos a esta egrégia Corte e solicitado parecer, a ilustre representante 
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do Parquet opinou pela anulação da sentença, por entender que, para que haja a 
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, é essencial que a 
pena aplicada seja inferior a 1(um) ano, conforme o art. 44, do CP. 
No mérito, opinou pela absolvição do acusado, com base no art. 386, V, do CPB, 
amparado pelo princípio da insignificância. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Bastante feliz foi o parecer exarado às fls. 
99/101 dos presentes autos, pela douta representante da Procuradoria Regional Federal, 
ao opinar pela absolvição do Sr. Carlos de Souza Silva, acusado da prática do ilícito penal 
descrito no art. 334, § 1º, c, do Código Penal Brasileiro (descaminho). 
É certo que o acusado confessou que comprava as mercadorias com o fim de 
comercializá-las, porém afirmou, também, que as adquiria na Feira da Sulanca, em 
Caruaru, o que faz com que se suspeite da sua procedência, sendo possível que sejam 
até falsificadas. 
Além do mais, as mercadorias adquiridas pelo acusado, de suposta origem estrangeira, 
foram em pequena quantidade, totalizando apenas 6(seis) objetos, como, também, de 
pequeno valor, o que me leva a vislumbrar a hipótese de aplicação do princípio da 
insignificância. 
A respeito deste princípio, transcrevo entendimento do Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, Dr. Francisco de Assis Toledo, exposto em sua obra, "Princípios Básicos de 
Direito Penal", 4ª edição, fls. 133: 
" Segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria 
denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai até onde seja 
necessário para a proteção do bem jurídico". 
Deduz desse princípio que não deve o direito penal preocupar-se com "miudezas". Assim, 
por exemplo, o crime de descaminho previsto no art. 334, § 1º, c, do CPB, não será 
certamente a venda ou a exposição à venda de pequena quantidade de produto 
estrangeiro, de valor reduzido, mas sim a de mercadoria cuja quantidade ou valor indique 
lesão tributária, de certa expressão, ao fisco. 
Importante também é que a caracterização do fato como sendo penalmente insignificante, 
excluindo-se a sua tipificação penal, não impede que o mesmo receba o tratamento 
adequado, se houver necessidade, como ilícito civil, administrativo etc, quando assim o 
exigirem preceitos legais ou regulamentares extrapenais.  
Ante estas considerações e tendo em vista os bons antecedentes do acusado, bem como 
a pequena quantidade das mercadorias somada ao seu pequeno valor, dou provimento à 
apelação, absolvendo o acusado, com base no art. 386, V, do CPB. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0806-AL 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: PEDRO LEÃO DE MENEZES FILHO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. EDISON HOLANDA MOREIRA (APTE.)  
 
EMENTA 

Penal e Processual Penal. Crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Lei 7.492/86, art. 
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17. 
Pedido do MP de conversão do julgamento em diligência para pagamento das custas 
recursais. Tratando-se de ação pública incondicionada, as custas tornam-se exigíveis, 
tão-só depois de decidida a causa ou o recurso. 
Preliminar de nulidade. Rejeição. Alegação de que a sentença não explicitou o dispositivo 
legal em que estaria incurso o apelante. 
A indicação dos artigos de lei aplicados é requisito essencial da sentença, no entanto, a 
sua omissão só é causa de nulidade absoluta quando total, ou seja, quando ao réu não é 
possível sequer conhecer o delito que o levou à condenação. 
No caso, a denúncia havia pedido expressamente a condenação do apelante nas penas 
do art. 17 da Lei 7.492/86. A sentença julgou procedente a denúncia, chegando a 
mencionar, no relatório, a norma penal violada (fls. 226). Os fundamentos sentenciais 
referem-se, todos, ao tipo penal indicado na denúncia. 
Mérito: Autoria e materialidade comprovadas. Irrelevância do fato da esposa do réu 
exercer ou não o controle da sociedade. A lei não faz qualquer distinção entre controle 
direto e indireto. O benefício auferido também pode ser por via reflexa. O art. 17 da Lei 
7.492 faz menção a "tomar ou receber", "direta ou indiretamente, empréstimo ou 
adiantamento. 
Aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, II, "g", do CPB. Entendimento de 
que o réu valeu-se do cargo de Gerente, exercido em instituição financeira oficial. 
Circunstância que constitui elementar do tipo previsto no art. 17 da Lei 7.492. 
Incabimento. Majorante excluída. 
Parcial provimento da apelação. Redução da pena. Concessão do "sursis". 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, dar 
parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 19 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Ministério Público Federal denunciou de Pedro 
Leão de Menezes Filho como incurso nas penas do art. 17 da Lei nº 7.492/86, que define 
os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.  
Os fatos foram assim narrados na inicial penal: 
"No período de 25 de outubro a 12 de dezembro de 1990, o denunciado, na condição de 
Gerente da Agência do Banco do Estado de Alagoas S.A da cidade de Arapiraca, neste 
Estado, deferiu operações de adiantamento a depositante - AD em favor da Empresa 
Hospital Santa Maria Ltda., pessoa jurídica de direito privado, CGC 90330.315/0001-24, 
sediada na Rua Possidônio Nunes, 132, na mencionada cidade de Arapiraca/AL, 
sociedade tipicamente familiar, composta pela esposa do denunciado, Terezinha Luzia 
Gama Albuquerque, seu cunhado, Talvane Luiz Gama Albuquerque, e sua concunhada, 
Nireide do Nascimento Gama Albuquerque, circunstância omitida na elaboração do 
cadastro da empresa e dos respectivos sócios. 
Parte destas operações (mencionadas nos itens 6, 7 e 8 da representação) foram 
autorizadas por órgão hierarquicamente superior ao denunciado, o que isenta de 
responsabilidade, embora os titulares do mencionado órgão não tivessem conhecimento 
dos seus vínculos de parentesco com os sócios da empresa, circunstância por ele omitida 
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nas informações prestadas na ocasião da aprovação dos respectivos cadastros, mas é de 
sua inteira responsabilidade a operação denominada de "Adiantamento a Depositante" 
(AD), mencionada no item 10 da prefalada representação, consistente no pagamento de 
cheques emitidos pela já citada empresa Hospital Santa Maria Ltda. sem suficiente 
provisão de fundos, em valores superiores ao limite de sua alçada, independente de 
consulta ou autorização dos órgãos superiores do Banco e contrariando normas internas 
do PRODUBAN e regulamentos do Banco Central do Brasil - BACEN, como ele próprio 
admitiu ao confessar a prática dos atos contrários às normas mencionadas e assumir a 
responsabilidade pelos mesmos". 
Citado, o denunciado compareceu ao interrogatório e apresentou defesa prévia, aduzindo, 
em resumo, que "a pessoa que administrava o Hospital Santa Maria Ltda., ao tempo em 
que os adiantamentos de que trata a denúncia foram efetivados, era, como ainda é, a 
quotista Nireide do Nascimento Gama Albuquerque, concunhada do acusado Pedro Leão 
de Menezes Filho. A sua esposa, D. Terezinha Luzia Gama Albuquerque, e o seu 
cunhado, Talvane Luiz Gama Albuquerque, embora sócios-quotistas do Hospital Santa 
Maria Ltda., não exerciam nenhuma função administrativa na empresa e, como tal, não 
exerciam o seu controle". 
Procedida a instrução, com oitiva apenas das testemunhas de acusação, apresentaram 
as partes alegações finais. 
O MM. Juiz Federal julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática do 
crime previsto no art. 17 da Lei 7.492 e aplicando a circunstância agravante do art. 61, II, 
g, do CPB. 
Irresignado, apelou o réu argüindo, em preliminar, a nulidade da sentença, que não 
indicara, na parte dispositiva, o artigo de lei aplicado. No mérito, reiterou os argumentos já 
aduzidos. 
Respondendo ao recurso, sustentou a Justiça Pública a preliminar de conversão do 
julgamento em diligência para pagamento das custas recursais. 
Com vista, opinou a douta Procuradoria Regional da República pelo provimento parcial do 
apelo para exclusão da circunstância agravante. 
Pedi revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Examino, inicialmente, a preliminar de 
conversão do julgamento em diligência para o cumprimento do disposto no art. 806, § 2º, 
do CPP, referente às custas recursais, suscitada nas contra-razões de apelação. 
Reza o referido dispositivo legal, verbis: 
"Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou 
diligência se realizará sem que seja depositada em cartório a importância das custas. 
§ 1º Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado sem o 
prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre. 
§ 2º A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, 
importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto. 
§ 3º A falta de qualquer prova ou diligência que deixe de realizar-se em virtude do não-
pagamento de custas não implicará a nulidade do processo, se a prova de pobreza do 
acusado só posteriormente for feita." 
Penso, com a devida vênia, que a interpretação do § 2º, invocado no caso pelo MPF, não 
pode ser feita senão em consonância com o caput do artigo, que se refere exclusivamente 
às ações iniciadas por queixa. Assim, somente nestas é que se exige o pagamento prévio 
das custas para a prática de qualquer ato da defesa. 
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Sobre o assunto, destaco comentário de Walter P. Acosta: 
"Vários comentadores do Código foram levados a equívoco na interpretação deste 
dispositivo, apreciando isolada e literalmente os parágrafos citados, olvidados de que o 
artigo representa um todo, e de que o acessório segue o destino do principal. Ora, a 
cabeça do artigo trata das ações mediante queixa, e cuida ali, evidentemente, dos atos ou 
diligências requeridos pelo querelante, que é o autor da ação. 
O § 1º, vinculado a esse artigo, refere-se a atos da defesa, mas, como é curial, defesa 
nas ações por queixa, portanto atos do querelado. O Supremo Tribunal Federal aclarou o 
assunto, em acórdão de 02/04/52, relatado pelo Min. Orozimbo Nonato (in 'Rev. Forense', 
vol. 148, págs. 355-359), decidindo que não depende do pagamento de custas a prova de 
defesa nos processos criminais de ação pública, pois o parágrafo guarda relação íntima 
com o artigo, que prevê, às expressas, o caso apenas da ação intentada mediante 
queixa." 
(in "O Processo Penal", Coleção Jurídica da Editora do Autor, 17ª edição, p. 341) 
No mesmo sentido é a doutrina de Mirabete: 
"Deixa claro a lei, a contrario sensu, que não depende do pagamento das custas a 
realização da prova nos processos criminais de ação pública; nessa hipótese, elas se 
tornam exigíveis apenas depois de decidida a causa, o incidente ou o recurso." 
(in "Processo Penal", Editora Atlas, 2ª ed., págs. 728/729) 
Não discrepa a jurisprudência do egrégia STF: 
"Custas - Matéria criminal - Cobrança contra acusado em ação penal pública - Expedição 
de precatória para inquirição de testemunhas de defesa condicionada ao depósito prévio 
de importância destinada às despesas de diligência - Inadmissibilidade - Afronta ao art. 
153, §§ 15 e 16, da CF - Cerceamento de defesa caracterizado - Recurso extraordinário 
conhecido e provido - Inteligência dos arts. 804 e 806, § 1º, do CPP. 
Não depende do pagamento das custas a realização da prova de defesa nos processos 
criminais de ação pública. (Red.) 
Ementa oficial: Ação penal pública. Custas. Inquirição de testemunhas da defesa. Na 
ação penal pública, as custas tornam-se exigíveis, tão-só, depois de decidida a causa, o 
incidente ou o recurso. Recurso extraordinário conhecido e provido. 
RE 102.968-4 - MS - 2ª T. - j. 25.6.85 - Rel. Min. Francisco Resek - DJU 09.08.85 (recte.: 
Guido Bonito, recdo.: Ministério Público Estadual)." 
Do voto-condutor da lavra do eminente Min. Francisco Resek, destaco: 
"Na ação penal pública, as custas tornam-se exigíveis tão-só depois de decidida a causa, 
o incidente ou o recurso. Isso é o que ressai induvidoso do art. 804 do CPP. Quando o 
legislador competente quis estatuir exceção a esse princípio, usou fórmula expressa. 
Assim, dispôs no art. 806, § 1º, que, nos processos relativos a crime de ação privada, os 
atos requeridos no interesse da defesa pressupõem pagamento antecipado das custas." 
No caso, trata-se de ação penal pública incondicionada, e a interposição de qualquer 
recurso a ela referente independe do pagamento prévio de custas, nem está sujeita à 
deserção por falta de preparo. 
Demais disto, a questão já foi decidida por esta eg. Turma no julgamento do Recurso 
Criminal 74-CE, do qual fui Relator. 
Rejeito, pois, a preliminar. 
Há, ainda, uma segunda questão preliminar que deve ser analisada, esta argüida nas 
razões do recurso e diz respeito à nulidade da sentença condenatória à falta de 
explicitação do dispositivo legal em que estaria incurso o apelante. 
O dispositivo sentencial reputou "demonstrada a procedência da denúncia" sem, no 
entanto, mencionar expressamente a norma penal violada. 
De fato, a indicação dos artigos de lei aplicados é requisito essencial da sentença (CPP, 
art. 381, IV) e sua omissão gera a nulidade da sentença, desde que a omissão seja total, 
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melhor dizendo, quando o dispositivo legal não é sequer mencionado em outra parte da 
decisão. Este, pelo menos, é o entendimento de Ada Pellegrini, Scarance e Antônio 
Magalhães: 
"A falha decorrente da não indicação dos artigos de lei aplicados deve, de regra, importar 
em nulidade. A omissão acarreta prejuízo para o réu, que ficará sem saber qual o crime 
que ensejou a condenação. Possível, entretanto, admitir a validade da sentença quando o 
artigo de lei foi mencionado expressamente em outra parte da decisão, sem que qualquer 
dúvida subsista". 
(in As Nulidades no Processo Penal, págs. 161/162) 
A jurisprudência, segundo os mencionados autores, tem se inclinado "no sentido de 
considerar nula a sentença apenas quando não é possível conhecer com clareza o delito 
que levou à condenação". 
No caso, a denúncia havia pedido expressamente a condenação do apelante nas penas 
do art. 17 da Lei 7.492/86. A sentença julgou procedente a denúncia, chegando a 
mencionar, no relatório, a norma penal violada (fls. 226). Os fundamentos sentenciais 
referem-se, todos, ao tipo penal indicado na denúncia. 
Não há qualquer dúvida de que o réu teve plena ciência do delito que ensejou a 
condenação, tanto que interpôs corretamente o recurso de apelação sustentando, 
inclusive, que a sua conduta não constituiria "o crime definido no art. 17 da Lei nº 
7.492/86" (fls. 246). 
Rejeito, também, esta preliminar. 
Passo ao exame do mérito. 
O apelante foi condenado à pena definitiva de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de 
reclusão e 13 (treze) dias-multa, por haver praticado a conduta descrita no art. 17, c/c o 
art. 25, ambos da Lei 7.492/86, verbis: 
"Art. 17. Tomar ou receber, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 25 desta Lei, 
direta ou indiretamente, empréstimo ou adiantamento, ou deferi-lo a controlador, a 
administrador, a membro de conselho estatutário, aos respectivos cônjuges, aos 
ascendentes ou descendentes, a parentes na linha colateral até o segundo grau, 
consagüineos ou afins, ou a sociedade cujo controle seja por ela exercido, direta ou 
indiretamente, ou por qualquer dessas pessoas:" 
"Art. 25. São penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os 
administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores, gerentes 
(vetado)". 
O apelante, interrogado em juízo, não negou que autorizara a operação de adiantamento 
a depositante (AD) em favor do Hospital Santa Maria, sustentando, apenas, que, "embora 
a sua esposa seja sócia da referida empresa, nunca exercera nenhum cargo de direção, 
tudo tendo acontecido a partir da liberação que autorizara de recursos financeiros 
correspondentes a um cheque que havia sido depositado pelo mesmo Hospital" (fls. 163). 
Isto, em virtude de uma alteração contratual de 23/03/90, segundo o qual o controle, a 
administração e a gerência da empresa passou a ser de exclusiva competência de Nireide 
do Nascimento Gama, concunhada do apelante (fls. 179/181). 
De fato, não exercendo a esposa do apelante o controle da sociedade, quando da 
liberação dos adiantamentos, a conduta do réu não se subsumiria aos tipos penais acima. 
No entanto, constituindo o Hospital Santa Maria uma sociedade familiar, torna-se 
praticamente impossível o afastamento de quaisquer dos sócios do controle da empresa, 
pelo menos indiretamente. 
A lei não faz qualquer distinção entre controle direto e indireto. O benefício auferido 
também pode ser por via reflexa. O art. 17 da Lei 7.492 faz menção a "tomar ou receber", 
"direta ou indiretamente, empréstimo ou adiantamento. 
Mesmo estando a esposa do réu afastada do "controle direto" da empresa, é obvio que 
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indiretamente ela se beneficiou com o adiantamento. 
Nesse aspecto, concordo com os argumentos elencados pelo julgador de primeiro grau - 
fls. 227: 
"Tratando-se de uma sociedade tipicamente familiar, formada pela esposa, pelo cunhado 
e concunhada do réu, evidente que se trata de uma sociedade de que participa e exerce 
influência a esposa do réu. 
Parece-me desimportante que um ou que outro familiar do réu seja designado como o 
responsável formal pelo controle e administração, porque isso será feito com a expressa 
concordância dos demais. 
A modificação do contrato social, portanto, não serve para demonstrar que, por haver sido 
designada como diretora da empresa a concunhada do réu, exatamente a pessoa cujo 
laço de parentesco não é expressamente referido na disciplina legal, nenhuma influência 
exercessem os demais parentes na condução da firma" (fls. 227). 
Sem falar que a alteração contratual ocorreu pouco tempo antes da operação, a 
demonstrar nitidamente o animus de burlar a legislação proibitiva. 
Reputo, portanto, comprovadas a autoria e a materialidade do delito. 
Verifico, todavia, que ao réu foi aplicada a circunstância agravante prevista no art. 61, II, 
alínea g, do CPB, razão pela qual a pena-base foi aumentada em 1/3. O MM. Juiz 
considerou "que o crime foi cometido com abuso de poder e com violação do dever 
inerente ao cargo de Gerente, exercido pelo réu, em instituição financeira oficial" (fls. 
229). 
Só que a circunstância agravante não pode incidir quando também configurar elementar 
do tipo. No caso, a qualidade profissional do réu, de gerente da instituição financeira, é 
elementar do tipo previsto no art. 17 da Lei 7.492. A agravação da pena, na espécie, 
representaria verdadeiro bis in idem, porquanto se estaria levando duplamente em 
consideração a qualidade do agente. 
Sobre o tema, destaco a doutrina de Damásio de Jesus, transcrita no lúcido parecer 
ministerial - fls. 263: 
"Pode ocorrer que algumas das circunstâncias enumeradas como agravantes venham 
também mencionadas na parte especial como elementares ou qualificadoras do crime. As 
elementares correspondem aos elementos específicos do crime. As qualificadoras são 
circunstâncias legais especiais do crime, previstas na parte especial do Código. Quando 
uma das circunstâncias agravantes funciona como elementar ou como circunstância 
qualificadora, não se aplica a agravação do art. 61. De outra forma, haveria bis in idem. 
Se a circunstância genérica (ou qualificativa) do art. 61 funciona como circunstância 
qualificadora do tipo penal, se houvesse a incidência da agravação da pena, o sujeito teria 
a pena aumentada duas vezes em face do mesmo fato ou motivo" (Damásio E. de Jesus, 
Direito Penal, Parte Geral, I/486, 13ª ed., 1988). 
(apud: Código penal e sua interpretação jurisprudencial/Alberto Silva Franco [et. al.] - 4ª 
ed. rev. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993,p.384). 
Isto posto, dou parcial provimento à apelação para excluir a majorante, fixando a pena, 
definitivamente, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 
Concedo o sursis, mediante as condições a serem fixadas pelo juízo da execução. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0865-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: DOMINGOS CATARINO DE OLIVEIRA E GEORGE JOSÉ RODRIGUES 

RABELO 
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Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. MADMANA VIEIRA E ROBERTO FERNANDO BATISTA SOTERO E 

OUTROS (APTES.) 
 
EMENTA 

Penal. Certidão falsa apresentada perante a Justiça do Trabalho. Configuração do crime 
previsto no art. 203 do CPB. 
Certidão falsa apresentada perante a Justiça do Trabalho, em processo trabalhista, 
visando a produzir efeitos sobre aquele órgão federal. Competência da Justiça Federal 
para apreciar e julgar o feito. Inteligência da Súmula 200 do ex-TFR. 
Tentativa de fraudar, mediante o falso e o seu uso, direito assegurado pela legislação 
trabalhista. Caracterização da conduta típica descrita no art. 203 do CPB. 
Definição jurídica diversa dada aos fatos pelo órgão de acusação. Denúncia que não 
contém explícita ou implicitamente elementos que autorizem a desclassificação. 
Impossibilidade de mudança do libelo, na Segunda Instância (Súmula 453 do STF).  
Absolvição dos acusados. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento às apelações, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA : Denunciados Domingos Catarino de Oliveira e 
George José Rodrigues Rabelo, perante a eg. 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de 
Pernambuco, sob o fundamento de haver o segundo expedido, como comissário do 
Município de Condado-PE, certidão falsa, informando que empregado do primeiro vinha 
desviando mercadorias da mercearia desse, consoante queixa de 08.06.87. O denunciado 
Domingos, por seu turno, confessara o ilícito penal, alegando que George José registrara 
a queixa para prestar-lhe um favor e que, mesmo sabendo ser falsa a referida certidão, 
usara-a perante a Justiça do Trabalho. Em conseqüência, concretizara o primeiro 
denunciado o tipo penal previsto no art. 304, c/c art. 29 do CPB, e o segundo denunciado 
praticara o crime de que tratam os artigos 297, § 1º, e 299, parágrafo único, c/c art. 29, 
todos do citado diploma legal. 
O MM. Juiz Federal deu definição jurídica diversa aos fatos, acrescentando, na 
classificação dada na denúncia e no aditamento de fls. 206/211, o art. 69 do CPB, porque 
reconheceu a existência de concurso material de crimes para, finalmente, condenar o 
denunciado Domingos Catarino de Oliveira pela prática dos crimes de falsidade 
ideológica, de falsificação de documento público e de uso de documento público 
falsificado, determinando o cumprimento de pena total de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses 
e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de multa no valor de CR$ 1.969,92 (hum mil 
novecentos e sessenta e nove cruzeiros e noventa e dois centavos). Quanto ao acusado 
George José Rodrigues Rabelo, condenou-o pela prática dos crimes de falsidade 
ideológica, de falsificação de documento público e de uso de documento público 
falsificado, o que culminou na fixação de pena total de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 22 
(vinte e dois) dias de reclusão, determinando, ainda, a perda do cargo público por ele 
ocupado, bem como pagamento de multa no valor de 1.969,92 (hum mil novecentos e 
sessenta e nove cruzeiros e noventa e dois centavos). 
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Interposta apelação por ambos os denunciados, o primeiro deles (Domingos) sustenta 
que a sentença foi excessivamente rigorosa na pena, pleiteando uma nova valoração do 
art. 59 do CPB, ante as circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis, bem como a 
exclusão do concurso de pessoas, visto haver feito uso de documento, cuja falsidade não 
restou comprovada, por ausência do corpo de delito, o qual não pode ser suprida pela 
própria confissão. O segundo denunciado, por sua vez, suscita, em preliminar, a 
incompetência da Justiça Federal para apreciar e julgar o presente feito e a nulidade 
processual decorrente da ausência do corpo de delito. No mérito, alega ser inadmissível o 
concurso de pessoas no crime de uso de documento falso em relação ao crime de 
falsidade; aduz, demais disto, que não ocorreu o crime do art. 297 do CP (falsificação de 
documento público), quer pela ausência do dolo quer pela inexistência do falso material e 
da ausência do exame pericial, destinado à comprovação da falsidade do documento. 
Argumenta, ainda, que não se configurou o crime de falsidade ideológica - porquanto o 
que ocorrera, na verdade, fora a comunicação falsa de crime por parte do outro 
denunciado -, tampouco o uso de documento falso, vez que não comprovou a falsidade 
do documento.  
Nas contra-razões que ofereceu, a recorrida pugna pela manutenção da sentença. 
A Representante do Ministério Público, nesta instância, opinou pelo provimento dos 
recursos, por entender ser nulo o processo, em face da ausência do corpo de delito. 
É o relatório.  
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Imputa-se ao denunciado Domingos 
Catarino de Oliveira a conduta delituosa descrita no art. 304 (uso de documento falso), c/c 
art. 29 do CPB, e ao denunciado George José Rodrigues Rabelo, a ação criminosa 
prevista nos artigos 297, § 1º (falsidade de documento público), e 299, parágrafo único 
(falsidade ideológica), c/c art. 29, todos do citado diploma legal, por haver o último 
expedido, na condição de comissário do Município do Condado/PE, certidão falsa, datada 
de 10/07/87, informando que funcionário do segundo denunciado vinha desviando 
mercadorias do mesmo, conforme queixa com data de 08/06/87. O primeiro denunciado, 
por sua vez, confessara o ilícito penal, alegando que o comissário denunciado registrara a 
queixa para prestar-lhe um favor e que usara a certidão, mesmo sabendo-a falsa, perante 
a Justiça do Trabalho. 
Inicialmente, afigura-se-me induvidosa a competência da Justiça Federal para apreciar e 
julgar o presente feito.  
Houve apresentação de certidão falsa perante a Justiça do Trabalho, em processo 
trabalhista, destinando-se o falso a produzir efeitos sobre aquele órgão federal. 
Neste sentido, dispõe o enunciado da Súmula 200, do extinto TFR: 
"Súmula 200. Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de falsificação ou de 
uso de documento falso perante a Justiça do Trabalho."  
Ultrapassada essa questão preliminar, verifico que, na hipótese dos autos, certidão com 
conteúdo falso, expedida por comissário de polícia, foi anexada aos autos de reclamação 
trabalhista por empregador, visando a produzir prova específica de justa causa (furto) a 
amparar demissão de seu empregado, que, desta forma, ver-se-ia privado de seus 
direitos consagrados na legislação trabalhista, relativos a despedimento injusto.  
No depoimento de fls.20/v do incluso IPL, declara o comissário denunciado: 
"O declarante idagou ao Sr. Domingos qual a finalidade da queixa, tendo o Sr. Domingos 
lhe respondido que o seu empregado Severino Navarro Cabral, este se demitindo e ele 
queixoso, precisava se armar contra o seu empregado, com o que o declarante verificou a 
possibilidade de atender ao queixoso, que era seu amigo, registrou a mencionada queixa 
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no verso das fls. de nº 148 do Livro Próprio."  
A falsificação ou o uso de documento falso não contém um fim em si mesmo. Falsifica-se 
ou usa-se o falso com vistas a uma finalidade que está além da falsificação.  
No caso em exame, não resta dúvida que o fim colimado em ambas as ações (falsificar e 
usar o falso) foi o de frustar (privar, iludir) Direito Trabalhista, com tentativa de afrontar a 
organização do trabalho, nos termos do art. 203 do CPB, que estabelece: 
"Art. 203. Frustar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do 
trabalho: 
Pena - detenção de 1 (um) mês ao 1 (um) ano e multa, além da pena correspondente à 
violência."  
A falsidade da certidão e o seu uso constituíram, na verdade, a forma de fraudar direito 
assegurado pela legislação trabalhista, pois, como decidiu o colendo STF, no julgamento 
do Recurso Extraordinário nº 78.011, de São Paulo, em hipótese de anotação falsa da 
carteira de trabalho, "Não é a fé pública, portanto, o bem que se pretende protegido, mas 
a organização do trabalho, isto é, a tutela a direitos que ela estabelece." (RT 472/417)  
Afasto-me, por via de conseqüência, da definição jurídica dada aos fatos pelo órgão de 
acusação e pelo MM. Juiz Federal, concluindo pela configuração do tipo penal previsto no 
art. 203 do CPB na modalidade de tentativa. 
Entendo, demais disto, que, constituindo o tipo penal referido o delito-fim praticado com 
passagem por delitos anteriores (falsidade ideológica do documento e uso de documento 
falso) que lhe serviram de meio, devem esses últimos ser absorvidos pelo primeiro, tal 
como se dá nas hipóteses em que o crime de estelionato absorve a falsidade. 
Observo, todavia, que a denúncia não contém explícita ou implicitamente elementos que 
autorizem a desclassificação, não se referindo, em qualquer momento, à intenção dos 
denunciados de frustrar direito trabalhista e sequer mencionando que a certidão falsa foi 
apresentada perante a Justiça Obreira para fazer prova contra o empregado de um deles.  
Mesmo sendo possível a configuração da tentativa de crime previsto no art. 203 do CPB, 
não pode a Segunda Instância baixar os autos para as providências do art. 384 do CPP 
(Dec. unân. da 1ª Turma, nas ACRs nº 416 - PE e 589 - PE, Rel. Juiz Ridalvo Costa). 
A propósito, a questão já se encontra sumulada pela Corte Maior: 
"Súmula 453. Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do CPP, 
que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância 
elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa." 
Neste caso, não sendo possível a mutatio libelli, "a solução não é a decretação de 
nulidade da sentença, mas sim a absolvição" (Mirabete, in Processo Penal, ed. Atlas, 2ª 
ed., p. 436) 
Ante o exposto, dou provimento à apelação, julgando improcedente a denúncia e absolvo 
Domingos Catarino de Oliveira e George José Rodrigues Rabelo.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0879-PE  

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: PAULO DE ASSIS FIGUEIREDO MACIEL 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogada: DRA. MADMANA VIEIRA (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Peculato continuado. Arrependimento posterior. Ausência de efetiva reparação. 
Agente que, valendo-se da função de caixa executivo da CEF, apropriou-se, por inúmeras 
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vezes, de valores de que tinha a posse, falsificando guias de retirada e guias de depósito 
bancário. 
Pena-base fixada no mínimo legal. Pedido de redução da pena. Alegação de 
arrependimento. Inexistência de efetivo ressarcimento aos cofres da CEF. Hipótese de 
arrependimento posterior (CP, art. 16) não configurada. 
É verdade que o apelante manifestou o intento de restituir, só não o fazendo por absoluta 
impossibilidade material, como reconheceu a própria Comissão de Sindicância instaurada 
pela CEF - fls. 238. 
No entanto, "a reparação deve ser efetiva, não bastando a simples intenção de fazê-la 
(TRF, Ap. 7021, DJU de 11.6.87, p. 11738)" - "in" Celso Delmanto, CP Comentado, 3ª 
edição, págs. 26/27. 
Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 09 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA:  O Ministério Público Federal denunciou de Paulo de 
Assis Figueiredo Maciel como incurso nas penas dos arts. 299 e 312, pela prática dos 
crimes de falsidade material e peculato, em concurso formal, com a majorante do crime 
continuado, por haver-se apropriado, em diversas vezes, de valores de que tinha posse 
em razão da função de caixa executivo da CEF. 
Os diversos fatos imputados ao denunciado foram assim narrados na inicial penal - fls. 
03/05: 
"No exercício das funções de caixa executivo da agência da Caixa Econômica Federal, na 
cidade pernambucana de Bonito, o denunciado praticou inúmeras falcatruas, em datas 
diversas, do início de 1987 a junho de 1989, fazendo seus valores de que tinha a posse, 
em razão do cargo. 
O modus operandi consistia em o denunciado, após atender a clientes que efetuavam 
saques em suas contas-correntes ou de poupança, adiante mencionados, destruir as 
guias de retirada, pelos mesmos assinadas, substituindo-as por outras, de que constavam 
valores de saques superiores aos reais, falsificando, o denunciado, as assinaturas dos 
titulares das contas. 
Tinha o denunciado a cautela de não autenticar as mencionadas guias, ao lhe serem 
apresentadas pelos clientes, autenticando, isso sim, aquelas de assinaturas inautênticas. 
Outra modalidade empregada pelo denunciado, na prática do ilícito em tela, consistia em 
que, após autenticar guias de depósitos efetuados por clientes, promovia na fita de caixa 
o estorno dos valores depositados, do que resultava 'sobra de numerário', apropriando-se 
de tais valores. 
E, ainda, após autenticar a guia de depósito de cliente, 'descarregava' a autenticação 
numa guia de depósito em branco, para posterior preenchimento em favor de suas 
contas. 
Efetuava o denunciado a transferência de valores das contas entre si, através de controle 
paralelo que mantinha, de forma que, nas datas-limites ou no final do período de carência, 
apresentassem os saldos reais, impedindo assim seus titulares de constatarem o ilícito 
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que praticava. 
Consoante consignado nos itens 07 e 08, do relatório (fls. 226/241) da Comissão de 
Sindicância que apurou a prática dos fatos em tela, nos dias 19, 20 e 21 de junho de 
1988, o denunciado preencheu várias guias de depósitos em favor de clientes de cujas 
contas efetuara saques, sendo que, nesta última referida data, o mesmo autenticou guia 
de depósito em favor da conta nº 7.152-5, de titularidade de Luiz Manoel da Silva, no valor 
de NCz$ 248.250,00 (duzentos e quarenta e oito mil duzentos e cinqüenta cruzados 
novos), 'sem a correspondência contábil, promovendo em seguida o fechamento e 
descarrego de sua fita de caixa, rasgando-a e jogando-a fora para, posteriormente, reabrir 
a máquina autenticadora para o expediente normal'. 
'Destaque-se que, em razão desses depósitos fictícios, foram providenciados os acertos 
contábeis, onde se registra na conta outros devedores o valor total de Ncz$ 407.258,09 
(quatrocentos e sete mil duzentos e cinqüenta e oito cruzeiros e nove centavos)', valor 
esse pertencente à Caixa Econômica Federal, de que lançou mão o denunciado, para 
cobertura dos saldos desfalcados." 
A r. sentença, considerando provadas a materialidade e a autoria do delito, inclusive 
através de confissão judicial do acusado, julgou procedente a denúncia, condenando o 
réu como incurso nas penas do art. 312, c/c o art. 71, do CP, e aplicando a pena definitiva 
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser iniciada em regime aberto. 
Irresignado, apelou o sentenciado, pedindo a redução da pena para que seja concedido o 
sursis ou substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
Com a resposta ao recurso, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
A douta PRR opinou pelo improvimento do recurso. 
Pedi revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Não há qualquer dúvida quanto à autoria e 
à materialidade dos fatos narrados na denúncia. 
O próprio acusado confessou em  diversas ocasiões - perante a Comissão de Sindicância 
instaurada pela CEF (fls. 11), no inquérito policial (fls. 276) e quando interrogado 
judicialmente (fls. 343) - que, valendo-se da função que exercia, apropriou-se de valores 
de que tinha a posse, inclusive através da falsificação ideológica de guias de retirada e de 
guias de depósito bancário. 
O laudo pericial de fls. 301/311 e as demais provas cotejadas nos autos do inquérito 
administrativo e da sindicância administrativa corroboram as confissões do acusado. 
As razões de apelação, sem negar a autoria ou a materialidade do delito, restringem-se 
ao pedido de redução de pena para fins de concessão do sursis ou de aplicação de pena 
substitutiva. 
O MM. Juiz Federal, entendendo o delito de falsidade absorvido pelo de peculato e 
considerando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 favoráveis ao réu, fixou a pena 
no mínimo legal para o crime de peculato: 02(dois) anos de reclusão, aumentando-a em 
1/6, com fundamento no art. 71, reconhecendo a continuidade delitiva, "pois o acusado, 
por diversas vezes, apropriou-se dos valores, utilizando idêntico procedimento" (fls. 463). 
A aplicação da causa geral de aumento de pena também deu-se no mínimo legal. 
A fixação da pena foi corretamente fundamentada pelo julgador de primeiro grau - fls 464: 
"Considerando que são favoráveis as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em dois 
(02) anos de reclusão, aumentando-a em um sexto, com fundamento no artigo 71 do 
Código Penal, resultando a pena definitiva de dois (02) anos e quatro (04) meses de 
reclusão. 
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Considerando o arrependimento manifestado pelo acusado, a sua personalidade que 
revelou ajustada ao meio em que vive, os seus antecedentes e demais circunstâncias 
judiciais, determino que o início do cumprimento da pena se dê no regime aberto, com 
fundamento nos artigos 33 e parágrafo segundo, c, e 36, do Código Penal." 
A redução de pena, pretendida pelo apelante, só seria possível se se excluísse a causa 
geral de aumento de pena relativa ao crime continuado ou se presente alguma causa 
geral ou especial de diminuição de pena, uma vez que a pena-base já fora fixada no 
mínimo, e as circunstâncias atenuantes reconhecidas, inclusive, na r. sentença não 
podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. 
Quanto ao crime continuado, de fato não poderia o MM. Juiz deixar de aplicar a 
majorante. Os crimes são da mesma espécie e foram praticados sob as mesmas 
condições. 
Também não vislumbro no caso qualquer outra causa de diminuição de pena. 
O tão divulgado, até elogiável, arrependimento do apelante não se enquadra na hipótese 
de arrependimento posterior - CP, art. 16, o que poderia diminuir a pena aquém do 
mínimo, uma vez que não houve ressarcimento aos cofres da CEF.  
É verdade que o apelante manifestou o intento de restituir, só não o fazendo por absoluta 
impossibilidade material, como reconheceu a própria Comissão de Sindicância instaurada 
pela CEF - fls. 238. 
No entanto, "a reparação deve ser efetiva, não bastando a simples intenção de fazê-la 
(TRF, Ap. 7021, DJU de 11.6.87, p. 11738)" - in Celso Delmanto, CP Comentado, 3ª 
edição, págs. 26/27. 
Infelizmente, o instituto do arrependimento posterior discrimina os réus de menor poder 
aquisitivo, que muitas vezes anseiam por ressarcir o dano e não podem fazê-lo. Porém, a 
lei é expressa. 
Sobre o tema e só a título de ilustração, destaco os comentários de Alberto Silva Franco, 
no célebre "Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial": 
"A reparação do dano, como requisito indispensável, evidencia que o instituto do 
arrependimento posterior atende melhor às pessoas abonadas, e deixa sem amparo as 
pessoas carentes de recursos, ainda quando tenham o deliberado propósito de efetuar o 
ressarcimento. Sob esta ótica, o arrependimento posterior separa indevidamente os 
delinqüentes em razão do poder econômico, não fornecendo nenhuma solução para a 
situação mais corrente, isto é, a daqueles que não dispõem de meios para reparar ou 
minorar o dano." 
(op.cit., 2ª edição, p. 37) 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0925-CE  

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: EDUARDO MARINHO DA PAZ 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. JOSÉ ALEXANDRE DANTAS (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Estelionato. Crime contra a Previdência. Reincidência. Inocorrência. Agravante 
excluída. Início da pena em regime aberto - CP, art. 33, § 2º, "c". 
Aplicação da circunstância agravante com base em informação cartorária na qual não se 
especificou a data em que a sentença anterior teria transitado em julgado. 
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O reconhecimento da agravante, no caso, exige a prova do trânsito em julgado de anterior 
sentença condenatória, antes do cometimento do segundo crime, através de "documento 
hábil, exigindo-se a competente certidão cartorária em que conste a data do trânsito em 
julgado" (Mirabete). 
Exclusão da agravante à falta de prova conclusiva de sua presença. 
Pena inferior a 04 (quatro) anos. Réu não reincidente. Regime aberto - CP, art. 33, § 2º, 
"c". 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 09 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Ministério Público Federal denunciou de Eduardo 
Marinho da Paz como incurso nas penas do art. 171, § 3º, do CPB, por haver, segundo 
consta do inquérito policial, falsificado, ideologicamente, dois requerimentos de auxílio 
funeral e, materialmente, recibos de funerária, logrando obter vantagem ilícita em 
detrimento da Previdência Social. 
A MM. Juíza Federal da 3ª Vara do Ceará, considerando provadas a materialidade e a 
autoria do delito, inclusive através de confissão do próprio acusado, julgou procedente a 
denúncia e aplicando, ainda, a circunstância agravante da reincidência, condenou o réu à 
pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão em regime fechado e a 16 (dezesseis) dias-
multa, calculados cada à base de 1/30 do salário mínimo. 
Irresignado, apelou o réu sustentando, em resumo, tratar-se de crime impossível, 
decorrente, no caso, de falsidade grosseira, uma vez que, "através de simplório exame e 
investigação, pôde o INSS constatar que a beneficiária era inexistente, como também a 
funerária" (fls. 274). 
Afirma, ainda, o réu em suas razões ser "uma pessoa totalmente recuperada e integrada 
no meio social, inclusive trabalhando em reputada empresa cearense, onde exerce o 
cargo de escriturário, com carteira assinada e ganhando, honestamente, o vital sustento 
para sua família, consoante documentação probatória anexa" (fls. 275). 
Respondendo ao recurso, pediu o MP apenas que fosse mudado o regime inicial de 
cumprimento da pena para semi-aberto, em face da reinserção social do apelante. 
Com vista, opinou a douta Procuradoria Regional da República também no sentido de que 
o apelante iniciasse o cumprimento de sua pena em regime semi-aberto. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O fato ilícito imputado ao apelante foi o de 
haver falsificado atestado de óbito e recibos de casa funerária, através dos quais recebeu, 
por duas vezes, auxílio-funeral da Previdência Social. 
A materialidade do delito encontra-se sobejamente comprovada nos autos. A prova 
pericial é conclusiva. A pessoa indicada no atestado de óbito inexiste e a empresa 
funerária que teria emitido os recibos é fictícia. 
A autoria do ilícito também não deixa dúvidas. O laudo de exame grafotécnico concluiu 
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que tanto as assinaturas existentes nos dois requerimentos de auxílio funeral como o 
preenchimento dos recibos da casa funerária emanaram do punho do acusado (fls. 171). 
O próprio réu confessou a autoria - fls. 87/89 e 191. 
O principal argumento da apelação é de que o caso seria de crime impossível, decorrente 
de falsificação grosseira. 
A alegação improcede. 
É curial que não há estelionato quando inidôneo o meio iludente empregado. Se o meio 
empregado para o estelionato é absolutamente ineficaz, há crime impossível (Celso 
Delmanto). 
No caso, tanto o meio foi absolutamente eficaz que o agente logrou obter, por duas vezes, 
a vantagem indevida. 
Correto, pois, o julgado ao dar pela procedência da denúncia. 
Quanto à aplicação da pena, verifico que a sentença fez incidir a circunstância agravante 
prevista no art. 61, I, do CP (reincidência), razão pela qual a pena-base foi aumentada em 
1/5. 
Só que não há nos autos qualquer prova de que, à época dos fatos denunciados, 
16/02/88 e 18/03/88, respectivamente, houvesse contra o apelante sentença condenatória 
trânsita em julgado. 
O reconhecimento da agravante, no caso, exige a prova do trânsito em julgado de anterior 
sentença condenatória antes do cometimento do segundo crime. 
Não há reincidência se a sentença anterior transitar em julgado após a prática do novo 
crime. 
Consta dos autos uma sentença condenatória prolatada em 10/08/89, data posterior aos 
fatos objeto da presente ação (fls. 208/215), inábil, portanto, ao reconhecimento da 
agravante. 
A MM. Juíza, por certo, impressionou-se com a informação cartorária de fls. 257, de 
seguinte teor: 
"Informo a Vossa Excelência, para os devidos fins, que, dando busca nos fichários e CPD 
desta Seção Judiciária, encontrei, além desta ação criminal em que figura como acusado 
Eduardo Marinho da Paz, dois outros processos sob números 175/83 (2ª Vara) e 
00.66405-7 (Execução Penal) já arquivados em 10/06/86 e 09/03/93, respectivamente" 
(fls. 257). 
De fato, pelo menos em relação ao processo 175/83, é possível que haja sentença 
condenatória transitada em julgado antes dos fatos ora em julgamento. 
No entanto, a prova da reincidência só é feita através de certidão em que conste a data 
em que a sentença condenatória transitou em julgado. "Para o reconhecimento da 
reincidência é indispensável a comprovação anterior por documento hábil, exigindo-se a 
competente certidão cartorária em que conste a data do trânsito em julgado" (Manual de 
Direito Penal, Julio Fabbrini Mirabete, p. 286). 
Demais disto, a teor da informação, não se sabe, sequer, se no processo mencionado 
houve, realmente, sentença condenatória. 
Para finalizar, ressalto o incabimento da suspensão condicional da pena, em face da 
ausência dos requisitos do art. 77, II, do CP. Os maus antecedentes do apelante, com a 
reiteração comprovada da conduta em exame, não autorizam a substituição. 
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para excluir a circunstância 
agravante, resultando a pena definitiva de 01 (hum) ano e 08 (oito) meses e determinar 
que o início de seu cumprimento se dê em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, 
do CPB. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0967-RN  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: JOSEFA MARIA DE ARAÚJO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. JOSÉ SEGUNDO DA ROCHA (APTE.) 
 
EMENTA 

Direito Penal. Desacato. Alegação de atipicidade. 
- Comprovado que a agente procurou humilhar Oficiala de Justiça Avaliadora que 
pretendia dar cumprimento a mandado de penhora e avaliação, usando piadas e palavras 
de baixo calão, desafiando até policial que a acompanhava e impossibilitando o 
cumprimento da ordem judicial, configura-se o crime de desacato previsto no art. 331 do 
Código Penal. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação de Josefa Maria de Araújo, mantendo a sentença 
condenatória da apelante, 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: A apelante foi condenada à pena de 6 (seis) meses 
de detenção como incursa nas sanções do art. 331 do Código Penal, substituindo-se tal 
pena por prestação de serviços à comunidade, por haver constrangido e humilhado a 
Oficiala de Justiça Avaliadora Cleide Rodrigues, quando esta, no dia 8 de abril de 1992, 
por volta das doze horas, se dirigiu à Panificadora São Luiz, em Natal, a fim de cumprir 
mandado de penhora e avaliação, expedido pela 2ª Junta de Conciliação e Julgamento 
daquela cidade, impedindo o cumprimento da ordem judicial. 
Inconformada, apela a ré, alegando, em suma, que seu comportamento não se enquadra 
no tipo previsto pelo legislador penal, pedindo a reforma da sentença e sua absolvição, 
em face da atipicidade (fls. 90/91). 
O Ministério Público Federal ofereceu contra-razões em que analisa os fatos e conclui 
pela manutenção do decreto condenatório (fls. 95/97). 
Neste Tribunal, manifestou-se a Procuradoria Regional da República pelo improvimento 
do recurso. 
Assim relatados, encaminhem-se ao eminente Revisor. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O crime de desacato está descrito no art. 
331 do Código Penal, nos seguintes termos: 
"Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa". 
O saudoso penalista Nélson Hungria definia o desacato como "a grosseira falta de 
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acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de 
fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos etc.", enfim, "qualquer 
palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao 
funcionário" (Comentários ao Código Penal, IX, 1959, pág. 424). 
Objetiva-se com a punição da conduta preservar o respeito à função pública, de modo 
geral, e o dolo específico, para usar a linguagem da doutrina tradicional, consiste na 
vontade livre e consciente de desprestigiar, ofender ou humilhar o funcionário público. 
A apelação limita-se a alegar a inexistência de tipicidade, sem maiores considerações. 
Parece estarmos diante daquelas situações em que o profissional recorre por dever de 
ofício, além do que, uma condenação a pena inferior a um ano facilmente poderia 
acarretar a prescrição pela pena concretizada na sentença. 
Efetivamente, a decisão recorrida está fundamentada em cuidadoso exame do tipo penal 
e em percuciente análise da prova. 
Começa pelo depoimento da própria apelante, perante a autoridade policial, já que se 
manteve revel na fase processual. Disse, então, que "podia até atirar, mas que não iria 
abrir o estabelecimento", cabendo esclarecer que o fechara para não permitir o 
cumprimento do ato judicial, ao entendimento de que não lhe cabia responsabilidade por 
débito contraído pelo seu antecessor. 
Em suas declarações, disse a vítima que a ré proferiu palavrões, não obstante a presença 
do policial chamado para garantir a diligência; alegou não ter medo da polícia e que não 
iria permitir o cumprimento do mandado judicial. 
A prova testemunhal também demonstra a procedência da acusação. Confirmou-se que a 
ré foi vista debochando da Oficiala de Justiça, instigando outras pessoas com piadas, 
"rindo e mangando", como diz Jocildo Marcos Silva de Souza (fls. 63). 
Por outro lado, não há dúvidas de que a ré tinha plena consciência de que se achava 
diante de servidora da Justiça do Trabalho, tanto que no dia seguinte compareceu à 2ª 
Junta de Conciliação e Julgamento para obter informações sobre o processo, conforme 
esclareceu a testemunha José Abelardo Barbosa da Fonseca (fls. 67/68). 
Tais evidências levaram o ilustre sentenciante a inferir: 
"26.- Diante do conjunto probatório carreado aos autos, concluir-se que uma pessoa 
capaz de induzir e liderar um grupo a fazer do cumprimento de uma ordem judicial 'um 
circo', em que atuaram como 'palhaços' os funcionários públicos dela encarregados, 
esteja agindo de forma inconsciente, provocada pelo estado de exaltação, seria adentrar 
no mundo da ficção. 
"27.- Assim sendo, firmo passo na imprestabilidade da tese levantada pela defesa de que 
praticado o delito motivado pela exaltação. Doutro lado, entendo que restaram 
devidamente configurados os crimes de desobediência e desacato, vez que a acusada 
não só humilhou a oficiala de justiça e o policial no exercício de suas funções, como 
também deixou de obedecer às ordens deles emanadas, consistentes em abrir sua 
panificadora, a fim de permitir a realização da penhora e avaliação, as quais constituíam o 
objeto do mandado judicial. 
"28.- No entanto, seguindo a orientação da doutrina majoritária e uníssona jurisprudência, 
entendo que, no caso sub studio, merece sanção a acusada apenas pela prática do crime 
de desacato, vez que o de desobediência, nas condições em que ocorrido, foi absorvido 
por aquele. 
"29.- Isto posto, necessário se faz consignar que, mesmo não se podendo qualificar a 
acusada, em razão da natureza do delito, sem rodeios, de delinqüente, esquecê-la 
impune, diante do reconhecimento de que tenha o seu comportamento arranhado a 
imagem da Administração Judiciária do Trabalho, seria deixar a porta aberta, permitindo 
que outros, desassombrados pela inércia punitiva, passassem a enveredar por caminho 
idêntico" (fls. 82). 
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Improcedem, pois, os argumentos da peça recursal, eis que presentes os elementos 
configuradores do delito em que a sentença considerou incursa a apelante. Aí se vê 
demonstrada a intenção deliberada de humilhar Oficiala de Justiça Avaliadora que 
pretendia dar cumprimento a mandado judicial expedido pela 2ª JCJ de Natal, impedindo-
a, afinal, do desempenho de seu mister, mesmo com o auxílio de força policial. 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0996-PE  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: DIMAS MANOEL CUSTÓDIO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogada: DRA. GILDA MARIA DO NASCIMENTO (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Moeda Falsa. 
Para a caracterização do crime capitulado no art. 289, § 1º, do Código Penal Brasileiro, 
mister reste comprovada a ciência, pelo agente, da falsidade das cédulas. 
Prova que, nos autos, não se mostra incontroversa. 
Apelação provida. 
Sentença condenatória reformada, para absolver o apelante. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação para absolver o apelante Dimas Manoel Custódio, 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: Trata-se de apelação criminal interposta por Dimas 
Manoel Custódio, contra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção 
Judiciária deste Estado, que o condenou à pena de 3 (três) anos pela prática do crime 
previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal. 
Segundo a denúncia, na madrugada de 20 de junho de 1987 o acusado tentou trocar por 
moeda corrente do país, primeiramente no restaurante "O Laçador" e a seguir no 
restaurante "Changai", US$ 250 (duzentos e cinqüenta dólares) em notas falsas, restando 
preso em flagrante naquele último estabelecimento. Alegou ter recebido o dinheiro de um 
chileno como pagamento de serviços prestados, não sabendo serem falsas as cédulas. 
Em suas razões, pede o apelante a absolvição, com base no art. 386, VI, do Código de 
Processo Penal. Alega ser pessoa humílima e sem nenhuma instrução, fato que, embora 
relevante para o deslinde da questão, foi desconsiderado pelo Juiz singular. Reafirma ter 
recebido as cédulas americanas de boa-fé, desconhecendo-lhes a falsidade. Argumenta 
com a ausência de dolo genérico em sua conduta. 
Em contra-razões, manifesta-se o MPF pelo provimento do apelo, alegando ausência de 
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prova da natureza falsificada das cédulas, tanto na esfera policial quanto na instrução 
judicial. Argumenta que "as cédulas são realmente falsas, porém o mesmo não se pode 
dizer acerca do conhecimento de tal vício por parte do réu, prova que incumbia à 
acusação" (fls. 137). 
Parecer do Parquet pelo provimento do apelo, por não haver, "nos autos, elemento 
probatório rigoroso quanto à existência de dolo na conduta delitiva" (fls. 142). 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O apelante foi condenado por haver 
infringido o art. 289, § 1º, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) 
dias-multa, em sentença que traz a seguinte fundamentação: 
"Desde que, linearmente, não se possa transformar em imprestável a prova testemunhal 
quando esta recaia sobre agente policial, em especial operativo às diligências que 
resultaram na própria acusação, pois tal seria preconceituoso e deveras inaceito pela 
Jurisprudência (RTJ-68/54), tenho que o que se houve afiançado no auto de prisão em 
flagrante delito de fato se descreveu em provas subjetivas ao longo da instrução 
Nesse sentido, não se descura que delito, do tipo descrito na denúncia, ocorreu, demais 
em face do quanto resultou constatado na peritagem de fls., constatadora da 
materialidade mesma do delito de introdução irregular de moeda à circulação, fato que, 
em si mesmo, atesta sua gravidade, haja vista atacar a fé coletiva na qual as pessoas se 
baseiam para atuarem os atos de suas vidas em sociedade" (fls. 123/124). 
Nada obstante, a prova não autoriza um decreto condenatório. 
Preso em flagrante, quando se encontrava no Restaurante "O Laçador", no bairro de Boa 
Viagem, nesta Capital, na madrugada de 20 de junho de 1987, sob a acusação de estar 
tentando introduzir em circulação no país US$ 250,00 (duzentos e cinqüenta dólares) 
falsificados, o acusado, ora apelante, negou ter conhecimento da falsificação, 
esclarecendo que houvera recebido aquelas cédulas das mãos de um chileno que se 
encontrava no Porto do Recife, na tarde do dia anterior. 
Não foram promovidas diligências para constatar tal alegação. 
A testemunha Darlan Farias Pereira de Almeida, Comissário da Polícia do Estado de 
Pernambuco, presenciou a autuação em flagrante delito, mas nada soube informar sobre 
a acusação, desconhecendo até mesmo a falsidade das cédulas (fls. 96). O mesmo disse 
Cleonildo Caetano da Silva, Agente da Polícia Estadual/PE, que se limitou a funcionar 
como testemunha do flagrante (fls. 97). Já a testemunha José Nemésio de Sena, Perito 
Criminal do Instituto de Polícia Técnica de Pernambuco, alega ter visto o acusado 
tentando pagar sua conta com dólares falsificados num restaurante chinês em Boa 
Viagem, quando se encontrava embriagado. Para essa testemunha "o dinheiro por ele 
avistado na diligência, dava para perceber que não era autêntico pelo senso comum". 
Não houve pedido de qualquer diligência.  
Em alegações finais, o Ministério Público Federal alegou que estavam comprovadas a 
autoria e a materialidade, esta demonstrada pelo exame pericial. Todavia, nas contra-
razões de apelação, rendeu-se à evidência de que "há certeza de que as cédulas são 
realmente falsas, porém o mesmo não se pode dizer acerca do conhecimento de tal vício 
por parte do réu, prova que incumbia à acusação" (fls. 137). Na mesma tecla bateu o 
pronunciamento da ilustre Procuradora Regional da República, Dra. Armanda Figueirêdo. 
É incontroverso que o réu, ora apelante, foi preso em flagrante quando tentava introduzir 
em circulação cédulas de dólares norte-americanos que o exame pericial comprovou 
serem falsificadas. Todavia, não houve qualquer indício que pudesse elidir a afirmação do 
acusado quanto à sua boa-fé, eis que alegou total desconhecimento daquela adulteração. 
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A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de prova plena da existência do dolo 
genérico, ou seja, de que o agente introduziu, ou tentou introduzir em circulação a moeda 
falsa, tendo conhecimento da adulteração. Nesse sentido, já decidiu o extinto Tribunal 
Federal de Recursos: 
"Direito Penal. Moeda falsa. Ação de introduzi-la na circulação (Código Penal, art. 289, § 
1º). 
Para a configuração do crime, é indispensável que o agente tenha ciência da falsidade da 
moeda. 
Impõe-se a absolvição do acusado quando, além de ser claudicante a prova no atinente 
ao elemento subjetivo da infração penal, a versão que dera ao fato está em consonância 
com o apurado na instrução. 
Apelação a que se dá provimento." 
(ACr nº 3.790-RS, Relator Ministro Antônio Torreão Braz, j. em 16/05/80, RTFR 73/231). 
No mesmo sentido, localizei outras decisões, que passo a transcrever: 
"Penal. Moeda falsa. Circulação. Ausência de dolo. Absolvição. 
O crime de moeda falsa, em qualquer das modalidades previstas no art. 289 do CPB, só é 
punível a título de dolo, ou seja, o agente, livre e conscientemente, guarda ou introduz em 
circulação a moeda falsa, sabendo-a inautêntica. Não há, na espécie, a modalidade 
culposa. 
Conjunto probatório insuficiente à comprovação de que o réu sabia da falsidade. 
Excelente qualidade das cédulas, apta a iludir pessoas comuns, confirmada pela prova 
técnica. 
Manutenção da sentença." 
(ACr 761-SE, Relator Juiz Ridalvo Costa, j. em 09/03/94.) 
"Penal. Tentativa de introdução em circulação de cédula estrangeira falsa. Situação que 
indica o desconhecimento do acusado. Tipo subjetivo inexistente. Apelo provido." 
(ACr 331-PE, Relator Juiz Lázaro Guimarães, Revisor Juiz Nereu Santos, j. em 24/09/91, 
DJ 18/10/91.) 
"Penal. Moeda falsa. Circulação. Art. 289, § 1º, do Código Penal Brasileiro. Erro essencial. 
'res inventa'. 
1- A introdução, em circulação, de moeda falsa, sem conhecimento de tal circunstância, é 
erro sobre elemento constitutivo do tipo, restando atípica a conduta se, como ocorre no 
caso, o crime não é punível mediante a modalidade da culpa stricto sensu; 
2- Cuidando a hipótese de moeda falsa, a ilicitude da res inventa torna impossível a 
perfeição do crime de apropriação de coisa achada; 
3- Apelação improvida." 
(ACr 508-RN, Relator Juiz Petrúcio Ferreira, j. em 18/08/92, DJ de 18/12/92.) 
Desse modo, dou provimento à apelação para reformar a sentença e absolver o réu, com 
fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 17.825-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: CIROL ROYAL S/A 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. PAULO CÉSAR ANDRADE SIQUEIRA E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Tributário. Processual Civil. Anterioridade. Lei 7.689/88. 
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-Em matéria tributária merece o mandado de segurança preventivo especial atenção, pois 
a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional. 
-O justo receio, a ensejar a impetração, decorre do dever legal da autoridade 
administrativa de lançar o tributo, impor as penalidades e fazer a cobrança respectiva. 
-É dever dos agentes arrecadadores cobrar tributo instituído em lei, sem que lhes seja 
dado perquirir sobre eventual inconstitucionalidade da mesma. 
- É inconstitucional apenas o art. 8º, da Lei n.º 7.689/88, que determinou a cobrança da 
contribuição social no mesmo exercício em que foi a mesma instituída. 
- Apelação parcialmente provida para declarar inconstitucional apenas o art. 8º, da Lei n.º 
7.689/88. 
 
ACÓRDÃO 

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

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O MM. Juiz de primeiro grau assim resumiu o caso: 
"Cirol Royal S/A., qualificada na inicial, impetrou em 17.07.92 este mandado de segurança 
preventivo contra possível ato do Ilmo. Delegado da Receita Federal em Recife, 
pretendendo fosse-lhe concedida a segurança, assegurando-lhe o direito que alega 
líquido e certo de não pagar a Contribuição Social sobre o lucro, instituída pela Lei nº 
7.689/88, sob a alegação básica de que referida lei seria inconstitucional. 
A inicial veio instruída com procuração e documentos (fls.10/17)." 
Às fls. 22/23, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito. 
Apelação às fls. 27/30. 
Os autos subiram e neste Tribunal vieram-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): É importante o exame da razão pela qual 
se exige, nos mandados de segurança preventivos em geral, a prova da ameaça. Com 
isto poderemos resolver, com segurança, a questão de saber se há ou não necessidade 
de prova da ameaça a direito do contribuinte, para ensejar o conhecimento de impetração 
preventiva contra a exigência de tributo que se reputa indevido. 
A atividade administrativa goza de presunção de legalidade. Não se pode, então, presumir 
que a autoridade administrativa vai praticar uma ilegalidade. Por tal razão, a ameaça, da 
qual decorre o justo receio de lesão a direito, há de ser comprovada. 
Em matéria tributária merece o mandado de segurança preventivo especial atenção, pois 
a "atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional." (Código Tributário Nacional, art. 142, parágrafo único.) Isto 
significa dizer que, tendo conhecimento da ocorrência de um fato tributável, a autoridade 
administrativa não pode deixar de fazer o lançamento correspondente. Assim, editada 
uma lei criando ou aumentando tributo, desde que ocorrida a situação de fato sobre a qual 
incide, gerando a possibilidade de sua cobrança, desde logo a autoridade está obrigada a 
exigir o tributo e a impor penalidades aos inadimplentes. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Em tais condições, é viável a impetração de mandado de segurança preventivo. Não terá 
o contribuinte de esperar que se concretize tal cobrança. Nem é necessária a ocorrência 
de ameaça dessa cobrança. O justo receio, a ensejar a impetração, decorre do dever 
legal da autoridade administrativa de lançar o tributo, impor as penalidades e de fazer a 
cobrança respectiva. A autoridade administrativa não pode deixar de aplicar a lei 
tributária, ainda que a considere inconstitucional.(Cf. Josaphat Marinho, Estudos 
Constitucionais, Centro de Estudos Baianos da UFBA, 1989, pág. 101) 
Relativamente ao tema, esclarecemos que existem valiosas manifestações em sentido 
contrário, entre as quais pode ser citada a de Luiz Humberto Barroso, em excelente 
parecer que se encontra em apêndice da segunda edição de seu livro "O Direito 
Constitucional e a Efetividade de suas Normas", Renovar, 1993. 
Temos examinado com toda a atenção os argumentos dos que assim entendem, mas 
persistimos no entendimento segundo o qual a autoridade administrativa não pode deixar 
de aplicar uma lei por considerá-la inconstitucional. Não é que ela não deva obediência à 
Constituição. A questão que se coloca é a da competência para dizer se uma lei é 
contrária à constituição. No sistema jurídico brasileiro a autoridade administrativa não tem 
essa competência. E a lei, porque submetida, em sua feitura, a controle de 
constitucionalidade, presume-se de acordo com a Constituição até que a autoridade 
competente diga o contrário.  Em face dessa presunção, os órgão colegiados do Poder 
Judiciário, só mediante quorum qualificado - maioria absoluta de seus membros -, podem 
dizer que uma lei é inconstitucional. Não é razoável, pois, admitir que uma autoridade 
administrativa possa fazê-lo. Isto seria extremamente prejudicial à segurança jurídica. 
Registramos, ainda, várias decisões do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, 
vale dizer, afirmando que "O Poder Executivo não é obrigado a cumprir leis que considere 
inconstitucionais." (Recurso de Mandado de Segurança nº 13.950, RTJ nº48, pág. 14). Na 
análise de tais decisões, todavia, além dos excelentes argumentos desenvolvidos pelo 
mestre Josaphat Marinho, tem-se de considerar que elas referem-se a atos do Chefe do 
Poder Executivo. Na verdade, elas dizem que o Chefe do Poder Executivo não é obrigado 
a cumprir lei inconstitucional. Tais decisões, portanto, não se prestam como fundamento 
para contraditar a tese que sustentamos, segundo a qual as autoridades da Administração 
Tributária não podem deixar de aplicar uma lei porque a considerem inconstitucional. Ou 
um decreto, porque o considerem ilegal. É que em relação a essas autoridades prevalece 
o princípio hierárquico. Elas estão subordinadas ao Chefe do Poder Executivo, e se este 
entende que a lei é constitucional ou o decreto é legal, elas não podem deixar de seguir 
tal entendimento, sob pena de subversão da ordem administrativa. 
E não é razoável presumir-se que vai descumprir o seu dever. 
De todo modo, mesmo que se admita que a autoridade administrativa pode descumprir 
uma lei por considerá-la inconstitucional, (neste sentido é a lição de Luiz Humberto 
Barroso, em excelente parecer que se encontra em apêndice da segunda edição de seu 
livro "O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas", Renovar, Rio de Janeiro, 
1993) forçoso é reconhecer que isto jamais acontece de fato. As autoridades 
administrativas não assumem, de nenhum modo, a responsabilidade pelo 
descumprimento da lei. Preferem cumprí-la, mesmo diante de inconstitucionalidade 
flagrante. Por isto, não é razoável exigir-se do impetrante a prova da ameaça da 
autoridade administrativa de que vai aplicar a lei. 
Há também quem sustente que "inexistindo qualquer ameaça de prática de ato abusivo 
pela autoridade coatora, descabe a concessão da segurança apenas para se precaver 
contra possível aplicação de lei que a parte entende inconstitucional, pois assim implicaria 
em atribuir ao mandado de segurança a natureza de ação declaratória, o que não se 
coaduna com sua índole de ação mandamental."(TRF - 5ª Região, 1ª Turma, REO nº 
1564-PB, Rel. Juiz Castro Meira, AMS nº 1653-CE, Rel. Juiz Castro Meira, além de 
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diversos outros julgados com ementas exatamente iguais, DJU II, de 19.07.91, 
págs.16.838-16.839) O equívoco dessa colocação, todavia, é evidente. O que distingue e 
individualiza a ação declaratória é seu pedido, que se limita à declaração. No mandado de 
segurança se pede uma ordem, dirigida à autoridade impetrada. Assim, a inexistência da 
ameaça, que inviabiliza a impetração preventiva, não enseja qualquer confusão entre esta 
e a ação declaratória. 
Insistimos, todavia, em que a ameaça de prática de ato abusivo, pela autoridade da 
administração tributária, decorre da edição de norma que lhe caiba aplicar e que seja 
desprovida de validade jurídica. Lei inconstitucional ou norma inferior ilegal. 
Não obstante a resistência de alguns juízes, vem-se firmando a jurisprudência no sentido 
de afastar as restrições ao cabimento do mandado de segurança preventivo. 
Os que restringem o cabimento do mandado de segurança preventivo buscam amparo em 
tese indiscutível, como a da necessidade de prova dos fatos alegados pelo impetrante. 
EMENTA: Processual Civil. Mandado de Segurança em matéria tributária. Ausência de 
prova pré-constituída. 
É consabido que a ação mandamental exige, necessariamente, prova pré-constituída de 
todas as circunstâncias fáticas relevantes do processo. Sendo pessoa jurídica a 
impetrante, deve provar inclusive sua própria existência no mundo jurídico. 
Se a requerente, em writ que versa sobre matéria tributária, junta à peça vestibular 
apenas o instrumento do mandado e cópias de acórdãos, abstendo-se de comprovar 
inclusive ser contribuinte do tributo em questão, confirma-se o indeferimento da inicial. 
Recurso provido por unanimidade. 
(Rel. Min. Demócrito Reinaldo, 1ª Turma, in DJ, 31.08.92, seção I, pág. 13635) 
Não se trata, porém, de aceitar simplesmente a desnecessidade de prova. É evidente que 
os fatos alegados pelo impetrante de um mandado de segurança carecem de prova. A 
questão essencial, porém, reside na distinção entre o mandado de segurança contra a lei 
em tese e o mandado de segurança preventivo, e ainda, na consideração dos fatos 
incontroversos em face da admissão, como acima demonstramos. 
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão da lavra do Ministro 
Gomes de Barros, acolheu a tese que temos sustentado, admitindo o mandado de 
segurança preventivo. Diz a ementa daquele julgado: "Editada uma lei mudando critérios 
de incidência de tributo em contribuição social, é de se presumir que os agentes 
arrecadadores irão executá-los. Em tal hipótese, cabe mandado de segurança preventivo 
contra o agente arrecadador, tanto mais quando tal agente manifesta, nas informações, o 
propósito de efetuar a cobrança malsinada." (REsp. nº 17.295-0/CE, rel. Ministro 
Humberto Gomes de Barros, DJU Seção I, de 10.05.93, pág. 8.607) 
A propósito da acción de amparo do direito peruano, que corresponde ao nosso mandado 
de segurança, doutrina Luis Hernández Berenguel: 
"La acción de amparo puede interponer-se desde que entra en vigencia la norma 
inconstitucional - pese a que no existe todavia violación de del derecho y debido a que 
éste ya se encuentra amenazado - y no solamente desde que el tributo se haga efectivo - 
es decir, cuando la violación del dereceho se have efectiva - . Sería absurdo exigir que el 
contribuyente amenazado sólo pueda interponer la acción de amparo cuando su 
propeiedad se vea menoscabada." (REsp. nº 17.295-0/CE, rel. Ministro Humberto Gomes 
de Barros, DJU Seção I, de 10.05.93, pág. 8.607) 
E mais adiante, em absoluta sintonia com o ponto de vista que temos sustentado, 
esclarece o ilustre jurista peruano: 
"El órgano administrador del tributo no tiene la faculdad de dejar de determinar la 
obrigación tributaria, pues no está en capacidad de obrar o no seguén que crea que la 
norma es constitucional. Dicho órgano se limitará a aplicar la norma y tratará de cobrar el 
tributo incrementado com los interesses moratócios correspondientes." (Luis Hernández 
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Berenguel, El Poder Tributario y la Nueva Constitucion, em Revista del Instituto Peruano 
de Derecho Tributario, vol. nº 24, junio, 1993, pág. 27) 
O justo receio de vir a ser molestado por ato de autoridade, fundado em lei 
inconstitucional ou em ato normativo infralegal desprovido de validade jurídica, decorre do 
próprio princípio da legalidade, ao qual está vinculada a autoridade administrativa. 
Portanto, considero presentes os pressupostos do pedido. 
Quanto ao mérito da ação, o egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou, 
considerando inconstitucional apenas o art. 8º, da Lei nº 7.689/88. 
Julgados proferidos neste Tribunal, dentre tantos no mesmo sentido, receberam as 
seguintes Ementas: 
"EMENTA 
Contribuição Social. Lei 7.689/88. Constitucionalidade. 
O egrégio Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária de 29/06/92, por unanimidade, 
declarou constitucionais os arts. primeiro, segundo e terceiro da Lei 7.689/88, 
considerando inconstitucional apenas o artigo oitavo da referida lei. 
Remessa oficial improvida. 
(REO 23.269-CE, 1ª Turma, Rel. Juiz Francisco Falcão, julg. 20/05/93, DJ. em 16/07/93, 
pág. 28.201) 
EMENTA 
Constitucional e Tributário. Contribuição Social. Lei 7.689/88. 
Inconstitucionalidade da exação relativamente ao balanço encerrado em 31/12/88. 
Precedentes do STF. 
Apelação e Remessa oficial parcialmente providas." 
(AC 16949-AL, 2ª Turma, Rel. Nereu Santos, julg. 16/08/93, DJ. EM 29/10/93, PG. 
46.304). 
Pelo exposto, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, dou 
parcial provimento à apelação para declarar inconstitucional apenas o art. 8º, da Lei n.º 
7.689/88, que determinou a cobrança da contribuição social no mesmo exercício em que 
foi a mesma instituída. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 25.741-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: VICUNHA NORDESTE S. A. INDUSTRIA TEXTIL 
Apelada: CIA. DOCAS DO ESTADO DO CEARÁ 
Advogados: DRS. THAIS HELENA DE QUEIROZ NOVITA E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ ALMIR COSTA LEITE E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Tributário. Adicional da tarifa portuária. Extinção da Portobrás. 
- Sem qualquer alteração da norma do parágrafo único, do art. 2º, da Lei nº 7.700/88, que 
definiu o Adicional de Tarifa Portuária como receita da Portobrás, a extinção desta 
implicou extinção daquela exação. 
- Apelação provida. 
- Segurança concedida. 
 
ACÓRDÃO 

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

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O ilustre Juiz Federal denegou mandado de 
segurança com o qual pretende a impetrante eximir-se do pagamento do Adicional da 
Tarifa Portuária. 
Regularmente processado o recurso subiram os autos e neste Tribunal vieram-me por 
distribuição. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A Lei nº 7.700, de 21 de dezembro de 
1988, estabelece: 
"Art. 1º. É criado o Adicional de Tarifa Portuária - ATP incidente sobre as tabelas das 
Tarifas Portuárias. 
§ 1º O Adicional a que se refere este artigo é fixado em 50 % (cinqüenta por cento), e 
incidirá sobre as operações realizadas com mercadorias importadas ou exportadas, objeto 
do comércio na navegação de longo curso. 
§ 2º São isentas do pagamento do Adicional de Tarifa Portuária as mercadorias 
movimentadas no comércio interno, objeto de transporte fluvial, lacustre e de cabotagem. 
Art. 2º O produto da arrecadação do Adicional de Tarifa Portuária destinar-se-á à 
aplicação em investimentos para melhoramento, reaparelhamento, reforma e expansão 
de instalações portuárias. 
Parágrafo único. O produto da arrecadação do Adicional de Tarifa Portuária será 
depositado, semanalmente, pelas administrações portuárias no Banco do Brasil S/a., 
constituindo recurso da Empresa de Portos do Brasil S/A - PORTOBRÁS, a quem caberá 
a sua gestão." 
A impetrante sustenta que a exação instituída pela norma acima transcrita é imposto, e 
como tal somente por lei complementar poderia ser validamente criada. 
As ementas dos diversos julgados sobre a questionada exação, que li, não cogitam de 
sua natureza jurídica, se imposto, taxa, ou preço. Resolvem apenas a respeito da 
abrangência da hipótese em que é cobrada, que abrangeria apenas "as operações 
realizadas com mercadorias importadas ou exportadas, objeto de comércio na navegação 
de longo curso." 
O egrégio Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento segundo o qual o ATP 
incide apenas nas operações realizadas com mercadorias importadas ou exportadas, 
objeto do comércio de navegação de longo curso" (Súmula 50). 
O que seriam aquelas operações e o que seria navegação de longo curso, são pontos 
não esclarecidos. 
Entendo que tais expressões dizem respeito a todas as importações e exportações, posto 
que apenas ficam excluídas da exação em questionamento as mercadorias 
movimentadas no comércio interno, objeto de transporte fluvial, lacustre e de cabotagem. 
A norma do § 1º há de ser interpretada em harmonia com a norma do § 2º, em atenção ao  
elemento lógico-sistemático. 
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Ocorre que em alguns casos por mim examinados, nos quais foi concedido mandado de 
segurança, cuidava-se de exportações. No MS nº 99.998-PB, por exemplo, cuidava-se de 
exportação de açúcar refinado para a Nigéria. Na AMS nº 40.086-AL, que me parece 
ainda não haver sido julgada, cuida-se de importação de trigo da Argentina. Examinando 
peças relativas a este último caso, que me foram gentilmente cedidas pelo eminente Juiz 
Ridalvo Costa, observei que a impetrante reporta-se à extinção da PORTOBRÁS, em face 
do que o ATP passou a integrar a Receita da União Federal. 
Este é um aspecto de grande relevância. 
A Lei nº 7.700/88 definiu o ATP como receita da PORTOBRÁS. 
A Lei nº 8.029, de 12 de março de 1990, que autorizou a dissolução da PORTOBRÁS, 
nenhuma referência fez à exação em tela. Assim, se algum ato infralegal tenha 
determinado a integração do ATP na receita da União Federal, fê-lo sem validade jurídica, 
porque a definição daquela exação, como receita da PORTOBRÁS, está definida em lei, 
que evidentemente não pode ser alterada por ato inferior. 
É certo que atos menores podem cuidar da destinação de bens pertencentes à 
PORTOBRÁS, em face de sua extinção. Não, porém, modificar lei que instituíra receita 
em favor daquela estatal. 
Em conseqüência, a extinção da PORTOBRÁS implicou a extinção do ATP, que era 
receita sua. 
Admitindo-se, porém, que a extinção da PORTOBRÁS não implicou a extinção do ATP, 
tem-se de examinar a tese da impetrante, segundo a qual a questionada exação é 
imposto, e como tal somente por lei complementar poderia ter sido validamente instituída.  
Essa tese, que a meu pensar tinha consistência jurídica desde a criação da multicitada 
exação, ficou robustecida com a integração do produto de sua arrecadação à receita da 
União Federal. 
Tarifa o ATP não é, porque a tarifa, ou preço público, é apenas a remuneração pela 
prestação do serviço. É receita de quem presta o serviço. 
Taxa também não é, porque inadmissível a incidência de taxa sobre a prestação de 
serviços remunerados mediante tarifa, ou preço público. A taxa, como tributo que é, incide 
sobre o exercício regular do Poder de Polícia, ou sobre a prestação de serviço público 
específico e divisível, por pessoa jurídica de direito público, até porque somente a pessoa 
jurídica de direito público pode ser sujeito ativo da obrigação tributária (CTN, art. 119). 
Induvidosamente, a exação cobrada pela União, incidente sobre a prestação de serviços 
por entidade de direito privado, é imposto sobre aquele serviço. Se incide sobre a 
remuneração daquele serviço, com maior razão, é imposto e não taxa. 
Sendo imposto, e não estando o seu âmbito de incidência albergado pelo elenco das 
competências da União Federal (Art. 153 da CF), sua instituição podia ocorrer, em virtude 
da competência dita residual. Neste caso, porém, somente seria válida instrumentalizada 
por Lei Complementar (Art. 154, I, da CF). 
Entendo que o ATP está extinto, e por tal razão dou provimento ao apelo e concedo a 
segurança. Se ficar vencido, nesta parte, então voto no sentido de que a questão da 
inconstitucionalidade da Lei nº 7.700/88 seja submetida ao Plenário. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 30.799-CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 
Apelada: IRANIEDA NEPOMUCENO RIBEIRO 
Advogados: DRS. GERALDO BEZERRA DE SOUSA E OUTROS (APTE.) E  
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JOSÉ ZITO MAGALHÃES NETO E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Documento de transferência para ingresso em outra 
universidade. Direito líquido e certo. 
- Inexiste respaldo legal para se condicionar a guia de transferência ao pagamento das 
mensalidades da Universidade. 
- O procedimento correto á a via de execução judicial. 
- O ato verificado traduz constrangimento ilegal, por não permitir à impetrante a conclusão 
de seus estudos em outra Universidade. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 19 de abril de 1994 (data do julgamento).  
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Iranieda Nepomuceno Ribeiro impetrou mandado de 
segurança com pedido de liminar contra ato do Magnífico Reitor da Universidade de 
Fortaleza-UNIFOR, em face de este se negar a enviar a documentação de transferência 
para efetivar a matrícula na vaga que obteve junto à Universidade Estadual do Ceará, no 
curso de Administração de Empresas e Ciências e Tecnologia de Computação. Aduz que 
o motivo que levou a autoridade coatora a atuar daquela forma deveu-se ao ajuizamento 
da ação de consignação contra aquela instituição, visando ao depósito, em juízo, das 
mensalidades escolares devidas, em virtude dos aumentos de prestação serem 
superiores à sua renda mensal. 
A liminar foi indeferida (fls. 14/15). 
Prestando informações, a autoridade impetrada argumenta que o Conselho Federal de 
Educação, nos termos da Lei 7.037/82, publicou o Parecer nº 224/84, em que condiciona 
a expedição da guia de transferência à não existência de débitos com a instituição e exige 
a apresentação da declaração de vaga (fls. 17/20). 
O Ministério Público Federal opinou pela concessão da segurança (fls. 22/25). 
A sentença concedeu a segurança e foi submetida ao duplo grau (fls. 27/29). 
A UNIFOR apelou, argumentando, em síntese, que não agiu abusivamente, tampouco 
expôs a apelada ao ridículo ou submissão à Lei 7037/82, que deu nova redação ao art. 
100, da Lei 4024, de 20 de dezembro de 1961, determinando seja feita a transferência de 
alunos de uma para outra instituição de ensino, de acordo com o critério estabelecido pelo 
Conselho Federal de Educação, quando se tratar de instituição vinculada ao sistema 
federal de ensino. 
Não foram interpostas as contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A matéria cinge-se ao envio à Universidade 
Estadual do Ceará da documentação de transferência da aluna Iranieda Nepomuceno 
Ribeiro, que se encontra retida na Universidade de Fortaleza - UNIFOR. 
Alega a impetrante que a UNIFOR se nega a enviar a referida documentação de 
transferência, fato este que trará prejuízos irreparáveis à requerente, caso não consiga 
efetivar sua matrícula na nova Universidade. 
Em sede dos pressupostos mandamentais, aduz a presença do periculum in mora como 
prejuízo irreparável que advirá caso não seja enviada imediatamente a documentação de 
transferência, podendo até ser impedida de efetuar a matrícula, com a perda da vaga 
conquistada. Relativamente ao segundo pressuposto, o fumus boni iuris, argumenta que, 
legalmente, a Universidade é obrigada a fornecer a documentação de transferência e que 
o ato praticado visa, tão-somente, a retaliação, porque a aluna ajuizou ação de 
consignação, por ter a Universidade de Fortaleza exorbitado em suas mensalidades. 
Com efeito, a atitude da UNIFOR de vetar a expedição do registro de transferência para 
outra Universidade, intentando com isso obrigar os alunos à satisfação de débitos para 
com a instituição, denota grande arbitrariedade, uma vez que o expediente utilizado fere 
direito líquido e certo da impetrante. 
A sentença a quo bem analisou o caso e relacionou os seguintes fundamentos (fls. 28): 
"A Lei nº 7037/82 assegura a transferência do aluno, de uma para outra Universidade, 
não condicionando a expedição de guia ao prévio pagamento de débitos. Tal condição, 
consoante se infere das informações da autoridade impetrada, decorre do Parecer nº 
224/84, do Conselho Federal de Educação. Não há prevalecer, porém, tal ponto de vista, 
em face do princípio da legalidade. Não  
podendo tal orientação sobrepor-se ao comando da lei, é de se concluir que não pode 
obrigar o alunato. A jurisprudência, aliás, recomenda: 
'Administrativo. Ensino superior. Expedição de guia de transferência. 
I - Uma vez apresentada a declaração de vaga, impõe-se a expedição de guia de 
transferência. 
II - Sentença concessiva de segurança confirmada. (Remessa Ex Officio nº 124.270-SP, 
Rel. o Min. Costa Leite, 1ª Turma do TFR, un., in D.J.U. 10.04.89, pág. 5020).'" 
Assim, não há se falar em rebeldia ao Parecer nº 224/84, do Conselho Federal de 
Educação, porque o mesmo não exerce nenhuma força vinculante à interpretação 
judicante, como quer fazer entender a UNIFOR em seu apelo. 
Relaciona, ainda, a apelante a ausência de previsão legal da sentença, no pertinente à 
Lei 8170, de 17 de janeiro de 1991, art. 4º, a saber: 
"Art. 4º - São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos de 
transferência ou o indeferimento das matrículas dos alunos cuja inadimplência não 
decorrer de encargos fixados definitivamente e reajustados nos termos desta Lei." 
É certo dizer que os encargos educacionais são fixados definitivamente, mas daí traduzir 
uma inadimplência foge do procedimento verificado pela impetrante, que vem depositando 
em juízo as mensalidades de faculdade. 
O expediente para a satisfação dos créditos da apelante deve partir da via de execução 
judicial, onde o patrimônio da impetrante poderá ficar em disponibilidade, no caso de uma 
futura comprovação de inadimplência, ou mesmo, insolvência. 
Portanto, entendendo abusiva e ilegal a autoridade com que a UNIFOR vetou a expedição 
do documento de transferência da impetrante, mantenho a sentença em todos os seus 
termos. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
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APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 31.021-PE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE 
Apelados: ELIEL FERREIRA DE SOUZA E OUTROS 
Advogados: DRS. NADJA SEQUEIRA DE MOURA LEITE E OUTROS (APTE.) E  

TELMA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Médicos veterinários. Redução da jornada de trabalho de 40 para 20 horas 
semanais. 
- Fixação de jornada de trabalho de médicos veterinários da UFRPE, de acordo com a Lei 
8.216, de 12.08.91. 
- Proporcionalidade entre remuneração e duração da jornada de trabalho. 
- Preliminar rejeitada. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
rejeitar a preliminar, e, no mérito, 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, 19 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Eliel Ferreira de Souza e outros interpuseram 
mandado de segurança contra ato do Magnífico Reitor da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco - UFRPE que indeferiu pedido de jornada de trabaho de 20 horas semanais, 
com base no art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.216, de 12.08.91. 
O pedido de liminar visando à concessão imediata da redução da jornada de trabalho de 
40 para 20 horas semanais foi indeferido. 
A autarquia, em sua defesa, sustenta que a norma supracitada é específica para fixação 
de vencimentos da categoria, não alterando a jornada de trabalho dos médicos 
veterinários, posto que não existe lei específica que fixe a duração da jornada de trabalho 
destes profissionais. 
O Ministério Público Federal veio aos autos para opinar pela extinção do processo sem 
julgamento do mérito, por ausência de condição da ação, nos termos do art. 267, VI, do 
CPC. 
O ilustre Juiz Federal da primeira instância concedeu a segurança por entender que a Lei 
nº 8.216, de 13.08.91, efetivamente tutela o direito invocado pelos autores, entendendo, 
ainda, que não há nenhuma disposição a excluir a jornada de trabalho determinada na r. 
norma legal. 
Nas suas razões apelatórias, a UFRPE alegou, preliminarmente, o não cabimento da via 
mandamental, e, no mérito, requereu a reformulação in totum da sentença, sustentando 
que os apelados, como servidores públicos civis, têm sua jornada de trabalho fixada pela 
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Lei nº 8.112/90, e reforçando os termos da contestação. 
Duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O argumento preliminarmente levantado 
pelo Ministério Público Federal, posteriormente acolhido pelo apelante nas suas razões 
apelatórias, de que a matéria não é objeto de mandado de segurança por dependerem os 
fatos alegados para a sua comprovação de uma instrução probatória, não procede. 
A autarquia não negou, em nenhum momento, que os autores trabalhavam na função de 
médicos veterinários na Universidade, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. 
Também não colocou em dúvida o fato de que os mesmos têm sua remuneração fixada 
pelo art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.216/91. 
Verifica-se, então, que a matéria em questão é de direito, tendo sido devidamente 
provados os fatos alegados na inicial, não carecendo de uma instrução probatória para a 
sua comprovação. 
Isto posto, rejeito a preliminar. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A Lei nº 8.216, de 1991, assim dispõe: 
"Art. 4º. Os vencimentos dos servidores das categorias funcionais de médico de saúde 
pública, médico do trabalho e médico veterinário, integrantes do plano de classificação de 
cargos regidos pela Lei nº 5.645 de 1970, aos quais é incorporada a gratificação prevista 
no anexo XVIII, da Lei nº 7.923, de 1989, são os constantes do anexo I desta Lei. 
§ 1º. Os vencimentos fixados aos servidores referidos neste artigo corresponderão ao 
cumprimento de jornada de vinte horas semanais de trabalho." 
Esta lei, entendo, é bastante clara ao fixar a remuneração dos médicos veterinários, 
determinando que corresponderá a uma jornada de trabalho de 20 (vinte) horas 
semanais. 
Ora, remuneração e trabalho são diretamente proporcionais. Não há como falar-se em 
remuneração de 20 horas e jornada de 40 horas semanais. É impossível admitir o 
trabalho sem compensação financeira. 
Por outro lado, a própria Lei 8.112/90, que instituiu o Regime Jurídico Único dos 
Servidores Civis da União, no seu artigo 19, que trata da jornada de trabalho dos 
servidores, no § 2º, diz que a duração de trabalho poderá ser estabelecida em leis 
especiais. 
A Lei nº 8.216/91 assim o fez, determinando que os vencimentos dos médicos veterinários 
correspondem a uma jornada de trabalho de 20 horas semanais. 
Isto não impede, todavia, que a autarquia o faça, possuidora que é do poder de 
determinar a necessidade de um aumento da jornada de trabalho de seus servidores, 
desde que não ultrapassando os limites legais. 
A UFRPE pode pretender que seus servidores médicos veterinários trabalhem 40 horas 
por semana, porém terá de pagar-lhes a remuneração dobrada correspondente. 
No caso sub judice, os autores recebem por 20 horas semanais apesar de trabalharem 40 
horas, caracterizando-se um óbvio desrespeito ao art. 4º, § 1º, da Lei 8.216/91, 
supratranscrito. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
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É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA (AMS) Nº 33.982-CE 

Relator: JUIZ NEREU SANTOS 
Apte(s).: BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Adv(s).: HELENA MARIA DUARTE LIMA E OUTROS 
Apdo(s).: CAPOF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E APOSENTADORIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Adv(s).: JOÃO JOSÉ BATISTA BARROS E OUTRO 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O caso é de mandado de segurança 
preventivo impetrado pela CAPOF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E APOSENTADORIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE MARANHÃO contra o Chefe do 
Departamento Regional do Banco Central do Brasil objetivando eximir-se da obrigação de 
adquirir os Certificados de Privatização de que trata a Lei nº 8.018/90. 
O MM. Juiz a quo concedeu a segurança,  afastando as preliminares suscitadas pela 
autoridade impetrada e, no mérito, ao entendimento de que a obrigatoriedade da 
aquisição dos Certificados de Privatização pelas entidades de previdência privada 
estabelecida pela Resolução nº 1.710, do Conselho Monetário Nacional, atentava contra o 
princípio da legalidade. 
Daí é que, inconformado, apela o BANCO CENTRAL DO BRASIL, reargüindo a preliminar 
de ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, alega que a Resolução nº 1.710 do CNM 
não criou os Certificados de Privatização, e nem referidos títulos de crédito foram 
instituídos pela Lei nº 8.018/90 que, em seu art. 5º delegou ao CNM a competência para 
regulamentar os volumes e condições de compra daqueles Certificados, o que foi feito 
pela Resolução nº 1.721/90, cuja legalidade era induvidosa. 
Não foram oferecidas contra-razões. 
É o relatório. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA (AMS) Nº 33.982-CE 

Relator : JUIZ NEREU SANTOS 
Apte(s).: BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Adv(s).: HELENA MARIA DUARTE LIMA E OUTROS 
Apdo(s).: CAPOF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E APOSENTADORIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Adv(s).: JOÃO JOSÉ BATISTA BARROS E OUTRO 
 
EMENTA 

ADMINISTRATIVO. CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO. LEI Nº 8.018/90. ENTIDADES 
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESOLUÇÃO Nº 1.710/90 DO CNM.  
- A exigência de aquisição de Certificados de Privatização para as entidades de 
previdência privada, através da Resolução nº 1.710/90 do Conselho Monetário Nacional, 
atenta contra o princípio constitucional da legalidade. 
- Apelação e remessa oficial, esta tida como interposta, improvidas. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Nas razões de sua inconformação o Banco 
Central do Brasil reargúi a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, pelo que passo 
a analisá-la junto com as demais invocadas no curso da lide por força da remessa oficial. 
O douto Juiz sentenciante apreciando as preliminares suscitadas pela autoridade 
impetrada, assim se pronunciou: 
"1.1 INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
Diz o BACEN que a tentativa é a de impugnar texto normativo de alcance genérico, via 
ação de segurança. A via adequada seria, no caso, a ação direta de inconstitucionalidade. 
Data venia a afirmativa não é fértil. A Impetrante insurge-se contra ato normativo de 
efeitos concretos, no caso, a Resolução 1.710/90 que estatui, sem ambages, ser 
obrigatória a aquisição, pelas entidades que menciona, dos certificados de privatização. 
.................................... 
1.2 ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 
Segundo o BACEN, o ato guerreado é da lavra do Conselho Monetário Nacional; por isso, 
e por não deter competência para corrigir o ato não pode nem deve figurar no pólo 
passivo da relação processual. 
A Lei nº 4.595/64, que criou o Banco Central do Brasil, estabeleceu a competência dessa 
Autarquia (art. 9º) in verbis: 
"Compete ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são 
atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário 
Nacional." 
Bem se observa, o "BACEN" é uma autêntica longa manus do Conselho Monetário 
Nacional; é não apenas, simples executor do ato impugnado, senão que executor 
qualificado desse mesmo ato, principalmente em se tomando em conta que o provimento 
jurisdicional requerido expressar-se-á numa ordem para que o impetrado abstenha-se de 
iniciar qualquer procedimento administrativo contra a Impetrante pela falta de aquisição 
desses Certificados de Privatização ..." 
O "BACEN" reúne, sem extreme de dúvidas, condições materiais de cumprir uma 
determinação judicial expressa que seja nos moldes acima referidos."(fls.53/54) 
Na esteira do entendimento do eminente Magistrado, rejeito as preliminares invocadas 
pelo BACEN. 
No mérito, a presente impetração gira em torno da obrigatoriedade da aquisição dos 
Certificados de Privatização, criados pela Lei nº 8.018/90, para as entidades fechadas de 
previdência privada. 
Sustentou a impetrante nas razões de sua impetração que a Lei nº 8.018/90 em nenhum 
momento estabeleceu a obrigatoriedade da aquisição dos Certificados de Privatização 
para as entidades de previdência privada  e que, na verdade, tal exigência foi efetivada 
pela Resolução nº 1.710/90 do Conselho Monetário Nacional, ocorrendo, no seu entender, 
manifesta exorbitância do poder regulamentar. 
Acrescentou, ainda, a impetrante que a exigência em comento constituía maneira 
disfarçada da Administração instituir tributo em ofensa aos princípios constitucionais 
reguladores da matéria. 
Pois bem, resta-me perquirir se um ato administrativo interno consubstanciado, no 
presente caso pela Resolução nº 1.710/90 do CNM, poderia instituir uma obrigação. 
A Lei nº 8.018/90 instituiu os Certificados de Privatização com a seguinte redação, verbis: 
"Art. 1º - Ficam criados os Certificados de Privatização, títulos de emissão do Tesouro 
Nacional, com as seguintes características: 
I - nominativos e não negociáveis, exceto com expressa autorização do Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento; 
II - sem data de resgate". 
O art. 5º do mencionado diploma legal, por sua vez, remete ao Conselho Monetário 
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Nacional à regulamentação do volume e condições de compras dos Certificados de 
Privatização pelas entidades de previdência privada, senão vejamos: 
"Art. 5º - O Conselho Monetário Nacional regulamentará os volumes e condições de 
compra dos Certificados de Privatização por parte de entidades de previdência privada, 
sociedades seguradoras e de capitalização, além das instituições financeiras". 
Como se vê, a lei instituiu os certificados mas não impos a exigência de sua aquisição às 
entidades de previdência privada. 
A Resolução nº 1.710/90 do Conselho Monetário Nacional, a seu turno, assim 
estabeleceu no seu art. 1º, verbis: 
"Art. 1º - As entidades fechadas de previdência privada, constituídas de acordo com os 
critérios fixados pelo Conselho de Previdência Complementar, deverão adquirir 
Certificados de Privatização, de que trata a Lei nº 8.018, de 11 de abril de 1990, 
observando os percentuais, abaixo especificados, dos recursos garantidores de suas 
reservas técnicas(...)" 
Nota-se, de maneira cristalina, que a mencionada resolução estabeleceu obrigação não 
imposta pela lei disciplinadora da matéria. 
Desta forma, houve manifesta exorbitância do poder regulamentar.  
Ora, o ato regulamentar deve estar em consonância com a lei instituidora da matéria, dela 
nunca poderá se afastar, muito menos para criar obrigações ou impor regras não 
existentes no texto legal. 
No que tange, entretanto, a alegação da impetrante sobre a natureza tributária dos 
Certificados de Privatização, creio não assistir-lhe razão. 
É que, os Certificados de Privatização distanciam-se da definição própria de tributo, uma 
vez que foram criados, como bem salientou o douto Juiz a quo, para serem utilizados  
pelas sociedades de previdência privada "como pagamento de ações das empresas do 
setor público que viessem de ser desestatizadas." 
Com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial, que tenho 
como interposta, para manter a sentença de 1º grau em todos os seus termos. 
É como voto. 
Recife, 14 de fevereiro de 1995. 
NEREU SANTOS - Juiz Relator 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA (AMS) Nº 33.982-CE 

Relator : JUIZ NEREU SANTOS 
Apte(s).: BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Adv(s). : HELENA MARIA DUARTE LIMA E OUTROS 
Apdo(s).: CAPOF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E APOSENTADORIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Adv(s)  : JOÃO JOSÉ BATISTA BARROS E OUTRO 
 
EMENTA 

ADMINISTRATIVO. CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO. LEI Nº 8.018/90. ENTIDADES 
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESOLUÇÃO Nº 1.710/90 DO CNM.  
- A exigência de aquisição de Certificados de Privatização para as entidades de 
previdência privada, através da Resolução nº 1.710/90 do Conselho Monetário Nacional, 
atenta contra o princípio constitucional da legalidade. 
- Apelação e remessa oficial, esta tida como interposta, improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento à apelação e à remessa oficial tida 
como interposta, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 14 de fevereiro de 1995. 
Juiz NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA  33.982-CE (93.05.29371-9) 

Relator : JUIZ NEREU SANTOS 
Apte(s).: BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Adv(s). : HELENA MARIA DUARTE LIMA E OUTROS 
Apdo(s).: CAPOF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E APOSENTADORIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Adv(s)  : JOÃO JOSÉ BATISTA BARROS E OUTRO 
Origem  : 5ª VARA - CE 
 
EMENTA 

ADMINISTRATIVO. CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO. LEI Nº 8.018/90. ENTIDADES 
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESOLUÇÃO Nº 1.710/90 DO CNM.  
- A exigência de aquisição de Certificados de Privatização para as entidades de 
previdência privada, através da Resolução nº 1.710/90 do Conselho Monetário Nacional, 
atenta contra o princípio constitucional da legalidade. 
- Apelação e remessa oficial, esta tida como interposta, improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento à apelação e à remessa oficial tida 
como interposta, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 14 de fevereiro de 1995. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 40.131-PE  

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: LUIZ DE MORAIS GUERRA FILHO 
Advogados: DRS. GILBERTO QUINTINO DE SANTANA E OUTROS (APTE.) e  

JOÃO CRUZ DE OLIVEIRA E OUTROS (apdo.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Aposentadoria especial. Engenheiro eletricista. Limite de idade. 
Inexigência. Art. 202, II, da CF/88. 
A partir da promulgação da novel Carta Magna, deixou de existir qualquer limite de idade 
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para obtenção de aposentadoria. 
A aposentadoria especial dos engenheiros eletricistas deve ser concedida desde que 
comprovados os seguintes requisitos: vinte e cinco anos de trabalho sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e cinco anos ou sessenta 
meses de contribuição. 
Benefício indeferido no âmbito administrativo, exclusivamente, pelo fator idade. 
Insubsistência. Concessão da segurança. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Terceira 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, 19 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Luiz De Morais Guerra Filho impetrou, perante a 6ª 
Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, mandado de segurança contra ato do 
Chefe da Seção de Concessão do Posto de Benefícios Madalena do INSS, nesta cidade 
do Recife, que indeferiu o seu pedido de aposentadoria especial. 
Alegou, em síntese, que faz jus ao benefício por exercer atividade perigosa, sendo injusto 
o indeferimento na esfera administrativa, sob o argumento de que não contava com 
cinqüenta (50) anos de idade, como exige o Decreto nº 53.831, de 25.03.64. 
Ao prestar informações, a autarquia previdenciária alega, em resumo, que : a) os artigos 
57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24.07.91, estabelecem as regras para a concessão da 
aposentadoria especial, mas não estabelecem, realmente, qualquer restrição em face da 
idade; b) no entanto, a atividade profissional do impetrante está entre aquelas que foram 
excluídas do benefício da aposentadoria especial, por força da regulamentação aprovada 
pelo Decreto nº 63.230, de 10.09.68, mas que, na forma do disposto no art. 1º, da Lei nº 
5.527, de 08.11.68, sendo o impetrante excluído do benefício; c) a Lei nº 5.527, de 
08.11.68, assegurou o direito apenas àqueles que vinham exercendo a atividade até 
22.05.68, preenchidos os requisitos, ou seja, idade e tempo de serviço; d) a Lei nº 
5.890/73 não tem aplicação no caso do impetrante, pois sua categoria não tem mais 
direito ao benefício, à exceção daqueles enquadrados na situação retrodescrita; e) não 
houve violação de pretenso direito, pedindo o não acolhimento do mandado de 
segurança; 
A douta Procuradoria da República emitiu parecer sustentando, em preliminar, a extinção 
do processo sem julgamento do mérito, por não ser o impetrado parte legítima. No mérito, 
opinou pela concessão da segurança, conforme Parecer nº 606/92 lançado no MS nº 
920004462-0-PE. 
O eminente MM. Juiz Federal concedeu a segurança. 
Inconformado, o Instituto interpôs apelação, renovando os argumentos das informações 
prestadas pela autoridade impetrada. 
Na resposta ao recurso, o apelado argüiu, em preliminar, a ilegitimidade de 
representação, uma vez que o subscritor do recurso não havia comprovado a condição de 
representante judicial do INSS. Converti o julgamento em diligência, a fim de que fosse 
providenciada a intimação do patrono do INSS, para fazer prova de sua investidura no 
cargo de procurador da autarquia. 
Sanada a irregularidade, voltaram-me os autos conclusos. 
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É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Trata-se de mandado de segurança 
impetrado contra decisão que indeferiu pedido administrativo de aposentadoria especial, 
por não contar o impetrante com cinqüenta (50) anos de idade. 
Examinando hipótese semelhante a que ora é objeto de discussão, a eg. 1ª Turma assim 
se posicionou: 
"EMENTA: Previdenciário e Constitucional. Aposentadoria especial. Eletricitários. Limite 
de 50 anos de idade. Inexistência. Art. 202, II, da CF. 
- Inexistindo, por disposição constitucional, o limite de idade de 50 anos, é de conceder-se 
a eletricitários a aposentadoria especial requerida, por contarem com tempo de serviço 
suficiente para tal. 
- Remessa oficial e apelação improvidas." 
(AMS nº 4.524 - PE, à unanimidade, em 28.11.91, Relator Juiz Francisco Falcão) 
Do voto do eminente Relator, colho o seguinte trecho: 
"... Ora, se a Constituição Federal, Lei maior e suprema, não fixa o limite de 50 anos de 
idade para a obtenção deste tipo de aposentadoria, não é admissível que o Instituto 
impetrado, valendo-se de um entendimento contrário ao mandamento constitucional, 
indefira as aposentadorias requeridas ..." 
É imperioso, no entanto, tecer algumas considerações sobre a aposentadoria da categoria 
dos eletricitários para melhor situar a hipótese em exame. 
O Decreto nº 63.230, de 10 de setembro de 1968, excluiu a atividade eletricitária dos 
serviços considerados perigosos. 
Porém, ressalvou em seu art. 7º : 
"Fica ressalvado o direito à aposentadoria especial, na forma do Decreto nº 53.381, de 25 
de março de 1964, aos segurados que até 22 de maio de 1968 hajam completado o 
tempo de trabalho previsto para a respectiva atividade profissional no quadro anexo 
àquele Decreto." 
Ocorre que a Lei nº 5.527, de 08 de novembro de 1968, restabeleceu o direito à 
aposentadoria especial, da Lei nº 3.807/60, para as categorias profissionais mencionadas 
no Decreto nº 53.831/64, dentre elas os eletricitários, observadas determinadas 
condições. 
Expressa o art. 1º : 
"As categorias profissionais que até 22 de maio de 1968 faziam jus à aposentadoria de 
que trata o art. 31 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, em sua primitiva redação e 
na forma do Decreto nº 53.381/64, mas que foram excluídas do benefício por força da 
nova regulamentação aprovada pelo Decreto nº 63.230, de 10.09.68, conservarão direito 
a esse benefício nas condições de tempo de serviço e de idade vigentes naquela data." 
Esclareço que as condições vigentes naquela data - (22.05.68) - eram de tempo de 
serviço de 25 (vinte e cinco) anos e idade de 50 (cinqüenta) anos, para a categoria dos 
eletricitários. 
Em 08 de junho de 1973, surgiu a Lei nº 5.890, que revogou expressamente em seu art. 
34 o art. 31 da Lei nº 3.807/60, explicitando em seu art. 9º: 
"A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo com 5 
(cinco) anos de contribuição, tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte 
e cinco) anos pelo menos, conforme atividade profissional, em serviços que, para esse 
efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder 
Executivo." 
O Decreto nº 83.080, de 24.01.79, repetiu o art. 9º da Lei nº 5.980/73, mudando apenas o 
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tempo de contribuição de cinco anos para sessenta meses. 
Descreveu as atividades nocivas em seus anexos, excluindo a categoria dos eletricitários. 
No entanto, em seu art. 64, ressalvou: 
"Na forma do disposto no art. 1º da Lei nº 5.527, de 8.11.68, as categorias profissionais 
que até 22 de maio faziam jus à aposentadoria de que trata o art. 31 da Lei nº 3.807, de 
26.8.60, na sua redação primitiva e na forma do Decreto nº 53.831, de 25 de março de 
1964, mas que foram excluídas dos benefícios por força da nova regulamentação 
aprovada pelo Decreto nº 63.230, de 10.09.68, conservam o direito a esse benefício nas 
condições e tempo de serviço e idade vigentes em 22 de maio de 1968." 
A categoria dos eletricitários foi excluída do rol das consideradas perigosas, porém, 
sempre teve o seu direito assegurado, observado o tempo de serviço em condições 
prejudiciais à saúde ou à integridade física, como resulta da dicção da Súmula 198, do ex-
TFR : 
"Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial 
constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo 
não inscrita em regulamento." (DJU 02.12.1985) 
Além do requisito idade, superado pelo advento da Constituição de 1988 - art. 202, a 
aposentação especial do eletricitário ficou condicionada à prestação de 25 anos de 
serviço de efetiva condições de risco. 
A própria Lei nº 7.369, de 20.09.85 e o seu regulamento, Decreto nº 92.212, de 26.12.85, 
ao disciplinarem o adicional de periculosidade para empregados no setor de energia 
elétrica, discriminam os serviços susceptíveis de gerar o direito à percepção daquela 
vantagem. 
Logo, não basta trabalhar em uma companhia de eletricidade. Há necessidade de 
implementação dos demais requisitos para que o segurado possa obter o benefício 
especial. 
A presente ação, embora não ostente plenitude probatória, mesmo porque não 
comportaria a realização de perícia para exame das condições do serviço do apelante, 
oferece condições para exame do mérito, através da documentação de fls. 14/21 trazida 
aos autos. 
O benefício foi negado pela Previdência por um único fundamento: não ter o requerente 
50 anos de idade - fls. 21. 
Não subsistindo a exigência do limite de idade, e tendo o apelado comprovado o 
preenchimento das condições para a aposentadoria, entendo não merecer reforma a 
sentença recorrida. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 41.497-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
Apelados : CARLOS ANTÔNIO DE LIMA E OUTRO 
Advogados: DRS. ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE E OUTROS (APTE.) E  

GEOVANA RIOS BASTOS E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Transferência de um curso universitário para outro do mesmo 
centro. Normatização autorizadora a tal pretensão. Possibilidade. 
1. Pretensão de alunos da Universidade Federal do Ceará em transferirem-se de um 
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curso para outro do mesmo Centro. 
2. Dispõe Estatuto da UFC: 
"Art. 63 - A requerimento dos interessados, a Universidade concederá transferências, 
dependendo, o recebimento, da existência de vaga e do preenchimento das exigências 
formuladas em cada caso." 
No mesmo sentido, o Regimento Geral da UFC: 
"Art. 102 - A requerimento de interessados, e desde que haja vaga, a Universidade 
poderá aceitar transferência de alunos procedentes de cursos idênticos ou equivalentes 
aos seus, desde que mantidos por instituição reconhecida. 
§ 3º - Igualmente, desde que haja vaga, a Universidade poderá autorizar transferência de 
alunos de um para outro de seus cursos, dentro da mesma área, segundo normas 
aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão." 
3. Preenchidos os requisitos pertinentes à concessão da transferência postulada 
(tempestividade do pedido; pertencerem os cursos (o cursado e o pretendido) ao mesmo 
Centro; e existência de vaga no curso pretendido), há que se deferir, de plano, 
requerimento formulado nesse sentido. 
4. Apelação e remessa oficial improvidas. Sentença mantida. 
 
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, 26 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Examina-se apelação contra sentença concessiva de 
mandado de segurança impetrado por Carlos Antônio de Lima e outro contra ato do 
Magnífico Reitor da Universidade Federal do Ceará - UFC, o qual indeferiu pedido de 
transferência dos impetrantes para cursos diversos do que se habilitaram no exame 
vestibular. 
Os impetrantes são alunos regularmente matriculados no Curso de Letras, na 
Universidade Federal do Ceará - UFC. Pleiteiam transferência para o Curso de Psicologia, 
baseados nos arts. 63 e 64, do Estatuto da UFC e 102 e § 3º, do Regimento Geral da 
UFC. A seu favor, alegam que ambos os curso pertencem ao mesmo Centro e a 
existência de vagas no curso a serem transferidos. 
A Universidade/impetrada prestou informações, afirmando a inexistência das referidas 
vagas postuladas no Curso de Psicologia, haja vista que as vagas remanescentes se 
deram em virtude de vestibular posterior ao realizado pelos impetrantes, não havendo, 
assim, ilegalidade no ato indeferitório. 
Liminar indeferida à fls. 56. 
A culta Procuradora da República, em parecer conciso, opinou pela concessão da 
segurança, por entender existirem vagas ao curso pretendido e que os mesmos 
pertencem ao mesmo Centro. 
O insigne MM. Juiz singular, em seu respeitável decisum, concedeu a segurança, "para o 
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fim de determinar à autoridade impetrada que transfira os impetrantes do Curso de Letras 
para o Curso de Psicologia, ambos da UFC". 
Em suas razões de apelação, a UFC ratificou as assertivas ínsitas nas informações 
prestadas, requerendo, alfim, a cassação da segurança concedida. 
Contra-razões pela manutenção da r. sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A meu pensar, não merece reparos a r. 
sentença concessiva, posto que convergente aos fatos e dispositivos legais e normativos 
atinentes ao caso. 
A priori, transcrevo os dispositivos que disciplinam o matéria aqui discutida, litteratim: 
Estatuto da UFC: 
"Art. 63 - A requerimento dos interessados, a Universidade concederá transferências, 
dependendo, o recebimento, da existência de vaga e do preenchimento das exigências 
formuladas em cada caso." 
Regimento Geral da UFC: 
"Art. 102 - A requerimento de interessados, e desde que haja vaga, a Universidade 
poderá aceitar transferência de alunos procedentes de cursos idênticos ou equivalentes 
aos seus, desde que mantidos por instituição reconhecida. 
§ 1º - omissis. 
§ 2º - omissis. 
§ 3º - Igualmente, desde que haja vaga, a Universidade poderá autorizar transferência de 
alunos de um para outro de seus cursos, dentro da mesma área, segundo normas 
aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão." 
Conforme se depara do dispositivo acima exposto, não assiste razão à Universidade 
apelante. 
Inicialmente, é salutar e importante que se destaque quais os requisitos pertinentes à 
concessão da transferência postulada, id est: 
a) tempestividade do pedido; 
b) pertencerem os cursos (o cursando e o pretendido) ao mesmo Centro; e 
c) existência de vaga no curso pretendido. 
E estes pressupostos foram atendidos ? Vejamos. 
a) A tempestividade do pedido de transferência foi cumprida. O prazo para entrega de 
requerimentos para mudança de curso compreendia os dias 16 e 17 de julho/92 (doc. de 
fls. 11). Os requerimentos dataram de 17/07/92 (docs. de fls. 12). Portanto, atendido este 
requisito, posto que tempestivos os requerimentos formulados. 
b) A Universidade impetrada, ora apelante, reconheceu que os Cursos de Letras e de 
Psicologia pertencem ao mesmo Centro (Centro de Humanidades), conforme item "2" das 
informações prestadas (fls. 58). 
c) Com relação à existência de vagas no Curso de Psicologia postulado, também não me 
resta dúvida quanto à pretensão dos impetrantes, ora apelados. Eis por bem transcrever 
parte do r. decisum singular, que bem delineou os fatos a respeito, litteratim: 
".......................................................... 
Examinando o documento de fls. 13/15, verifica-se, no item 6.1, a existência de 30 (trinta) 
vagas para o Curso de Psicologia e, examinando o documento de fl. 16, vê-se que foram 
aprovados, para o referido curso, apenas 9 (nove) candidatos. Daí, o fato de a 
Universidade ter realizado um vestibular extra, oferecendo 21 (vinte e uma) vagas para o 
Curso de Psicologia, como prova o documento de fls. 17 dos autos. 
Nesse vestibular extra, passaram apenas 10 (dez) candidatos, como prova o documento 
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de fls. 18. E, em suas informações, a autoridade impetrada não nega a existência de vaga 
no Curso de Psicologia. E esse número é de 11 (onze) vagas, pelos cálculos que fez. 
Em face do exposto, entendo que os impetrantes têm direito à transferência de curso que 
ora pleiteiam. 
.........................................................." 
Como bem dissertou o MM. Juiz sentenciante, comprovam os documentos elencados aos 
autos a existência de vagas no Curso de Psicologia. 
Na mesma esteira, o douto representante do Parquet opinou pela concessão da 
segurança, quando assim se manifestou, verbis: 
".......................................................... 
5. Sucede que o resultado do 1º Concurso Vestibular 92.2 foi divulgado em 19 de julho de 
1992, (fls. 11), data essa posterior à designada pelo calendário universitário para 
formulação de pedidos de transferência, que deveriam ocorrer nos dias 16 e 17 de julho. 
Óbvio, então, que o pleito teve que ser formulado antes da divulgação das vagas, para 
que não restasse intempestivo. 
6. Com a divulgação do resultado do vestibular em 19.07.92, restaram ociosas 21 vagas 
no Curso de Psicologia, que foram redistribuídas em Concurso Vestibular Extra, cujo 
resultado foi divulgado em 11.08.92, demonstrando remanescerem ainda 11 vagas (fls. 
18). 
7. Uma vez que o semestre letivo só teria início em 08.09.92 (fls. 11), o Magnífico Reitor 
da UFC dispôs de quase um mês para deferir os pedidos de mudança de curso e, por 
conseguinte, suprir as vagas. 
8. A Lei nº 5.540, de 28 de dezembro de 1968, que fixa normas de organização e 
funcionamento do ensino superior, estabeleceu, em seu art. 23, § 2º, que: 
'Os estatutos e regimentos disciplinarão o aproveitamento dos estudos dos ciclos básicos 
e profissionais, inclusive os de curta duração entre si e em outros cursos.' (grifos do 
original) 
9. Por força de competência outorgada pela Lei 5.540/68, os estatutos e regimentos 
devem disciplinar o direito legalmente assegurado, sem, contudo, impossibilitar-lhe o 
exercício através da regulamentação, por vez que o fim desta é, exatamente, garantir o 
exercício do direito. 
10. Ante a imperatividade do art. 23, § 2º, da citada lei, a concessão de transferência de 
cursos pela Universidade se torna um ato vinculado e, em sendo assim, não pode ser 
obstaculizado, razão pela qual prevalece o art. 63, do Estatuto da UFC, sobre o art. 
102,do Regimento Geral, que este condiciona a concessão das transferências a) à 
existência de vagas, e b) ao preenchimento das exigências formuladas em cada caso. 
11. Quanto à alegativa da autoridade impetrada de que as vagas ociosas antes do início 
do semestre letivo 92.2 só serão oferecidas ao preenchimento no semestre 93.1, constitui 
decisão que extrapola os limites da discricionariedade administrativa, porquanto viola os 
arts. 4º, alínea a, do próprio estatuto da UFC, e 11, alínea f, da Lei 5.540/68, verbis: 
Art. 4º, do Estatuto da UFC: 
'A Universidade terá por objetivo preservar, elaborar, desenvolver e transmitir o saber e 
em suas várias formas de conhecimento, puro e aplicado, propondo-se para tanto: 
a) ministrar o ensino para formação de quadros destinados às atividades técnicas e aos 
trabalhos desinteressados da Cultura.' 
Art. 11, da Lei 5.540/68: 
'As Universidades organizar-se-ão com as seguintes características: 
f) Flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças individuais dos alunos, às 
peculiaridades regionais e às possibilidades de combinação dos conhecimentos para 
novos cursos e programas de pesquisa.' 
12. Se o objetivo da Universidade é preservar, elaborar, desenvolver e transmitir o 
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saber, não há como justificar a manutenção de 11 vagas ociosas durante um semestre 
inteiro, quando existem alunos da própria Universidade que desejam preenchê-las." 
.........................................................." 
Destarte, também se encontra preenchido este pressuposto. 
Às instituições universitárias é facultado, dentro dos limites que lhes são outorgados, 
determinar diretrizes internas para melhor equacionar a sistemática de ensino posta à 
disposição dos que passam a fazer parte integrante do seu corpo docente e dicente. Ao 
pretender a transferência de um curso já em andamento para outro curso do mesmo 
Centro (in casu, Centro de Humanidades) e em havendo vaga neste outro curso, estariam 
os impetrantes buscando o direito esculpido na norma regulamentadora interna da 
Universidade, elaborada para facilitar os trâmites administrativos e letivos. 
Além do mais, difícil se aceitar que norma reguladora elaborada pela Universidade não 
seja por ela própria aplicada, quando presentes todos os pressupostos à sua utilização. 
Ademais, como qualquer órgão público, está ela adstrita ao princípios básicos da 
Administração Pública, especificamente o da legalidade, não podendo desvirtuar-se dos 
mandamentos que lhe são impostos, sob pena de macular, tornando-o inválido, o ato 
administrativo praticado. O que, no presente caso, entendo ter ocorrido. 
Verifica-se, portanto, que ato ilegal foi praticado pela UFC, ao aplicar a normatização 
específica em inobservância aos princípios vestibular e universitário. 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 41.736-CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
Apelado: LUIZ GONZAGA SOARES NETO 
Advogados: DRS. ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE E OUTROS (APTE.) E  

ANSELMO ANDRADE LUCENA NETO (APDO.)  
 
EMENTA 

Administrativo. Ensino superior. Negativa de expedição de diploma, face à exigência de 
complementação de créditos. Declaração da universidade confirmando a conclusão do 
curso pelo impetrante, bem como respectiva colação de grau. Exame de ordem realizado 
acarretando a habilitação do impetrante como advogado. Convalidação do ato 
administrativo. 
- É de convalidar-se ato administrativo que declarou o impetrante concluinte do curso de 
Direito, e haver o mesmo colado grau, uma vez que tal ato produziu efeitos frente à 
Ordem dos Advogados, ao possibilitar a realização do exame com vistas à habilitação, 
cujo êxito foi logrado pelo impetrante. 
- Em nome da segurança que deve reinar nas relações jurídicas, há de se expedir o 
diploma ao impetrante, tendo em vista sua qualidade de advogado, situação de caráter 
irreversível que conduz ao seu reconhecimento. 
- Remessa oficial, como se interposta fosse, e apelo aos quais se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
41.736 - CE, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
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negar provimento à remessa oficial, como se interposta fosse, e ao apelo, nos termos do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Luiz Gonzaga Soares Neto impetrou mandado 
de segurança contra ato do Pró-Reitor de Ensino e Graduação da Universidade Federal 
do Ceará que se negou a expedir diploma do curso de Direito, apesar dele haver colado 
grau e recebido declaração de conclusão de curso pela Universidade, para fins de exame 
junto à Ordem dos Advogados, o que realizou em dezembro de 1992, obtendo habilitação. 
Ao final, a MM. Juíza a quo, acolhendo a tese do fato consumado, concedeu a segurança, 
submetendo o seu decisum ao duplo grau de jurisdição. 
Irresignada, apela a UFC, conforme razões de fls. 40/42. 
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 impetrante buscou a via 
mandamental para proteção de direito seu, líquido e certo, de obter diploma do curso de 
Direito, uma vez que colou grau no referido curso, recebendo declaração da Universidade 
a certificar a conclusão do curso. Munido desta declaração, o impetrante prestou exame 
na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Ceará, logrando habilitação, após o que 
lhe foi negada a expedição de diploma, à consideração de que faltava complementar 
créditos. 
Ressalte-se que a MM. Juíza a quo aguardou o transcurso do prazo para informações, 
deferindo a apreciação de liminar. Demonstrou, assim, bastante cautela na concessão de 
liminar satisfativa. 
Ocorre que, apesar de toda esta precaução, a autoridade coatora não prestou as 
informações de estilo, vindo agora, em sede de apelação, requerer a reforma da sentença 
que concedeu o writ, à consideração de que o mandado de segurança não comporta 
dilação probatória, mas apenas provas pré-constituídas. 
Não há, em absoluto, o que reparar na douta sentença recorrida, tendo em vista a 
veracidade dos fatos alegados pelo autor quanto à colação de grau, à declaração de 
conclusão do curso e à habilitação como advogado após aprovação no exame da ordem. 
Todos estes fatos foram devidamente comprovados a partir de fotocópias autenticadas, 
não demandando quaisquer outras diligências para comprovar o que, de fato, já está 
comprovado. 
Diga-se, ainda, que, em momento algum, a apelante impugna o documento por ela 
exarado, declarando a conclusão do curso pelo impetrante e respectiva colação de grau. 
Tais procedimentos, declarados pela Universidade, são compatíveis com a situação de 
bacharel em direito. E atente-se para o detalhe de que tal declaração foi expedida com o 
fim de fazer prova frente à Ordem dos Advogados - Seccional do Ceará, para efeito de 
possibilitar, ao então bacharel, a realização do exame com vistas à futura habilitação 
como advogado. 
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Bastante oportuna a tese expendida pela MM. Juíza a quo acerca da segurança das 
relações jurídicas travadas pela administração. Como conceber o revertério ocasionado 
após a declaração de conclusão de curso, pela exigência de complementação de créditos. 
Criou-se, assim, a exdrúxula situação de querer, a Universidade, fazer um advogado 
retornar ao curso, depois dela mesma havê-lo declarado concluinte, apto a prestar o 
exame da ordem. Configurou-se, assim, uma situação de caráter irreversível que conduz 
ao seu reconhecimento. 
Convém transcrever trecho do decisum da douta Magistrada a quo, que muito bem 
analisou a questão, verbis: 
"13. Estes princípios - da legalidade, da segurança das relações jurídicas e da boa-fé 
justificam porque não há livre opção ou opção discricionária para o administrador entre 
invalidar e convalidar um ato administrativo viciado (em princípio insuscetível de 
convalidação), impondo-se a obrigação de invalidá-lo, a menos, diz a professora Weida 
Zancaner, citada pelo Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, "que a situação gerada 
pelo ato viciado já esteja estabilizada pelo Direito", quando então se impõe à 
Administração Pública o dever de convalidá-lo ou confirmá-lo. 
14. Para a Professora Weida Zancaner, "esta estabilização ocorre em duas hipóteses: a) 
quando já se escoou o prazo prescricional para a Administração invalidar o ato; b) 
quando, embora não vencido tal prazo, o ato viciado se categoriza como ampliativo da 
esfera jurídica dos administrados e dele decorrem sucessivas relações jurídicas que 
criaram para sujeitos de boa-fé, situação que encontra amparo em norma protetora de 
interesses hierarquicamente superiores ou mais amplos que os residentes na norma 
violada, de tal sorte que a desconstituição do ato geraria agravos maiores aos interesses 
na ordem jurídica do que os resultantes do ato censurável".(id. ibid, p. 171) 
15. Amolda-se a situação fática dos autos à segunda das hipóteses acima descritas: tem-
se um ato viciado, em princípio insuscetível de convalidação, pois não poderia ser 
reproduzido validamente, sem a complementação dos créditos necessários à conclusão 
do curso de Direito. Entretanto a colação de grau do impetrante, atestada em declaração 
fornecida pela Faculdade de Direito, ampliou a esfera de direitos do impetrante e produziu 
efeitos na ordem jurídica, perante terceiros de boa-fé, como a Ordem dos Advogados do 
Brasil." 
Em sendo assim, confirmo a concessão do writ, negando provimento à remessa oficial, 
como se interposta fosse, e ao Apelo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 41.852-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAÚDE E 

PREVIDÊNCIA NO ESTADO DO CEARÁ - SINPRECE 
Advogado: DR. FRANCISCO VALENTIM DE AMORIM NETO (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Servidores públicos civis. Reajuste de 28,86%. Lei nº 8.627/93. Revisão 
específica dos vencimentos de servidores militares, contida no bojo de legislação que 
previa, também, revisão geral. Inexistência de violação da regra do art. 37, X, da 
Constituição Federal. Precedente da 2ª. Turma deste Tribunal na AMS nº 40.243-AL, 
Relator Juiz José Delgado. Apelo e remessa providos.  
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Terceira 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, 05 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
julgou procedente pedido no sentido de ver reajustado no percentual de 28,86%, a contar 
de primeiro de janeiro de 1993, os vencimentos de servidores públicos federais. 
Segundo o pedido vestibular, a União Federal concedeu, por meio da Lei nº 8.622/93, a 
todos os servidores civis e militares um reajuste de 100% (cem por cento). Sucede que a 
Lei nº 8.627/93, em combinação com a Lei nº 8.622/93, concedeu reajuste, tão-somente, 
aos militares, na ordem de 28,86%, com afronta direta ao inciso X, do art. 37, da 
Constituição Federal. 
A demandada sustenta que a Lei nº 8.627/93, dando cumprimento ao determinado no art. 
4º, da Lei nº 8.622, apenas procedeu a um reposicionamento dos vencimentos dos 
servidores civis e uma adequação dos postos, graduações e soldos dos servidores 
militares, o que não vai de encontro ao princípio insculpido no art. 37, X, da CF, por não 
se tratar de revisão geral de vencimentos. Alega, ainda, que, de acordo com a Súmula nº 
339, do colendo Supremo Tribunal Federal, é proibido ao Judiciário, por não ter função de 
legislar, conceder aumentos de vencimentos a servidores, com base no princípio 
isonômico. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Reporto-me ao voto do eminente Juiz 
José Delgado, na AMS-40.243-AL, Segunda Turma, com a seguinte ementa: 
"1. A Lei nº 8.627/93, aprovada em conseqüencia do determinado no art. 4º, da Lei nº 
8.622/93, especificou os critérios para reposicionamento de servidores públicos federais 
civis e militares, não indo de encontro ao estatuído no art. 37, X, da Constituição Federal. 
2. A análise da mencionada Lei revela que tanto os servidores civis foram reposionados 
em suas vantagens financeiras, recebendo aumento salarial, quanto o foram os 
servidores militares. 
3. A extensão dos percentuais financeiros decorrentes do reposicionamento que 
beneficiaram os servidores no Poder Executivo e os militares aos servidores do Poder 
Judiciário, do Legistativo e do Ministério Público Federal ocorreu porque a Lei nº 8.627/93 
não os contemplou com tais vantagens. 
4. Não tem, assim, os servidores do Poder Executivo direito ao acréscimo aos seus 
vencimentos do percentual de 28,86%, média dos aumentos de seus vencimentos que já 
receberam por causa do reposicionamento da Lei nº 8.627/93. 
5. A concessão de tal percetual seria duplicar, sem qualquer autorização legal, a 
vantagem financeira nascida com o reposicionamento das classes e dos padrões dos 
servidores civis e da adequação dos postos, graduações e soldos dos servidores 
militares. 
6. Precedente do STJ: MS nº 3.074-4 (DJU de 21/02/94, pag 2090). 
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7. Apelação provida". 
Destaco daquele voto os seguintes trechos:  
"Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de reajuste de 
28,86% decorrente da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de 1993. O apelante alega que aos 
militares foi concedido reajuste no mesmo percentual, o que devia, também, ter sido 
assegurado aos servidores civis, por força do art. 37, X, da Constituição Federal. 
Não encontro, data venia, qualquer parte do art. 2º, da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de 
1993, que tenha ferido qualquer dispositivo constitucional, especialmente o art. 37, X, da 
Carta Magna.O inciso em referência dispõe o subprincípio de que "a revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores civis e 
militares, far-se-á sempre na mesma data." 
A Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de 1993, conseqüencia do determinado no art. 4º, da 
Lei nº 8.622, de 19 de janeiro de 1993, não tratou de revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos civis e militares . Ela, conforme se depreende do seu conteúdo, regula 
o reposicionamento dos servidores civis e faz a adequação dos posto, graduações e 
soldos dos servidores militares, a fim de diminuir os desnivelamentos existentes no 
quadro de servidores da Administração Pública e cumprir o determinado no art. 39, 
parágrafo 1º, da Constituição Federal, onde impera a ordem de que "A lei assegurará, aos 
servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições 
iquais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à 
natureza ou ao local de trabalho." 
É conveniente se identificar que a Lei nº 8.622, de 19 de janeiro de 1993, cuidou de dois 
aspectos relativos aos servidores públicos civis e militares. O primeiro, conforme se 
verifica no seu art. 1º, foi o de conceder revisão geral dos vencimentos, soldos e demais 
retribuições, vigentes em dezembro de 1992, aplicando um reajuste de 100% (cem por 
cento) e mais uma parcela fixa de cr$ 102.000,00 (cento e dois mil cruzeiros), moeda da 
época. 
O segundo aspecto foi o contido no art. 4º, da mesma Lei, quando determinou que o 
Poder Executivo enviasse, até 28 de fevereiro de 1993, projeto de lei especificando os 
critério de reposicionamento dos servidores civis nas respectivas tabelas e a adequação 
dos postos, graduações e soldos dos servidores militares, tendo em vista as tabelas 
constantes dos anexos I, II, III e V que ela própria apresentou. No particular, dispõe que o 
reposicionamento e a adequação não podiam ultrapassar três padrões de soldo ou de 
vencimento. 
Em cumprimento ao determinado pelo art. 4º, da Lei nº 8.622, de 19 de janeiro de 1993, 
foi aprovada a Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de 1993, quando foram adequados os 
postos, graduações e soldos dos servidores militares e reposicionados, no âmbito dos 
servidores civis, obedecendo-se aos limites de três padrões de soldo ou de vencimento... 
Justifica-se essa política adotada pelo legislador, pelo fato de que o referido 
reposicionamento representa mais uma tentativa de se diminuir as distorções existentes 
no serviço público federal no tocante a situações em que não se está respeitando o 
subprincípio presente no art. 39, parágrafo 1º, da CF. 
... Como se observa, do mesmo modo que os servidores militares tiveram os seus postos, 
graduações e soldos ajustados, também, os autores foram, pela mesma lei, 
reposicionados, recebendo, em conseqüência, vantagens financeiras a partir de 1º de 
janeiro de 1993, além do aumento de 100% (+ 102.000,00), por causa de tal ato. 
A se ter como procedente o pedido, pratica-se, data venia, em primeiro lugar, uma 
intromissão na competência do Poder Legislativo, concedendo-se, sem a existência de lei, 
aumento da servidor público, além de se determinar que, a título de reposicionamento 
feito aos servidores militares e tendo o mesmo ocorrido com os servidores civis, recebam 
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estes, pelo referido posicionamento, de modo duplicado. 
O segundo fundamento que apresento se assenta em três considerações :  
a) A tese defendida pelos autores foi repelida, por larga maioria, pela terceira seção do 
colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa prolatada no Mandado de 
Segurança nº 3.074-4/Distrito Federal, em que o Exmo. Sr. Ministro Jesus Costa Lima foi 
Relator designado para o acórdão. Eis o teor da mesma :  
"Mandado de Segurança. Administrativo. Funcionários civis. Reajuste de vencimentos." 
1. Os impetrantes buscam receber diferença de vencimentos, a partir de janeiro de 1993, 
de acordo com a Lei nº 8.627/93, indicando como autoridades coatoras Ministros de 
Estado, mas não se preocuparam, sequer, em indicar qualquer ato concreto que lhes 
esteja lesionando direito líquido e certo. 
2. O artigo 37, inciso X, da Constituição, foi respeitado pela Lei nº 8.627/93, cuja 
finalidade foi expungir distorções nos soldos dos militares e vencimentos de algumas 
categorias de servidores civis.  
3. Segurança denegada. 
A referida decisão se encontra publicada no DJU de 21/02/94, pág. 2090, e contou com 
os votos vencedores dos Ministros Adhemar Maciel, Anselmo Santiago, José Dantas, 
José Cândido, Jesus Costa Lima, Assis Toledo, Edson Vidigal e Vicente Cernicchiaro. Foi 
vencido o Exmo. Sr Ministro Relator. 
b) Este Tribunal, apreciando matéria assemelhada, firmou a Súmula nº 16, do teor 
seguinte :  
"O reajuste dos servidores militares estabelecido na Lei nº 8.237/91 não tem aplicação 
aos servidores civis." 
A referida lei, do mesmo modo que a Lei nº 8.627/93, cuidou, apenas, da adequação dos 
postos, graduações e soldos dos servidores militares. Há, ainda, um aspecto de suma 
relevância a ser considerado. É o de que, enquanto a Lei nº 8.237/91 só cuidou de 
adequar os postos, graduações e soldos dos servidores militares, a de nº 8.627/93, ora 
atacada, preocupou-se, também, de reposicionar os servidores civis, tratando tanto uma 
categoria como outra, do mesmo modo, isto é, só permitindo que o reposicionamento ou a 
adequação, em qualquer hipótese, só se efetivasse até três valores de padrões de soldo 
ou de vencimento.  
c) Está consagrado na jurisprudência sumulada do colendo Supremo Tribunal Federal de 
que "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento 
de servidores públicos sob fundamento de isonomia." 
Por último, repito a argumentação já exposta no trabalho citado. O aumento de 28,86%, 
concedido aos servidores do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, por ato da Mesa do 
Supremo Tribunal Federal e da Câmara dos Deputados, inspirou-se, primeiramente, na 
autonomia administrativa que possuem tais Poderes da República e, em segundo lugar, 
no fato comprovado de que os referidos servidores não foram beneficiados com qualquer 
reposicionamento. A adoção de tal medida administrativa foi em fiel cumprimento ao 
princípio de que tendo sido os servidores civis e militares beneficiados com 
reposicionamento e adequação de seus vencimentos e soldos, o mesmo não podia, de 
acordo com o regrado pela Carta Magna, deixar de ter extensão aos servidores do 
Legislativo e do judiciário. Buscou-se, apenas, cumprir o nivelamento de vencimentos 
entre as diversas categorias que é pregado pela Constituição Federal". 
A entidade apelada apresentou memorial, no qual acentua que a Lei 8.627/93, art. 2º, III, 
ao remeter ao anexo 5, com a alteração dos valores dos soldos dos militares, violou a 
regra do art. 37, X, da Constituição Federal, porquanto aquela categoria dos servidores se 
beneficiou de percentual superior de reajuste, cuja expressão se pode obter mediante 
cálculo de regra de três com os valores do anexo I. 
Assim, não entendo, data venia, pois houve, como demonstrou o eminente Juiz José 
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Delgado, adequação e reajustes em níveis diferentes para diversas categorias do serviço 
público. 
A extensão, pelo Supremo Tribunal Federal, do percentual de 28,86% aos magistrados e 
servidores do Poder Judiciário resultou da aferição de que tais categorias haviam sido 
excluídas da adequação prevista na revisão geral. 
Por essas razões, dou provimento ao apelo e à remessa.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 41.940-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Apelado: CARLOS EDUARDO MOREIRA DE MENEZES 
Advogados: DRS. HELENO TAVEIRA TORRES E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Cobrança. Dívidas da Fazenda Pública. 
- O mandado de segurança não é o meio adequado para a cobrança de dívidas da 
Fazenda Pública. 
- Remessa oficial, como se interposta fosse, e apelo providos.  
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
41.940 - PE, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à remessa oficial, como se interposta fosse, e à apelação, para reformar a 
sentença recorrida, denegando a ordem, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Carlos Eduardo Moreira de Menezes, na 
qualidade de oficial temporário, impetrou mandado de segurança contra o comandante do 
14º Batalhão Logístico do Exército, objetivando o pagamento do auxílio-fardamento de 
que trata o art. 55 da Lei nº 8.237/91, em face da sua promoção ao posto de Primeiro 
Tenente. 
Prestadas as informações de fls. 34/35, o Ministério Público Federal emitiu parecer, 
opinando pela extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência de 
condições da ação. 
O MM. Juiz a quo concedeu a segurança pleiteada. 
Inconformado, o Ministério Público Federal apelou, alegando que o Mandado de 
Segurança não é a via adequada para cobrança de valores à Fazenda Pública. 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
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VOTO  

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Cuida-se de apelação de sentença 
que concedeu a segurança, determinando ao impetrante que proceda ao pagamento do 
auxílio-fardamento a oficial temporário do Exército, em razão de sua promoção. 
Examinando os autos, verifico que assiste razão ao apelante, ao afirmar que o writ não é 
o meio adequado à cobrança de valores à Fazenda Pública. 
O mandado de segurança é cabível quando visa amparar direito líquido e certo, quando 
alguém sofrer ou houver justo receio de sofrer violação ilegal com abuso de poder por 
parte de autoridade. 
No caso em tela, o auxílio-fardamento deveria ter sido pago ao impetrante na época da 
sua promoção, não sendo o Mandado de Segurança ação correta para cobrança de 
dívidas vencidas, conforme enunciam as Súmulas nºs 269 e 271 do STF, que passo a 
transcrever: 
Súmula 269: "O mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança." 
Súmula 271: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em 
relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela 
via judicial própria." 
Sem outras considerações, por desnecessárias, dou provimento à remessa oficial, como 
se interposta fosse e ao apelo, para reformar a sentença recorrida, denegando a ordem. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 42.351-PB 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA/PB - ASCREA 
Apelado: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - 

CREA/PB 
Advogados: DRS. SHEILA ORIDE BRAGA DE LUCENA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Mandado de segurança coletivo contra atos de despedida de empregados 
do CREA, entidade não sujeita à legislação sobre pessoal da União e suas autarquias 
(Decreto-Lei 968, art. 1º). Inaplicação do regime jurídico único (Lei 8.112/90) aos 
empregados das autarquias profissionais. Inexistência de direito suscetível de proteção 
em ação coletiva. Apelo improvido.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Terceira 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, 19 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
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denegou segurança impetrada contra atos de demissão e admissão de servidores pelo 
CREA/PB. Alega, em resumo, que está legitimada extraordinariamente para a causa, 
tendo juntado procuração dos substituídos e autorização dos interessados, incidindo 
sobre a hipótese o permissivo do art. 8º, III, da Constituição Federal, e o art. 3º, da Lei 
8.073/90. 
Sem contra-razões, vieram os autos. Dispensei revisão, por se tratar de matéria 
predominantemente de direito.  
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A despedida dos empregados dos 
conselhos de fiscalização do exercício profissional é ato concreto que gera pretensão 
individual. Ainda que se questione o poder do dirigente do CREA/PB de admitir e demitir 
pessoal, sem o devido processo administrativo, por se tratar de autarquia, cuida-se de 
objeção improcedente, como já decidiu o Plenário deste Tribunal, ao julgar o Mandado de 
Segurança nº 10.290-PB, em que fui Relator e de cujo voto destaco o seguinte trecho: 
"Há várias razões para atribuir-se eficácia suspensiva à apelação interposta ante 
sentença proferida em mandado de segurança de cunho nitidamente trabalhista. Em 
primeiro lugar, o Decreto-Lei 968, art. 1º, retira expressamente da abrangência da 
legislação de pessoal aplicável das autarquias federais as entidades de controle 
profissional, que não recebem subvenções ou verbas da União. Assim, a competência 
para dirimir conflitos trabalhistas entre o CREA e seus empregados é, induvidosamente, 
da Justiça do Trabalho.  
Há ainda no ato impugnado evidente colisão com sentença trabalhista trânsita em julgado, 
que acolheu pedido de consignação em pagamento das parcelas de rescisão contratual 
do litisconsorte passivo.  
Como o mandado de segurança não é substitutivo do recurso, não se irá aprofundar o 
exame de mérito, que compete à Turma julgadora da apelação". 
Ao julgar a apelação, a egrégia Segunda Turma proferiu acórdão assim ementado: 
"Administrativo. Mandado de segurança contra ato de despedida de empregado do CREA, 
entidade não sujeita à legislação sobre pessoal da União e suas autarquias (Decreto-Lei 
968, art. 1º). Inaplicação do regime jurídico único (Lei 8.112/90)aos empregados das 
autarquias profissionais. Apelo provido".  
Como se vê, inexiste, de qualquer maneira, direito individual do empregado de autarquia 
profissional, submetido ao regime celetista e não alcançado pelo regime jurídico único dos 
servidores públicos, à estabilidade de que gozam estes.  
Ademais, carece a associação de legitimidade para defender interesses individuais dos 
seus associados, quando não estejam ligados aos interesses próprios da categoria. Não 
se pode afirmar que constitua interesse geral de certa categoria o desfazimento de atos 
de despedida.  
Por essas razões, nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 43.126-CE  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 11ª REGIÃO 
Apelado: ANTÔNIO SECUNDO DOS SANTOS 
Advogados: DRS. ANTÔNIO DE PÁDUA DE FARIAS MOREIRA (APTE.) E  

SANDRA MARIA ALVES E SILVA E OUTRO (APDO.) 
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EMENTA 

Administrativo. Conselho Regional de Psicologia. Suspensão de aplicação de testes 
psicotécnicos por Sindicato. 
A suspensão sumária, pelo Conselho Regional de Psicologia, da realização de testes 
psicotécnicos pelo Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do 
Ceará, por prazo indeterminado e sem a observância de qualquer procedimento prévio no 
âmbito administrativo, com base apenas em parecer, como tal de cunho eminentemente 
opinativo, extrapola o regular exercício do poder de polícia, antes ferindo o direito de 
ampla defesa da entidade. 
Apelação e remessa oficial improvidas. 
Sentença concessiva da segurança confirmada. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial para manter a sentença concessiva de 
segurança, 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: O Conselho Regional de Psicologia - 11ª Região 
apela da r. sentença que concedeu a segurança a Antônio Secundo dos Santos para o fim 
de suspender ato praticado por fiscal da entidade, que determinou a interrupção de 
exames psicotécnicos que vinha realizando no Sindicato dos Empregados de Empresas 
de Segurança e Vigilância até que fossem revistas e estivessem de acordo com as 
exigências da Portaria MTb 3.345, de 16.09.85. 
Argumenta que não podia omitir-se quanto à aplicação de testes do PMK pelo apelado, 
em desconformidade com a norma específica, gerando situações perigosas, tendo em 
vista que a atividade de vigilante implica a utilização de arma de fogo como instrumento 
de trabalho. Desse modo, alega que o ato impugnado é apenas o exercício do poder de 
polícia exercido em prol do interesse público. 
Com as contra-razões, subiram os autos, cabendo-me a distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Através de Termo de Fiscalização, 
objetivando a "orientação a atividades de psicotécnico p/ vigilantes", fiscal do Conselho 
Regional de Psicologia dirigiu-se ao Sindicato dos Empregados de Empresas de 
Segurança e Vigilância, no centro de Fortaleza, concluindo seu parecer por determinar a 
interrupção da aplicação de exames psicotécnicos, nos seguintes termos: 
"Entidade em condições inadequadas de funcionamento pelas irregularidades abaixo: 
O psicólogo não se vê em condições técnicas de continuar este trabalho por estar 
desatualizado com a prática dos testes exigidos pela Portaria nº 3.435. 
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O CRP define a interrupção destas atividades até que sejam revistas e estejam de acordo 
com as exigências legais para a prática. Isto vale também para o próprio sindicato" 
(fls.11). 
Antes de tudo, parece-me louvável a preocupação do CRP em verificar a qualidade do 
exercício profissional. É possível mesmo que o impetrante, ora apelado, não se encontre 
em condições de aplicar os testes exigidos na portaria ministerial ou que o Sindicato não 
ofereça condições adequadas para tanto. Nesse caso, cabe-lhe o uso do poder de polícia 
que lhe assegura a Lei nº 5.766, de 20.12.71. Nesse ponto, não posso concordar com a 
tese do apelado de que a Portaria nº 3.455/85 fere a norma constitucional que assegura o 
livre exercício profissional. 
Todavia, a ilegalidade do ato impugnado é manifesta, como bem demonstrou o ilustre 
Procurador Regional da República, Dr. José Gerim Mendes Cavalcante. Em seu parecer, 
depois de assinalar que a competência para aplicação de penalidades é do Conselho 
Regional, escreve: 
"Sucede que os conselhos regionais são constituídos por conselheiros eleitos 
periodicamente, sendo, os fiscais, apenas servidores da autarquia, sem poderes de 
administração e decisão, de sorte que lhes falta competência para impor a aplicação de 
penalidades, que é exclusiva do conselho, por deliberação da maioria absoluta dos seus 
membros, ex vi do disposto no art. 14 do Decreto nº 79.822/77, que regulamentou a Lei nº 
5.766/71. 
Aos fiscais incumbe, tão-somente, exercer a fiscalização e lavrar os respectivos termos, 
apontando as irregularidades que verifique no exercício do seu dever. Não têm eles, 
todavia, o poder de aplicar sanções, de onde se deduz que, lavrado o termo de 
fiscalização e iniciado o processo administrativo, deve ser ele encaminhado ao conselho, 
para imposição da pena disciplinar, se for o caso. Entretanto, para que possa ser aplicada 
qualquer sanção, de forma legítima, o conselho deverá ouvir o acusado, assegurando-lhe 
tal direito de ampla defesa. 
Tal procedimento não verificou-se, no caso dos autos, com franca violação da norma 
constitucional que assegura o devido processo legal. 
Por outro lado, foi aplicada ao impetrante uma penalidade não prevista na lei: a 
suspensão do exercício de sua profissão, por tempo indeterminado. A Lei nº 5.766/71 
prevê pena de suspensão de até 30 (trinta) dias (art. 27, IV). 
De resto, não foi obedecida, na aplicação de tal pena, a gradação prescrita pelo art. 28, 
certo que inocorria, in casu, a hipótese de gravidade manifesta, referida pelo citado 
dispositivo legal, ab initio" (fls. 40/41)." 
Acrescente-se que o Termo de Fiscalização foi lavrado para orientação, como já salientei. 
Além disso, é estranho que um parecer, ato de cunho eminentemente opinativo, tenha 
implicado decisão, aliás prestigiada pelo Presidente do Conselho em suas informações. A 
aplicação de penalidades exige a regular instauração de processo administrativo. A Lei nº 
5.766/71, inclusive, prevê recurso, com efeito suspensivo, para o Conselho Federal, no 
prazo de 30 (trinta) dias da ciência da punição (art. 31). 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 43.661-RN  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
Apelado: FLÁVIO ROBERTO ARAÚJO GUERRA 
Advogados: DRS. ROZANNE MARIA COSTA DA ROCHA E OUTROS (APTE.) E  
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HERBERT ALVES MARINHO E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Ensino superior. Estudante nomeado para cargo em comissão. Transferência. 
Aluno de Odontologia da Universidade Regional do Nordeste/PB nomeado para exercer 
cargo em comissão na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte tem direito a 
transferência para idêntico curso oferecido pela UFRN. 
Incabível a discriminação baseada no fato de se tratar de cargo de acesso sem concurso, 
à míngua de permissivo legal. 
Precedentes. 
Apelação e remessa oficial improvidas. Sentença concessiva da segurança mantida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, mantendo a sentença recorrida para 
confirmar a concessão da segurança, nos termos do relatório, voto do Relator 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: Apela a UFRN - Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte de sentença concessiva de segurança prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara 
Federal da Seção Judiciária daquele Estado em mandamus impetrado por Flávio Roberto 
Araújo Guerra. 
O decisório monocrático entendeu inadmissível o ato da Universidade consistente em 
indeferir o pedido de matrícula do impetrante no curso de Odontologia da instituição de 
ensino, formulado com respaldo no fato de ter o requerente sido nomeado para exercer o 
cargo em comissão de Subsecretário de Transportes da Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio Grande do Norte, ensejando sua transferência da Universidade Regional do 
Nordeste/PB para a UFRN. 
Invocou jurisprudência desta Corte. 
Nas razões, a apelante argumenta com a circunstância de não se tratar de transferência 
ex officio de servidor concursado, única hipótese em que admite existir o direito 
reconhecido no decisum. Refuta a identificação, na espécie, dos pressupostos exigidos 
por lei para a concessão de segurança. Exibe ementa de julgado do TRF-4ª Região que, 
a seu ver, dá supedâneo ao entendimento que perfilha. 
Em contra-razões, o apelado chama a atenção para os termos em que vazado o parecer 
do ilustre representante do Parquet, favoráveis à sua pretensão. Apresenta manifestações 
de outros Magistrados da SJ/RN no mesmo sentido. Traz a lume pronunciamentos de 
ambas as Turmas desta Corte e dos TRFs 1ª e 4ª Regiões. Pede o improvimento do 
apelo. 
Houve remessa oficial. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A matéria é conhecida de ambas as turmas deste 
Regional, que têm firmado entendimento favorável ao impetrante-apelado. 
Nesta Primeira Turma, a orientação está consignada no seguinte aresto: 
"Ensino superior. Transferência escolar. Lei 8.112/90, art. 99. Estudante que assume 
cargo comissionado. 
- O art. 99 da Lei 8.112/90 assegura ao servidor que mudar de sede matrícula em 
instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga, na 
localidade da nova residência ou na mais próxima. 
- A norma permissiva também contempla o estudante que assume o cargo público em 
qualquer dos níveis da Administração Pública, ainda que a investidura só ocorra após o 
início dos estudos de nível superior, e quer seja o cargo de provimento efetivo ou em 
comissão. Precedentes. 
- Manutenção da sentença que concedeu a segurança." 
(AMS 37.950-CE, Relator Juiz Ridalvo Costa, j. em 10/02/94.) 
Apreciando a questão específica de cuidar-se de nomeação do estudante para o exercício 
de cargo comissionado, quando do julgamento da AC 2.183-RN, em sessão de 30/10/90, 
o eminente Juiz Lázaro Guimarães, no voto condutor do julgado, sintetizou: 
"O funcionário comissionado está sujeito às normas estatutárias, tanto quanto aquele 
titular de cargo de provimento efetivo. 
Somente onde a lei distingue a situação do ocupante de cargo em comissão, como na sua 
admissão por livre escolha da autoridade nomeante, e na sua dispensa ad nutum, é dado 
ao aplicador atribuir-lhe tratamento diverso. 
No tocante à titularidade do direito de transferência, que a jurisprudência entende 
extensível a todos os servidores, municipais, estaduais e federais, não há qualquer base 
para a discriminação acolhida na sentença. (...) 
A exigência de que se trate de estudante que tenha sido investido no cargo ou função 
mediante concurso público fica por conta de especulação metajurídica, ou de mero 
arbítrio. É o que acontece quando, ao invés de aplicar a lei, a autoridade se atribui 
competência." 
Não há como prosperar, desse modo, a irresignação da apelante, na medida em que 
frontalmente oposta ao entendimento pacífico deste Tribunal acerca da vexata quaestio. 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0251-CE  

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrantes: DRS. JOSÉ FELICIANO DE CARVALHO E OUTROS  
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - CE 
Pacientes: HUMBERTO FONTENELE e ROBERTO FONSECA FONTENELE 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Sonegação fiscal. Trancamento de ação penal. Ausência de justa causa 
não caracterizada. Ordem denegada. 
Denúncia pelo crime previsto no art. 1º, III, da Lei 8.137/90. Fatos praticados 
anteriormente à vigência da lei. Alegação de atipicidade dos fatos denunciados e 
conseqüente inépcia da denúncia em face da irretroatividade da lei penal. Irrelevância. 
Fatos que já eram incriminados na Lei de Sonegação Fiscal (Lei nº 4.729/65). 
É certo que a capitulação do crime é requisito da denúncia (CPC, art. 41), mas o equívoco 
na classificação não a macula. Compete ao juiz, na oportunidade adequada, dar nova 
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definição jurídica aos fatos que lhe foram apresentados pela acusação. Vigora a regra 
geral de que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da classificação 
feita aprioristicamente pelo Ministério Público. 
Alegação de extinção da punibilidade pelo pagamento do débito fiscal antes do 
recebimento da denúncia - Lei 8.137, art. 14. Ausência de prova da integralidade do 
pagamento. Fato controvertido. Incabimento da discussão na via estreita do habeas 
corpus. 
Denegação da ordem. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
denegar a ordem, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 18 de novembro de 1992 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: José Feliciano de Carvalho e outros impetram 
ordem de habeas corpus em favor de Humberto Fontenele e Roberto Fonseca Fontenele 
com objetivo de trancar ação penal que tramita perante a 5ª Vara da Seção Judiciária do 
Ceará. 
Alegam que os pacientes são sócios da "Construtora e Imobiliária Prisma Ltda.", empresa 
que, em maio de 1990, sofreu ação fiscal por parte de auditores do Tesouro Nacional, que 
concluíram, segundo narra a inicial: 
"... que, no ano de 1987, a empresa da qual os pacientes eram diretores havia se utilizado 
de notas fiscais da empresa Norprel Nordeste Prestadora de Serviços Ltda., na 
contabilização de despesas. Os auditores concluíram que as notas fiscais relacionadas às 
fls. 09/10 não foram sacadas pela mencionada empresa prestadora de serviços e, por 
isso, lavraram auto de infração fiscal." 
Foram, portanto, denunciados como incursos nas penas do art. 1º, III, da Lei nº 8.137/90. 
Sustentam ser inepta a denúncia, já que o ato que lhes é imputado teria sido praticado em 
maio de 1987 e a lei nova incriminadora somente foi editada em 27 de novembro de 1990. 
Haveria, assim, infringência ao princípio da anterioridade, insculpido no art. 5º, XL, da 
CF/88, e assegurado no art. 1º do Código Penal. 
O segundo argumento que embasa a presente impetração é o de que estaria extinta a 
punibilidade, pelo pagamento do débito fiscal antes do recebimento da denúncia, como 
prevê o art. 14 da Lei nº 8.137/90. 
Consoante alegam, o pagamento teria sido efetuado em 21.11.91, enquanto que a peça 
acusatória somente foi recebida em 10.08.92. 
Entendendo que não estão presentes as condições de desenvolvimento válido e regular 
do processo criminal, por ser defeituoso desde a origem, haveria constrangimento ilegal, 
sanável pela via do habeas corpus. 
Distribuídos em 19.10.92, foram os autos conclusos ao MM. Juiz Francisco Falcão, nos 
termos do art. 40, parágrafo único, do Regimento Interno, que denegou a liminar 
requerida com vistas à suspensão do processo, em face dos interrogatórios que estavam 
marcados para o dia 20.10.92. 
O MM. Juiz Federal, Dr. Geraldo Apoliano Dias, prestou informações às fls. 784/785, onde 
resume os fatos que ensejaram o oferecimento da denúncia e salienta que o interrogatório 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

não chegou a se realizar, já que um dos réus, ora paciente, não foi localizado e o outro 
não tinha condições físicas de comparecer a Juízo. 
Com vistas, a douta Procuradoria Regional Federal emitiu o substancioso parecer de fls. 
798/806, onde opina pela denegação da ordem. 
Apresento em mesa para julgamento. 
É o relatório.  
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de habeas corpus impetrado para 
trancamento de ação penal promovida contra diretores de empresa de construção civil, 
que teriam praticado o crime de sonegação fiscal nos idos de 1987. 
Os argumentos colacionados na petição inicial são claros e objetivos: lª - Infringência ao 
princípio constitucional da anterioridade da lei federal, eis que a nova lei incriminadora 
somente teria sido editada em 27 de novembro de 1990; e 2º - extinção da punibilidade, 
em face do pagamento do débito fiscal antes do oferecimento da denúncia, nos termos do 
art. 14 da Lei nº 8.137/90. 
Efetivamente, é entendimento corrente na doutrina e nos Tribunais que a falta de justa 
causa enseja o trancamento da ação penal. 
Todavia, a via estreita do habeas corpus somente pode ser utilizada em casos 
excepcionais, quando, de plano, fique comprovado o motivo que obsta o prosseguimento 
da persecução criminal: a inépcia da denúncia, a extinção da punibilidade, ou quando o 
fato imputado não constituir crime, sequer em tese. 
No caso, aparentemente estariam os pacientes acobertados pelo princípio de que 
ninguém pode ser acusado por fato que somente lei posterior passou a considerar crime - 
nullum crimen, nulla poena sine praevia lege. 
A vigente lei dos crimes contra a ordem tributária somente foi publicada no Diário Oficial 
de 28 de dezembro de 1990. Os impetrantes sustentam que os seus dispositivos não 
poderiam retroagir para incriminar comportamento que anteriormente não era considerado 
típico. 
Acontece que, como bem salientou o alentado parecer, da lavra da Dra. Eliane Recena, 
os fatos pelos quais foram os pacientes denunciados já eram previstos como crime de 
sonegação fiscal, de acordo com a legislação então vigente:  
"... à época em que aludidos fatos aconteceram, estava em plena vigência a Lei nº 4.729, 
de 14.07.65, Lei dos Crimes de Sonegação Fiscal, que, em seu artigo 1º, II a IV, assim 
dispunha: 
Art. 1º. Constitui crime de sonegação fiscal: 
............................................ 
II. inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza 
em documentos ou livros exigidos pela leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do 
pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública; 
III. alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com o 
propósito de fraudar a Fazenda Pública; 
IV. fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as, com o 
objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo das 
sanções administrativas cabíveis. 
Constata-se, assim, portanto, que os fatos objeto da denúncia já eram incriminados, antes 
mesmo da edição da nova Lei 8.137/90, que, aliás, deu um tratamento mais amplo e 
vigoroso, e também mais técnico, à questão da sonegação fiscal em matéria criminal, pelo 
que a conduta dos pacientes já merecia, à data dos mesmos fatos, repressão e punição 
de natureza penal." 
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O fato da denúncia enquadrar os acusados nas penas da Lei nº 8.137/90 não a torna 
inepta. É certo que a capitulação do crime é requisito da denúncia (CPC, art. 41), mas o 
equívoco na classificação não a macula. 
Compete ao juiz, na oportunidade adequada, dar nova definição jurídica aos fatos que lhe 
foram apresentados pela acusação. 
Não vislumbro qualquer ilegalidade no ato da autoridade judicial impetrada, que recebeu a 
denúncia, já se tendo, inclusive, decidido que é inadmissível a desclassificação do crime 
nessa fase processual. (RT 547/354). 
Em resumo, a regra geral é de que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e 
não da classificação feita aprioristicamente pelo Ministério Público. Em sua obra "Código 
de Processo Penal Anotado", o mestre Damásio de Jesus adverte-nos: 
"Crime descrito e crime classificado.  
Para efeito de ser julgada inepta ou não a denúncia, de acordo com o STF, o que importa 
é o crime descrito e não o crime classificado (RTJ 59/691)." (op. cit., pág. 41). 
Constituindo os fatos narrados na denúncia, em tese, crime de sonegação fiscal, 
objetivamente tipificado de acordo com a legislação então vigente, entendo inexistir a 
alegada inépcia da denúncia. 
Com relação à extinção da punibilidade, em tendo havido o pagamento do débito fiscal 
antes do recebimento da peça acusatória, não haveria justa causa para o prosseguimento 
da ação penal. 
Dispõe o art. 43 do C.P.P., verbis: 
"Art. 43. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: 
(...) 
II- já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa". 
O art. 14 da Lei nº 8.137/90, obviamente mais benigno do que a antiga Lei de Sonegação 
Fiscal, segundo a qual somente havia a extinção da punibilidade quando o pagamento 
fosse efetivado antes da instauração do procedimento administrativo fiscal, aplicar-se-ia, 
de princípio, aos fatos anteriores à sua vigência. 
Contudo, em sede de habeas corpus, a quitação deveria vir documentalmente 
comprovada. Se a petição inicial estivesse instruída com certidão negativa ou declaração 
passada pela autoridade fazendária, não teria dúvidas de que extinta estaria a 
punibilidade dos pacientes. 
Não se pode desconsiderar, ainda, que o art. 14 da Lei nº 8.137/90 exige o pagamento 
não só do tributo ou da contribuição social, mas também dos acessórios. 
O DARF acostado às fls. 762 não comprova a integralidade do pagamento. 
Pelo contrário, como corretamente apontou a ilustre representante do Parquet, a 
autoridade fazendária rejeitou expressamente aquele pagamento, por entendê-lo apenas 
parcial, em decisão fundamentada: 
"que o autuante deixou de computar no resumo dos valores a tributar o constante da peça 
informativa, fls. 737, o valor correspondente ao item '7` (fls. 735), por considerá-lo, 
indevidamente, quitado pelo pagamento constante do DARF (fls. 741), quando, na 
realidade, aquele valor parcial pago em 21.11.91 não confere com o valor referente ao 
imposto a pagar, exercício 1988, relativo à citada base tributável (Cz$ 14.213.200 - fls. 
429), conforme demonstrado abaixo: 
Imposto devido (=) Cz$ 14.213.200 x 35% = 522,99 = 9.511,88 OTNs 
(-)PIS dedução(=)9.511,88 x 5% =(475,59)OTNs 
Imposto a pagar (parcial): 9.036,29 OTNs ou 9.036,29 x 6,17 x 126.8621 x 3.0866 = Cr$ 
21.831.701,16.  
Pelo que conclui-se, fácil e imediatamente, ser o valor de Cr$ 18.966.884,40, objeto do 
retrocitado DARF, inferior ao valor original de Cr$ 21.831.701,16, acima demonstrado, 
imagine quando este último valor for atalizado e acrescido dos demais encargos (multa de 
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ofício e juros de mora), mesmo que imputado o valor pago (fls. 741), com certeza ter-se-á, 
por ocasião do pagamento final, um saldo devedor bastante representativo para efeito de 
cobrança do crédito tributário devido." 
(fls. 774/775). 
Se há controvérsia sobre o próprio pagamento, está mais do que evidenciado o 
incabimento do habeas corpus como meio de se obter o reconhecimento da extinção da 
punibilidade. 
No curso da instrução criminal, terão os acusados certamente oportunidade de discutir e 
comprovar o alegado pagamento da dívida e de seus acessórios. 
Com estas considerações, denego a ordem. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0340-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Impetrantes: DRS. JOSÉ DAVID GIL RODRIGUES E OUTRO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 10ª VARA - PE 
Paciente: PAULO AZEVEDO DA SILVA 
 
EMENTA 

Processual Penal. Habeas Corpus. Trancamento de Ação Penal. Justa causa. Crime de 
exploração de prestígio. Necessidade de nomeação de funcionário. 
- Necessário se conheça a identidade do servidor dito influenciado, para a existência de 
crime de exploração de prestígio. 
- Os fatos descritos não se subsumem no tipo penal do art. 332 e em nenhum outro do 
C.P.  
- Concessão da ordem. 
 
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, 
conceder a ordem, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 24 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Os advogados José David Gil Rodrigues e 
Carlos Gil Rodrigues, qualificados na inicial, acompanhada de documentos (fls. 08/31), 
impetraram habeas corpus em prol do também causídico Paulo Azevedo da Silva, visando 
ao trancamento de ação penal instaurada contra ele, em decorrência de denúncia 
recebida em 29.10.91 pelo MM Juiz Federal da 10ª Vara de Pernambuco, a autoridade 
coatora, a imputar-lhe o cometimento do crime do art. 332 do Código Penal, "vez que 
obteve vantagem ilícita, a pretexto de influir em funcionário público no exercício da 
função" (fls. 10). 
Assim narraram os fatos ensejadores da delação do Parquet:  
"...................................................... 
4. no fatídico dia 20 de junho do ano de 1983, quando o paciente se encontrava em seu 
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escritório, foi surpreendido com o desespero de uma senhora, de nome Elza Maria 
Pereira da Silva, a qual implorava ao paciente para que se dirigisse ao Departamento de 
Polícia Federal de Pernambuco, pois, momentos antes, havia a referida polícia preso em 
flagrante delito sua cunhada de nome Maria da Paz Gonçalves de Lima e seu irmão 
Heleno Pereira da Silva, por infração ao artigo 334 do Código Penal Brasileiro; 
5. Naquele Departamento de Polícia, o paciente deu total assistência aos seus 
constituídos quando da elaboração do auto de prisão, tendo naquela ocasião recebido, 
por autorização do Sr. Heleno Pereira da Silva, um veículo de sua propriedade, tipo 
Voyage-LS, ano 1983, de placa AK-2850, conforme se depreende dos autos; 
6. no dia seguinte, o paciente, de posse da documentação de seus clientes, à época, pela 
própria manhã, requereu ao Juiz Federal Plantonista que arbitrasse a fiança, para que os 
mesmos pudessem, em liberdade, responder à acusação lhes imputada, no que foi 
deferido no mesmo dia; 
7. ocorre, douto julgador, que, numa manobra para não efetuarem o pagamento dos 
honorários do ora paciente, os autuados em flagrante passaram-lhe a atribuir fatos não 
verdadeiros, a exemplo de que o ora paciente havia solicitado dos autuados em flagrante 
uma importância de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) para a liberação do veículo já 
acima declinado, e que tal importância seria para ser entregue a pessoas do 
Departamento de Polícia Federal, sem, no entanto, declinar nomes; 
8. devido aos fatos inverídicos atribuídos a sua pessoa, foi no Departamento de Polícia 
Federal instaurado inquérito policial, para a apuração da notícia falsa, levada pelos 
autuados em flagrante, culminando, injustamente, por indiciar o paciente como incurso 
nas penas do artigo 332 do Código Penal Brasileiro, o qual enviado ao Poder Judiciário foi 
apresentada e recebida a denúncia contra o ora paciente, que teve seu interrogatório 
realizado no dia 21 de setembro próximo passado, estando designado o dia 10 de 
novembro vindouro para o início da instrução criminal." (fls. 04/05). 
Tal processo crime, segundo os suplicantes, careceria por completo de justa causa. Além 
de não haverem os acusados em momento algum informado a identidade do policial 
federal candidato ao recebimento do dinheiro supostamente exigido deles, nunca 
asseverou o paciente gozar de prestígio no DPF. Ao contrário, se afirmou ali, na presença 
de Maria da Paz de Lima, que já processara criminalmente um Delegado Federal (fls. 42), 
é porque lá devia ser antipatizado e nunca prestigiado! 
Donde nunca acontecido o fato típico. 
O eminente Juiz Francisco Falcão, durante ausência eventual minha, concedeu medida 
liminar para sustar os atos da instrução (fls. 33). 
A digna autoridade judiciária de 1º grau remeteu a documentação de fls. 37/63 e prestou 
os seguintes esclarecimentos: 
"...O ato tido como coator foi o recebimento da denúncia formulada pelo MPF contra o 
paciente, no Processo nº 89.0002869-3, às fls. 02/05, na qual é o paciente acusado de, 
em 22 de junho de 1983, ter solicitado à sua cliente Maria da Paz Gonçalves de Lima a 
importância de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), que, segundo ele, seria para pagar a 
um funcionário da Superintendência da Polícia Federal a fim de liberar o veículo VW 
Voyage, placa policial AK - 2850, de propriedade do esposo da mencionada senhora. A 
conduta foi tipificada no art. 332, parágrafo único, do Código Penal. 
A peça acusatória, acompanhada do inquérito policial do qual ressalta o órgão ministerial 
o contido às fls. 18/20, 29 e vº., 192/193, 223/227 e 238/241, foi recebida em 19.11.91 (fls. 
247), tendo sido o paciente interrogado em 21.09.93, (fls. 252/253), apresentando a 
defesa prévia às fls. 256/258, tendo sido suspensa a realização da audiência de inquirição 
das testemunhas arroladas na denúncia (fls. 270) em cumprimento à liminar concedida 
por V. Exa." 
O órgão do M.P.F. pronunciou-se pela denegação da ordem. Entendeu, das provas dos 
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autos, não serem daquelas pré-constituídas e de substância que prescindissem de 
qualquer contraditório (fls. 65/68). 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Por iniciativa dos requerentes e da 
própria autoridade reputada coatora, chegaram aos autos as peças da ação penal 
suficientes ao correto exame do caso (fls.. 08/31 e 37/63) dispensando inteiramente 
elucidações de instrução criminal. 
Colhe-se delas, a uma, a asseveração do Delegado Federal José Sidney Veras Lemos 
de, já em 20.06.83, dia da lavratura do auto de prisão em flagrante, haver devolvido as 
chaves do veículo apreendido ao proprietário, Heleno Pereira da Silva, este autorizando a 
entrega delas, em seguida, ao paciente (fls. 17). 
Tal desacredita e desmoraliza a versão daqueles dois autuados na qual, tão-só, fundou-
se o libelo: 
"Depreende-se do procedimento investigatório que lastrea (sic) a presente denúncia que, 
em 22 de junho do ano de 1983, o denunciado solicitou a sua cliente Maria da Paz 
Gonçalves de Lima a importância de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), alegando que o 
mesmo iria pagar a um funcionário da Superintendência da Polícia Federal, com o 
objetivo de liberar o veículo marca Volkswagem Voyage, placa AK-2850, de propriedade 
do esposo da aludida senhora." 
A duas, inexistiu seguramente qualquer nominação de servidor da Polícia Federal, feita 
pelo paciente. Isso atesta, por exemplo, Maria da Paz, a pretensa abordada: 
"... tendo naquela oportunidade a declarante insistido que o Dr. Paulo Azevedo lhe 
dissesse qual funcionário havia cobrado, mas o mesmo sutilmente mudou de assunto..." 
Ora, para a configuração do delito em causa,  
"Art. 332 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto 
de influir em funcionário público no exercício da função: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se o agente alega ou insinua que a 
vantagem é também destinada ao funcionário." 
o servidor deveria mostrar-se certo, induvidosamente indicado e nomeado, segundo 
averba Celso Delmanto (Código Penal Comentado, 3ª ed., Renovar, RJ, 1991, p. 505). 
Em igual sentido, o e. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, em acórdão da lavra do 
Juiz Edmond Acar, teve oportunidade de manifestar-se, encarecendo a necessidade de 
se conhecer a identidade do servidor influenciado: 
"Não se pode cogitar de crime de exploração de prestígio quando não se sabe junto a que 
funcionário o agente pretextava influir na obtenção de vantagem para terceiro" ( apud 
Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, 3ª ed. rev. e ampl., RT, SP, 1990, 
Alberto Silva Franco et alii, p 1531). 
Eis aqui, portanto, provas pré-constituídas e irrefutáveis, descansando no bojo dos 
presentes autos, a permitirem, de logo, a conclusão, quanto àqueles fatos descritos na 
denúncia, de nunca se subsumirem no tipo penal do art. 332 e em nenhum outro. 
São as considerações a mim bastantes para compreender ausente justa causa à 
persecutio e, então, acatar, como acato, o pedido de habeas corpus. 
Assim voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0372-PE 
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Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrantes: DRS. FLORIAN RENÉ SCHERZ E OUTRO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - PE 
Paciente: MARTIN JOSEF PLESCHKO 
 
EMENTA 

Processual Penal. Habeas Corpus. Excesso de prazo. Crime inafiançável. Liberdade 
provisória. 
- Não configura excesso de prazo, a ensejar deferimento de habeas corpus, demora 
plenamente justificada em face de mudança da sede do Juízo. 
- Não se concede liberdade provisória em se tratando de crime inafiançável. 
- Habeas corpus denegado. 
 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, denegar a ordem, na 
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 09 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO  

 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: A ilustre Procuradora da República, Dra. Gilda 
Pereira de Carvalho Berger, em nome do Ministério Público Federal, assim resumiu o 
caso: 
O MPF denunciou o Sr. Martin Josef Pleschko, de nacionalidade alemã, com instrução 
secundária, atualmente camponês, desempregado, por terem sido encontrados em seu 
poder 188,80 gramas de cocaína quando pretendia embarcar para Nuremberg, Alemanha. 
Perante à Polícia, confessou o acusado ter sido esta a primeira vez que praticou tráfico 
internacional de drogas, apesar de ter estado no Brasil em outubro próximo passado. 
2. No dia 22 próximo passado foi impetrado esse habeas corpus, contendo a seguinte 
argumentação: 
a) Há incompetência da Justiça Federal para o processamento desse ilícito, vez que não 
se trata de tráfico internacional de drogas, com violação do art. 16 da Lei 6.368/76. 
b) Há excesso de prazo na tramitação do processo. 
c) O paciente tem direito a liberdade provisória, com base no art. 310, parágrafo único, do 
CPP, bem como na Constituição Federal. 
d) é nula a presença da mesma intérprete na Polícia e na Justiça. 
3. Notificado o MM. Juiz da 4ª Vara a prestar informações sobre os atos ilegais a si 
imputados, remeteu vários documentos do processo, e esclarece o seguinte: 
a) O auto de prisão em flagrante deu-se em 10.12.93. 
b) Em 14.12.93, o MPF ofereceu a denúncia, recebida nessa mesma data, oportunidade 
em que nomeou intérprete (a Secretária do Consulado Alemão nesta Capital). 
c) O paciente foi ouvido em 16.12.93. 
d) As falhas argüidas na defesa prévia, tais sejam: da incompetência da Justiça Federal, 
do inquérito e da citação do acusado, foram devidamente examinadas e decididas em 
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despacho, datado de 13.01.94, publicado no DOU de 19.01.94 (sic) e com ciente do 
advogado, em 18.01.94, que não interpôs nenhum recurso. 
e) De 24 a 28 de janeiro foram suspensos os prazos, devido a mudança de localização do 
foro federal. 
f) A audiência de instrução foi realizada em 08.02.94, embora tenha já sido designada 
para o dia 01.02.94 (ocasião a que não compareceu o advogado do acusado), com a 
presença da intérprete; ouvidas 3 testemunhas de acusação e 3 da defesa; tendo o ato 
sido suspenso para expedição de precatória à Seção Judivciária do Ceará, para ouvida de 
testemunha arrolada na defesa. 
g) O acusado apresentara prova de ter já trabalhado e de ter possibilidade de voltar à 
antiga empresa. 
h) Não foi apontado em que consistia o excesso de prazo, até porque inexiste; e os 
prazos pertinentes ao processamento dos crimes hediondos são contados em dobro. 
i) Qualquer excesso, porventura existente, deve-se, unicamente, por conta da expedição 
de precatória requerida pela defesa. 
j) É vedada a concessão de fiança e liberdade provisória aos infratores da Lei 6.368/76 - 
Lei que dispõe sobre a prevenção e repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes (sic).  
l) A competência é federal porque se trata de ilícito de tráfico internacional, como deflui 
dos autos. 
m) É negado também ao estrangeiro com visto temporário a Suspensão Condicional da 
Pena - sursis, conforme dispõe o art. 1º do DL 4.865/42, lei em pleno vigor. 
n) E, por fim, 'qualquer falha ou nulidade acaso ocorrida no flagrante ou no inquérito, 
nenhuma nulidade traz ao processo, vez que são peças estranhas ao mesmo'." (fls. 
65/67) 
A douta Procuradoria Regional Federal opinou pelo indeferimento da ordem. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A ilustre representante do Ministério 
Público Federal assim fundamentou seu parecer: 
"5. Preliminarmente, a argüição de incompetência da Justiça Federal, por não se tratar de 
tráfico internacional de drogas, não merece ser acolhida, porque o paciente foi detido 
quando estava prestes a embarcar para o exterior com a cocaína acondicionada em 
invólucros colocados em vestimenta íntima que usava na ocasião; além de ter, perante a 
autoridade policial, declarado que a droga iria ser comercializada. Eis aí a conotação 
internacional do ilícito, referida ainda pela denúncia ao art. 18, I, da Lei 6.368/76. 
6. Verifica-se, ainda, que o paciente estivera anteriormente no Brasil, há cerca de dois 
meses de sua recente prisão. Naturalmente que sobram sérias suspeitas de que o seu 
retorno rápido ao Brasil se dera com o intuito de aqui adquirir a droga, seja para o seu uso 
pessoal ou para o tráfico ou para amabos; suspeitas que até agora permanecem. 
7. Assim, encontram-se devidamente observadas as normas de competência, aplicadas à 
espécie, artigos 109, V, por tratar-se, em tese, de crime previsto na Convenção Única 
sobre Entorpecentes de 1961, ratificada pelo Brasil, c/c o art. 27 da Lei 6.368/76: 
Art. 109. Aos juízes federais compete processar a e julgar: 
...... 
V - Os crimes previstos em tratado ouu convenção internacional, quando, iniciada a 
execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou 
reciprocamente; 
Art. 27. O processo e o julgamento do crime de tráfico com o exterior caberão à Justiça 
Estadual com a interveniência do Ministério Público respectivo, se o lugar em que tiver 
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sido praticado for município que não seja sede de vara da Justiça Federal, com recurso 
para o Tribunal Federal de Recursos. 
8. Saliente-se que o porte da relativa pequena quantidade da cocaína só não seria punido 
se ficasse provado, por força da perícia, que o infrator, em razão da dependência, era 
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então seria ordenado o 
tratamento médico correspondente. 
9. Quanto a esse aspecto, constata-se que o MM. Juiz, depois do interrogatório do 
acusado, determinou o seu exame psiquiátrico, em 16.12.93, "para se dar sua 
imputabilidade". Embora não tenha sido registgrado na peça informativa, deduz-se daí 
que o julgadoor tem sérias dúvidas quanto à sanidade mental do denunciado, talvez 
dependente da droga. 
10. A essa ocorrência, indubitavelmente, ocorre a questão do prazo estipulado para o 
processamento deste tipo de ilícito. É certo que Lei 6.368/76, interpretada pela 
jurisprudência, chegou a um período de 42 dias para a conclusão do processo, que, em 
face ao art. 35, com a nova redação do art. 10 da Lei 8.072/90, é contado em dobro. 
Constata-se, pois, nesse caso concreto, que entre a prisão em flagrante, 10.12.93, e essa 
impetração, em 22.02.94, não transcorreu o prazo previsto legalmente, logo, inexiste 
qualquer contrangimento à liberdade do paciente. É de se ter ainda em consideração que 
a desfesa requereu a ouvida de testemunha, por precatória, de nome Mike, sobre quem 
não ofereceu nenhuma identificação, aguardando, portanto, o juízo a devolução da 
precatória, e, supõe-se, a apresentação do laudo psiquiátrico para continuação da 
audiência de instrução e julgamento, que já foi iniciada, a despeito da precisão do art. 25, 
em homenagem ao princípio da celeridade processual, de alta expressão no 
procedimento adotado para esse tipo de crime. 
11. No que diz respeito à possibilidade de concessão de fiança e liberdade provisória nos 
delitos de tráfico internacional de entorpecentes, segundo o disposto no art. 2º da Lei 
8.072/90, o infrator não tem assegurados esses direitos: 
Art. 2º. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de intorpecentes e drogas 
afins e o terrorismo são insuscetíveis de: 
..... 
II - fiança e liberdade provisória. 
12. Assim, havendo regramento especial sobre a matéria, acima transcrito, esse 
prevalece sobre a regra geral do art. 310, parágrafo único, do CPP. Ainda é de se conferir 
que a Carta Política recepcionou esse dispositivo infraconstitucional, quando dispõe: 
Art. 5º. 
.......... 
LXVI - Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 
provisória com ou sem fiança. 
Ora, a lei, nesse caso, inadmite. 
13. De maneira que, em tendo sido o acusado preso em flagrante, encontrar-se o seu 
processo dentro dos prazos legais e sendo proibida a liberdade provisória para esse tipo 
de ilíticito, além de se encontrar o paciente submetido a exame de sanidade mental, a 
conclusão é a de que inocorre o cerceamento do direito à sua liberdade. 
14. No que se refere às alegações de inúmeras nulidades no processo, na peça da defesa 
prévia, nulidades que levariam o processo a ser reiniciado com a renovação da citação 
inicial; por respeito à natureza do Direito Penal, em que predomina o princípio da ordem 
pública, e, por isso, em princípio, não se admitindo a preclusão; essa Turma, mesmo sem 
recurso específico dos impetrantes, à época própria, pode delas tomar conhecimento, 
mas somente para indeferi-las, como será deduzido, por totalmente desprovidas de 
correta e séria fundamentação. 
15. O certo é que tanto o mandado de citação quanto a denúncia foram recebidos, 
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conjuntamente, pelo acusado na versão alemã, em 15.12.93, conforme se pode conferir, 
às fls. 49-51, tendo dos fatos ali narrados os seus eminentes advogados elaborado a peça 
inicial do contraditório. O fato do interrogatório ter se realizado no dia seguinte à citação 
não tem nada de irregular, pois deu-se no prazo correto, vez que o art. 22, parágrafo 
segundo, da Lei de Entorpecentes, estipula ao juiz cinco dias para a realização daquele 
depois do recebimento da denúncia, o que poderia ter sido feito no dia 16, como ocorreu, 
ou no dia subseqüente. 
16. Quanto à realização da perícia do material apreendido, foi preparada pelos peritos 
oficiais . lotados no Departamento de Polícia Federal, fls. 16/17, peritos também do juízo, 
descabendo qualquer formalidade de compromisso em Cartório, de conformidade com o 
art. 22, do parágrafo primeiro, da lei acima referida. 
17. Embora possa impresssionar , à primeira vista, que a intérprete em juízo não poderia 
ser escolhida na pessoa da intérprete que funcionou na Polícia, com base no art. 252 do 
CPP, não se pode perder de vista o princípio estampado no art. 566 do mesmo 
ordenamento jurídico, que é o que norteia as nulidades em geral: 
Art. 566. não será declarada nulidade de ato processsual que não houver influído na 
apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. 
18. Assim, o CPP, bem como a legislação como um todo, adotou o princípio de que sem 
prejuízo não se anula nenhum ato processual. 
19. Verifica-se, por fim, ao contrário do que alude esse writ, ter restado consignado no 
interrogatório do acusado a indagação do MM. Juiz sobre sua eventual dependência. É 
tanto que foi determinado o seu exame psiquiátrico. " (fls. 67/69). 
Por tais razões, que adoto, indefiro o pedido 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0379-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrante: DR. LUIZ GONZAGA DE VASCONCELOS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - pE 
Paciente: ISRAEL FRANCISCO DE SOUZA 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Prisão preventiva. Decreto. Mera referência aos pressupostos do art. 312 
do CPP. Constrangimento ilegal. Revogação. Prisão em flagrante. Negativa de fiança. 
Inexistência de vedação ao arbitramento, ante a insubsistência do decreto de custódia 
preventiva. 
O decreto de prisão preventiva há de ser convincentemente motivado. Não basta a 
fundamentação retórica de que é conveniente para a instrução criminal, devendo apontar 
os fatos concretos em que se esteia. 
Prisão em flagrante. Fiança. Incompatibilidade enquanto vigente o decreto de custódia 
preventiva. Desaparecendo este e inocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 
323 e 324 do CPP, deve ser concedida a fiança. 
A lei processual considera ilegal a coação sempre que o preso não é "admitido a prestar 
fiança, nos casos em que a lei a autoriza" (CPP, 648, V). 
Concessão da ordem para revogar o decreto de prisão preventiva e, tendo como 
subsistente o auto de prisão em flagrante, conceder a liberdade provisória mediante 
fiança. Competência da instância "ad quem" para o arbitramento e da instância "a quo" 
para lavratura do termo. 
Inteligência do art. 660, § 3º do CPP. 
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ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
conceder a ordem, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 28 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Indiciado Israel Francisco de Souza em inquérito 
policial instaurado para apurar o recebimento fraudulento de benefícios previdenciários, 
teve a prisão preventiva decretada por decisão do MM. Juiz da 4ª Vara Federal - PE. 
Não havendo sido localizado, por evadir-se, o indiciado, foi posteriormente preso em 
flagrante, quando, no interior da agência Guararapes da CEF, tentava receber um 
benefício " mediante uso de procuração falsificada do INSS" (fls. 04), segundo consta do 
respectivo auto. 
Negados o arbitramento da fiança e o relaxamento do flagrante, impetra o seu advogado 
o presente habeas corpus, pedindo a concessão da liberdade provisória, com ou sem 
fiança, além da revogação da preventiva. 
Fundamenta-se na alegação de que o paciente é aposentado por invalidez, que foi preso 
em flagrante quando recebia a sua própria aposentadoria e, ainda, na falta de justificativa 
para o decreto de prisão preventiva. 
A digna autoridade apontada coatora, em suas informações, esclareceu "ser 
imprescindível a manutenção da custódia do citado acusado para assegurar a aplicação 
da lei penal e, também, por conveniência da instrução" (fls. 18). 
A Dra. Eliane de Albuquerque Recena, nesta instância e representando o Ministério 
Público, opinou pela denegação da ordem, por entender que o decreto de prisão 
preventiva, embora sucinto, estava devidamente fundamentado, com a presença dos 
requisitos do art. 312 do CPP. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O paciente já tinha a prisão preventiva 
decretada (26/10/93) quando foi preso em flagrante delito (04/02/94). 
Examino, inicialmente, o decreto de prisão preventiva, assim fundamentado - fls. 34: 
"...presentes fortes indícios do cometimento de crimes por Israel Francisco de Souza e 
Josefa Gusmão, e, por conveniência da instrução criminal, decreto a prisão preventiva 
dos mesmos, devendo, assim, serem expedidos os competentes mandados de prisão e 
entregues a autoridade policial para seu cumprimento". 
O art. 312 do diploma processual penal autoriza a preventiva sempre que, havendo prova 
da existência do crime e indícios suficientes da autoria, haja necessidade de se garantir a 
ordem pública, de assegurar-se a aplicação da lei penal ou simplesmente por 
conveniência da instrução criminal. No entanto, o decreto de prisão preventiva há de ser 
convincentemente motivado. Não basta a fundamentação retórica de que é conveniente 
para a instrução criminal, devendo apontar os fatos concretos em que se esteia. 
Nesse sentido é a doutrina de Julio Fabrini Mirabete: 
"Exige-se que a autoridade judiciária esclareça em seu despacho qual ou quais os 
fundamentos existentes para a decretação da excepcional medida que é a custódia 
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preventiva. Sem a exposição de fundamentos suficientes à determinação, em que se 
mencionem os mínimos requisitos exigidos pela lei, há constrangimento ilegal à liberdade 
de locomoção, que enseja, por falta de fundamentação ou sua deficiência, o 
deferimento de pedido de habeas corpus. O despacho deve conter, aliás, uma exposição 
fundada em dados concretos, não sendo bastante para legitimar a custódia a genérica 
referência aos autos ou a mera transcrição dos dizeres legais. É indispensável que se 
fundamente em fatos concretos que lhe proporcionem fomento, e não em meras 
suposições." (in Processo Penal, 2ª edição, ed. Atlas, p. 375) 
Não discrepa a jurisprudência do egrégio STJ: 
"Prisão preventiva - Constrangimento ilegal - Decreto desfundamentado - Segregação 
embasada em simples referência genérica aos pressupostos determinados no art. 312 do 
CPP, limitando-se o magistrado a encampar manifestação também desfundamentada da 
autoridade requerente - Medida de exceção que requer indicação das circunstâncias que 
comprovem sua necessidade - Revogação determinada. 
Ementa Oficial: Recurso de habeas corpus. Prisão preventiva. Inexistência de justificação. 
Revogação. 
O decreto de prisão preventiva há que ser devidamente fundamentado, não sendo 
suficiente a simples referência genérica aos pressupostos determinados no dispositivo 
procedimental, bem como a circunstância de o magistrado se limitar a encampar 
manifestação da autoridade requerente que expresse mero pedido sem demonstrar 
cabalmente a necessidade da medida. 
Se omisso quanto às razões de ordem fática pelas quais se pode inferir a necessidade da 
medida extrema, impõe-se a sua revogação. 
Recurso provido." 
(RHC 686 - MG - 5ª T - j. 29.8.90 - rel. Min. Fláquer Scartezzini - SJU 17.9.90. 
No mesmo norte é a jurisprudência do eg. STF, anotada por Ada Pellegrini, Scarange e 
Antônio Magalhães: 
"Ainda que sucinto, o despacho que decreta a prisão preventiva 'há que demonstrar o 
silogismo do julgador, pondo a premissa da lei diante dos fatos` (STF, RT 573;489); 
assim, não pode se basear em meras suposições, 'cumprindo apontar fatos concretos, 
vinculados à atuação do acusado, que comprovem atitudes contrárias aos interesses da 
instrução criminal` (STF, RT 576/360)". (in As Nulidades do Processo Penal, 2ª edição, p. 
231/232). 
Constituindo a prisão preventiva medida de exceção, sobretudo à luz da nova ordem 
constitucional, não me parece possível privar-se a liberdade do acusado através de 
decisão lacônica e desacompanhada de qualquer elemento fático de convicção. 
Sendo assim, na ausência de razões substanciais que recomendem a imposição da 
medida excepcional, deve, neste aspecto, ser concedida a ordem para revogar o decreto 
de custódia provisória. 
Por outro lado, quanto à prisão em flagrante, entendo correta. O paciente foi capturado 
quando, já no interior da agência bancária, tentava receber o benefício. 
O respectivo auto encontra-se formalmente válido: foi regularmente lavrado, dentro do 
prazo, perante autoridade competente, ouvidos condutor, testemunhas e conduzido, e a 
prisão imediatamente comunicada ao juiz (fls. 08). 
No entanto, não vislumbro qualquer motivo para a negativa de fiança. Enquanto vigente o 
decreto de prisão preventiva sim, pois, apesar de inexistir vedação legal expressa, é certo 
que a prisão preventiva é incompatível com qualquer forma de liberdade provisória, 
inclusive com a fiança. Sobre a matéria é esclarecedor o magistério de Walter P. Acosta: 
"A lei só não faz referência expressa à impossibilidade de prestar fiança em caso de 
prisão preventiva (nº 27, b), e nem precisava fazê-lo, porque, como diz Basileu Garcia, a 
fiança burlaria o objetivo que assinala a prisão preventiva, revestida sempre do cunho de 
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necessidade indeclinável; e onde a prisão é indispensável, não há margem ao instituto da 
liberdade provisória, com ou sem fiança".(in O Processo Penal, 17ª edição, p. 104). 
Todavia, desaparecendo, no caso, o decreto de custódia preventiva, desaparece, 
também, qualquer impedimento à concessão da fiança. 
O crime que o paciente em tese teria cometido (art. 171, § 3º) é afiançável, a pena mínima 
abstratamente prevista é inferior a 2 anos e não há prova da presença de qualquer dos 
motivos impedientes constantes dos arts. 323 e 324 do CPP. 
A lei processual considera ilegal a coação sempre que o preso não é "admitido a prestar 
fiança, nos casos em que a lei a autoriza" (CPP, art. 648, V). 
O MM. Juiz também não apresentou qualquer motivação legal para a negativa. 
Com essas considerações, concedo a ordem para revogar o decreto de prisão preventiva 
e, tendo como subsistente o auto de prisão em flagrante, conceder a liberdade provisória 
ao paciente, mediante fiança que arbitro em Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros 
reais), nos termos do art. 325 do CPP, c/c o art. 2º da Lei 7.843/89, mas reduzo-a até a 
metade (Cr$ 300.000,00), em face da situação econômica do acusado - CPP, art. 325, 
parágrafo único, I, cabendo ao juízo de primeiro grau a lavratura do termo e a expedição 
do alvará de soltura. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0409-CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: DR. FRANCISCO GONÇALVES DIAS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA-CE 
Pacientes: PEDRO ALVES FEITOSA, FRANCISCO DE ASSIS LEITE E ANTÔNIO 

AGNELO DE ARAÚJO 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Trancamento de ação penal. Deficiência da denúncia. Possibilidade de 
suprimento das omissões durante a instrução. 
- Se a denúncia, mesmo deficiente, não impede a compreensão da acusação nela 
descrita, é de se ter como açodada a pretensão de nulidade da ação penal pelo presente 
"writ", já que, ao longo da instrução criminal, desde que antes da sentença, o conteúdo 
defeituoso ou insuficiente verificado na "opinio delictis" poderá vir a ser sanado. 
- Ordem denegada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, denegar a ordem, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 28 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Francisco Gonçalves Dias, estagiário inscrito na 
OAB, impetra ordem de habeas corpus em favor de Pedro Alves Feitosa, Francisco de 
Assis Leite, Antônio Agnelo de Araújo, denunciados perante a 5ª Vara Federal do Ceará 
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pela prática do crime de estelionato, na obtenção de aposentadoria previdenciária 
concedida a Maria Laurinda da Silva. 
Em suma, alega que a denúncia não estabelece com exatidão a participação dos ora 
pacientes, padecendo do vício de inépcia, infringindo o art. 41 do Código de Processo 
Penal.  
Considerando flagrante o constrangimento ilegal, pede a anulação do processo ab initio. 
Deneguei a liminar.  
Em informações, a autoridade impetrada diz que, embora sintética, a denúncia permite 
que se identifique, com exatidão, a participação de cada denunciado na iniciativa havida 
por ilícita. 
O Ministério Público Federal pugna pela denegação da ordem. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Na verdade, a denúncia é sintética. Depois 
de qualificar os denunciados, assim expõe os fatos: 
"A primeira denunciada, Maria Laurinda, percebendo que todos estavam pedindo e 
obtendo aposentadoria, quis também receber o benefício, indo até a representação da 
Previdência Social para informar-se sobre o que seria necessário. 
Obtidas as informações, juntou a documentação necessária, inclusive as declarações 
exigidas pela legislação, que foram assinadas pelos demais denunciados, e, declarando 
ser solteira, requereu e obteve aposentadoria na Previdência Social Rural. 
Assim sendo, mediante a fraude da falsa declaração de estado civil, a primeira 
denunciada obteve para si, e os demais denunciados obtiveram para outrem, vantagem 
ilícita, com prejuízo do Instituto Nacional de Seguro Social, induzindo-o a erro. 
Note-se que a vítima, Instituto Nacional de Seguro Social, é autarquia federal, dotada de 
personalidade jurídica de direito público interno" (fls. 20). 
Portanto, são os pacientes acusados de haverem assinado declarações necessárias à 
obtenção de aposentadoria na Previdência Social Rural, em fraude contra o INSS que 
sofreu o prejuízo, beneficiando a acusada Maria Laurinda da Silva, não incluída entre os 
pacientes no presente writ. Entendo que a descrição do fato é suficiente para a 
instauração do processo penal, como bem assinalou o MM. Juiz Federal Dr. Geraldo 
Apoliano Dias, ao justificar o recebimento da peça acusatória inaugural: 
- "simples leitura da peça acusatória (cópia inclusa) autoriza a que se conclua com 
segurança que: (a) Maria Laurinda da Silva declarou falsamente o seu estado civil, 
obtendo, de conseqüência, benefício previdenciário deveras indevido; (b) os demais 
denunciados (Pedro Alves Feitosa, Francisco De Assis Leite e Antônio Agnelo de Araújo), 
porque referendaram a empreitada (mediante assinaturas lançadas nos papéis 
apresentados por Maria Laurinda à Previdência), contribuíram para a indução dos agentes 
previdenciários em erro, em conseqüência do qual prejuízo ao patrimônio previdenciário 
foi imposto; 
- tudo isso, segundo o Código Penal em vigor, mais não é que "estelionato" (praticado 
contra a instituição previdenciária oficial e mercê do concurso de pessoas); 
- à defesa não será, pois, sequer difícil, articular-se com vistas a tentar demonstrar a 
improcedência das increpações; 
- as declarações prestadas pelos denunciados, perante a autoridade policial, 
impressionam; revelam elas o cometimento, em tese, de ato ilícito penal (cf. cópias em 
anexo); 
- escudado nessas circunstâncias, Senhor Relator, é que entendi ser o caso de receber a 
denúncia e determinar a deflagração de todas as providências necessárias à formação do 
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sumário de culpa" (fls.18). 
No mesmo diapasão, soa o pronunciamento da ilustre Procuradora Regional da 
República, Dra. Armanda Figueirêdo, nesta passagem: 
"A hipótese manifestada nestes autos configura-se no pedido de extinção precoce da 
ação criminal instaurada perante a 5ª Vara - CE. A fundamentação cinge-se à possível 
inépcia da exordial, pelo fato de não trazer aquela peça precisos enunciados a respeito da 
conduta individual de cada um dos pacientes. Com a devida vênia, a peça exordial, 
mesmo sintética, como bem mencionou a autoridade apontada como coatora, atingiu a 
finalidade primordial de uma denúncia, que é, tão-somente, instaurar a ação penal, como 
também estabelecer o contraditório. E esta finalidade restou patente quando proporcionou 
aos próprios acusados, ora pacientes, a oportunidade de impetrarem a presente ordem, 
requerendo a essa eg. Corte a nulidade da ação penal. 
Outro aspecto a ser considerado que, inclusive, infirma a pretensão esperada, é que na 
breve narração, como pode ser visto da exordial (fls. 19/21), as elementares do tipo, 
assim como as circunstâncias que permearam a trama criminosa (concurso de pessoas), 
foram claramente expostas na descrição dos fatos. Júlio Fabbrini Mirabete, comentando a 
forma e o conteúdo da denúncia (in Processo Penal - São Paulo: Atlas, 1991, pág. 122), 
mencionou, com maestria, verbis: 
'...A deficiência da denúncia que não impede a compreensão da acusação nela formulada 
não enseja a nulidade do processo. Ademais, na forma do artigo 569, do Código de 
Processo Penal, as omissões da denúncia podem ser supridas a todo tempo, antes da 
sentença.` 
Ainda que a exordial padecesse da falta de condições para instauração da ação penal, o 
que, inclusive, não é o caso, ao longo da instrução criminal, desde que antes da sentença, 
o conteúdo defeituoso ou insuficiente verificado na denúncia poderia ser sanado, 
consoante os ensinamentos do autor supramencionado. Trancar o feito, de logo, pela via 
célere deste writ, sob o argumento de inadequação da exordial, quando ela é provocadora 
do contraditório, seria decisão prematura. Esse trancamento somente seria viável após o 
conhecimento das provas que deverão ser carreadas aos autos, e ainda assim, quando 
elas fornecessem, de imediato, seguro e inquestionável juízo de inocência" (fls. 34). 
Acolho tais argumentos. Seria açodado o trancamento da ação penal, embora seja 
possível que venha a ocorrer a prescrição pela pena concretizada na sentença, tendo em 
vista que os fatos ocorreram por volta do ano de 1984. Entretanto, para isso é necessário 
o pronunciamento judicial para a fixação da pena, como bem salientou a ilustre 
representante do MPF nestes autos. 
Dessarte, denego a ordem. 
É meu voto. 
 

PETIÇÃO Nº 0131-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Requerente: WALEED ISSA KHMAYIS 
Requerido: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. MARCELO VINÍCIUS GOUVEIA MARTINS E OUTRO (REQTES.) 
 
EMENTA 

Processual Penal. Remoção de preso. LEP, art. 86. 
Questão de Ordem: o art. 194 da LEP é expresso ao determinar que todas as situações 
previstas naquele diploma correrão perante o Juízo da Execução, que é o competente. O 
próprio CPP já previu que "os incidentes da execução serão resolvidos pelo respectivo 
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juiz" - art. 671. Mas, se a sentença não transitou em julgado, estando pendente de 
recurso, o incidente será decidido na instância "ad quem". Vencido o relator que entendia 
ser competente, no caso o juiz prolator da sentença condenatória. 
Mérito: O art. 86 da LEP permite que, em certas hipóteses, a pena seja executada em 
localidade diversa da que ocorreu o delito. 
Comprovação de que os filhos do peticionante residem na capital do Estado de São 
Paulo, estando um deles, inclusive, matriculado em estabelecimento de ensino local. 
Remoção aconselhável, sobretudo em atenção à terapêutica penal de manter-se o 
condenado em contato constante com sua família e amigos, bem como para não frustrar o 
disposto no art. 41, X, da LEP, que garante ao preso o direito a visitas do cônjuge, 
parentes, e amigos. 
Pedido deferido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, ao apreciar questão de 
ordem, ser competente o Juiz Relator para apreciar o feito, e, no mérito, por unanimidade, 
deferir o pedido de transferência, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 13 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Waleed Issa Khmays, condenado a pena de 09 
(nove) anos de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 12, caput , c/c o art. 18, 
I, da Lei 6.368/76, e art. 334 do CPB, ora recolhido no Instituto Penal Paulo Sarasate, na 
cidade de Aquiraz, Estado do Ceará, formulou pedido de remoção para estabelecimento 
penal no Estado de São Paulo, considerando o fato de sua esposa e filhos residirem 
naquela unidade federativa. 
O pedido, inicialmente formulado perante o Juiz de Direito da Corregedoria de Presídios 
do Estado de São Paulo, foi, enfim, dirigido ao eminente Juiz Nereu Santos, Relator da 
apelação interposta contra a sentença condenatória, que, após colher o pronunciamento 
do MPF, nos termos do art. 196 da LEP, entendeu que a competência para apreciação do 
presente pedido seria minha, por encontrar-se o processo em fase de embargos 
infringentes, dos quais sou relator. 
Determinei o desentranhamento e a autuação em separado do incidente para não 
tumultuar o processamento dos embargos infringentes. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Constitui regra geral de competência 
jurisdicional que a pena deve ser cumprida na comarca onde o delito se consumou. 
No entanto, a própria Lei de Execução Penal permite, em determinadas situações, que a 
pena seja executada em localidade diversa do Juízo da Execução. 
Dispõe o art. 86 da LEP: 
"Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade 
federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da 
União." 
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Em "Comentários à Lei nº 7.210", ensina Mirabete: 
"Em termos de ideal penitenciário, porém, o preso deve cumprir a pena em seu meio 
social, ou seja, em sua cidade ou Estado, embora tendo cometido o crime em localidade 
diversa. Só assim poderá ficar em relação constante com sua família e seus amigos, 
através de visitas ou mesmo de saídas temporárias. Permanecer o condenado em 
presídio do Estado com que não tem qualquer vínculo pode frustrar a terapêutica penal de 
reinserção social pela previsível inadaptação ou eventual embaraço à correta execução 
da pena. Por essa razão, possibilita a lei que a pena privativa de liberdade aplicada pela 
Justiça de uma unidade federativa possa ser executada em outra, em estabelecimento 
local ou da União (art. 86, caput). Trata-se, aliás, de preocupação já tradicional em nosso 
direito, versada no artigo 54 do Código Penal Republicano de 1890 e no artigo 29, § 3º, do 
Código Penal de 1940." 
(op. cit. pp. 245/246) 
No mesmo sentido é a doutrina de Paulo Lúcio Nogueira: 
"O art. 86 permite que um condenado possa cumpir pena em Estado diferente daquele em 
que foi processado e condenado, tendo em vista sua situação familiar. 
'Residindo os familiares do sentenciado em outro Estado, e anuindo as respectivas 
autoridades ao pedido de sua remoção para presídio ali situado, é de ser atendida a 
pretensão, que encontra apoio nos arts. 66, V, g, e 86 da Lei de Execução Penal` (RT, 
607:293)." 
(in Comentários à Lei de Execução Penal, Saraiva, pág. 98). 
No caso, o peticionante, além de excelente comportamento carcerário, comprovou que 
seus filhos residem na capital do Estado de São Paulo, estando um deles, inclusive, 
matriculado em estabelecimento de ensino local. 
A remoção, portanto, afigura-se-me aconselhável na espécie, sobretudo em atenção à 
terapêutica penal de manter-se o condenado em contato constante com sua família e 
amigos, bem como para não frustrar o disposto no art. 41, X, da LEP, que garante ao 
preso o direito a visitas do cônjuge, parentes e amigos. Sobre a matéria, volto a recorrer à 
lição de Mirabete: 
"A remoção também pode ser decidida no interesse do próprio condenado para que não 
lhe seja cerceado o direito a visitas do cônjuge, companheira, parentes e amigos (art. 41, 
X da LEP), preocupação do legislador ao estabelecer, por exemplo, que a penitenciária de 
homens seja construída em local que não restrinja a visitação (art. 90, da LEP). Aliás, a 
reinserção social, meta prioritária da LEP, será mais difícil de ser obtida se os presos 
permanecerem em estabelecimentos penais distantes de seu anterior domicílio, em 
comarca ou Estado a que não os ligam qualquer vínculo. A remoção, nessas hipóteses, 
desde que não prejudique a segurança pública, é aconselhável." 
(ob. citada, p. 212) 
Com essas considerações, defiro o pedido. 
É como voto. 
 

RECURSO CRIMINAL Nº 0074-CE  

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Recorrente: ANTÔNIO TARCÍSIO FERREIRA DE MELO 
Recorrida: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. LÚCIO MODESTO (RECTE.) 
 
EMENTA 

Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Decisão que indeferiu pedido de extinção 
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da punibilidade. Preliminar de conversão do julgamento em diligência para pagamento 
das custas recursais (CPP, art. 806, § 2º). 
O MPF, chamado a opinar como "custos legis", suscitou a preliminar de conversão do 
julgamento em diligência para o cumprimento do disposto no art. 806, § 2º, do CPP, 
referente às custas recursais. 
A interpretação do § 2º, invocado no caso pelo MPF, não pode ser feita senão em 
consonância com o "caput" do artigo que se refere exclusivamente às ações iniciadas por 
queixa. Assim, somente nestas é que se exige o pagamento prévio das custas para a 
prática de qualquer ato da defesa. 
Tratando-se de ação penal pública incondicionada, a interposição de qualquer recurso a 
ela referente independe do pagamento prévio de custas e não está sujeita à deserção por 
falta de preparo. 
Preliminar rejeitada. 
Mérito: A sentença final, transitada em julgado, condenou o réu à pena de um ano de 
reclusão, a qual, nos termos do art. 109, V, do CP, prescreveria em 04 (quatro) anos. No 
entanto, nem entre a data do fato delituoso (11.09.89) e a do recebimento da denúncia 
(18.04.90) nem entre esta e a da publicação da sentença (26.03.92, segundo alegou o 
recorrente) decorreram sequer 02 (dois) anos. 
Recurso improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 07 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de recurso em sentido estrito, interposto 
com fundamento no art. 581, IV, do CPP, por Antônio Tarcísio Ferreira de Melo contra 
decisão do MM. Juiz da 8ª Vara Federal do Ceará, que indeferiu pedido de extinção da 
punibilidade pela prescrição retroativa. 
Sustenta o recorrente, em síntese, que fora condenado à pena de 01 (um) ano de 
reclusão por infração ao art. 334, § 1º, do CPB, e que entre a data do recebimento da 
denúncia, que alega ser 04.04.90, e a da prolação da sentença, 26.03.92, já teria 
transcorrido mais de dois anos, impondo-se a decretação da extinção da punibilidade, nos 
termos do disposto no art. 109, V, c/c o art. 110, §§ 1º e 2º, ambos do CP. 
Na resposta ao recurso, pugna a Justiça Pública pela manutenção do decisório atacado, 
alegando equívoco do recorrente ao proceder a contagem do prazo prescricional. 
Com vista, opina o MPF, em preliminar, pela conversão do julgamento em diligência, para 
intimação do recorrente ao pagamento das custas processuais de que trata o art. 806, § 
2º, do CPP, sob pena de deserção. No mérito, opina pelo improvimento do recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Examino, inicialmente, a preliminar de 
conversão do julgamento em diligência para o cumprimento do disposto no art. 806, § 2º, 
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do CPP, referente às custas recursais, suscitada pela Dra. Gilda Berger, ilustre 
representante do Parquet Federal. 
Reza o referido dispositivo legal, verbis: 
"Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou 
diligência se realizará sem que seja depositada em cartório a importância das custas. 
§ 1º. Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado sem o 
prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre. 
§ 2º. A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, 
importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto. 
§ 3º. A falta de qualquer prova ou diligência que deixe de realizar-se em virtude do não 
pagamento de custas não implicará a nulidade do processo, se a prova de pobreza do 
acusado só posteriormente for feita." 
Penso, com a devida vênia, que a interpretação do § 2º, invocado no caso pelo MPF, não 
pode ser feita senão em consonância com o caput do artigo, que se refere exclusivamente 
às ações iniciadas por queixa. Assim, somente nestas é que se exige o pagamento prévio 
das custas para a prática de qualquer ato da defesa. 
Sobre o assunto, destaco comentário de Walter P. Acosta: 
"Vários comentadores do Código foram levados a equívoco na interpretação deste 
dispositivo, apreciando isolada e literalmente os parágrafos citados, olvidados de que o 
artigo representa um todo, e de que o acessório segue o destino do principal. Ora, a 
cabeça do artigo trata das ações mediante queixa, e cuida ali, evidentemente, dos atos ou 
diligências requeridos pelo querelante, que é o autor da ação. 
O § 1º, vinculado a esse artigo, refere-se a atos da defesa, mas, como é curial, defesa 
nas ações por queixa, portanto atos do querelado. O Supremo Tribunal Federal aclarou o 
assunto, em acórdão de 02.04.52, relatado pelo Min. Orozimbo Nonato (in 'Rev. Forense', 
vol. 148, págs. 355-359), decidindo que não depende do pagamento de custas a prova de 
defesa nos processos criminais de ação pública, pois o parágrafo guarda relação íntima 
com o artigo, que prevê, às expressas, o caso apenas da ação intentada mediante 
queixa." 
(in "O Processo Penal", Coleção Jurídica da Editora do Autor, 17ª edição, pág. 341) 
No mesmo sentido é a doutrina de Mirabete: 
"Deixa claro a lei, a contrario sensu, que não depende do pagamento das custas a 
realização da prova nos processos criminais de ação pública; nessa hipótese, elas se 
tornam exigíveis apenas depois de decidida a causa, o incidente ou o recurso." 
(in "Processo Penal", Editora Atlas, 2ª ed., pp. 728/729) 
Não discrepa a jurisprudência do eg. STF: 
"Custas - Matéria criminal - Cobrança contra acusado em ação penal pública - Expedição 
de precatória para inquirição de testemunhas de defesa condicionada ao depósito prévio 
de importância destinada às despesas de diligência - Inadmissibilidade - Afronta ao art. 
153, §§ 15 e 16, da CF - Cerceamento de defesa caracterizado - Recurso extraordinário 
conhecido e provido - Inteligência dos arts. 804 e 806, § 1º, do CPP. 
Não depende do pagamento das custas a realização da prova de defesa nos processos 
criminais de ação pública. (Red.) 
Ementa oficial: Ação penal pública. Custas. Inquirição de testemunhas da defesa. Na 
ação penal pública, as custas tornam-se exigíveis tão-só depois de decidida a causa, o 
incidente ou o recurso. Recurso extraordinário conhecido e provido. 
RE 102.968-4 - MS - 2ª T. - j. 25.6.85 - Rel. Min. Francisco Resek - DJU 09.08.85 (recte.: 
Guido Bonito, recdo.: Ministério Público Estadual)." 
Do voto-condutor da lavra do eminente Min. Francisco Resek, destaco: 
"Na ação penal pública, as custas tornam-se exigíveis tão-só depois de decidida a causa, 
o incidente ou o recurso. Isso é o que ressai induvidoso do art. 804 do CPP. Quando o 
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legislador competente quis estatuir exceção a esse princípio, usou fórmula expressa. 
Assim, dispôs no art. 806, § 1º, que, nos processos relativos a crime de ação privada, os 
atos requeridos no interesse da defesa pressupõem pagamento antecipado das custas." 
No caso, trata-se de ação penal pública incondicionada, e a interposição de qualquer 
recurso a ela referente independe do pagamento prévio de custas, nem está sujeita à 
deserção por falta de preparo. 
No mérito, improcede a inconformação do recorrente. A sentença final, transitada em 
julgado, condenou-o à pena de um ano de reclusão, a qual, nos termos do art. 109, V, do 
CP, prescreveria em 04 (quatro)  
anos. No entanto, nem entre a data do fato delituoso (11/09/89) e a do recebimento da 
denúncia (18/04/90, segundo alegou o recorrente) nem entre esta e a da publicação da 
sentença (26/03/92) decorreram sequer 02 (dois) anos. 
Houve evidente equívoco do recorrente na contagem do prazo prescricional. 
Nego provimento ao recurso. 
É como voto. 
 

RECURSO CRIMINAL Nº 0077-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA 
Recorrido: JOSÉ TAMER BRAGA SANCHO 
Advogados: DRS. FRANCISCO ALFREDO FARIAS COUTO E OUTROS (RECDO.) 
 
EMENTA 

Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Apropriação de contribuições 
previdenciárias. Lei nº 8.212/91, art. 91. Denúncia não recebida. 
É imprescindível à caracterização, tanto do crime de apropriação indébita como das 
modalidades equiparadas, no caso, a apropriação de contribuições sociais, que o agente 
tenha agido dolosamente. E mais, que o dolo seja específico, ou seja, o agente tem a 
intenção de não restituir. 
No caso, o parcelamento do débito antes mesmo do oferecimento da denúncia, ainda que 
não seja causa de extinção da punibilidade, deixou evidente que o agente não tinha a 
intenção de não restituir. 
O simples atraso no recolhimento das contribuições descontadas, sem que haja intenção 
manifesta de não as restituir, não configura o delito. 
Na ausência de dolo, atipifica-se a conduta descrita na denúncia, razão pela qual a 
decisão de primeiro grau não merece ser reformada. 
Inteligência do art. 43, I, do CPP. 
Recurso improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 19 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Ministério Público Federal denunciou de José 
Tamer Braga Sancho pela prática de crime previsto no art. 95, d, §§ 1º e 3º, da Lei nº 
8.212/91, consistente em descontar da folha de remuneração de seus empregados as 
contribuições para a seguridade social, no período de outubro de 91 a outubro de 92, e 
não as recolher aos cofres da Previdência em época própria. 
A MM. Juíza Federal da 3ª Vara do Ceará rejeitou a denúncia por haver o acusado obtido 
o parcelamento do débito antes do seu oferecimento, conforme os comprovantes 
anexados aos autos do inquérito policial. 
Irresignado, o MPF interpôs recurso em sentido estrito alinhando, em resumo, os 
seguintes argumentos: 
a) "Os valores não recolhidos referem-se às competências dos meses de setembro de 
1991 a outubro de 1992, tendo o acusado obtido o parcelamento do débito em fevereiro 
de 1993 (fls. 76)" 
b) "A jurisprudência tem entendido que o parcelamento do débito fiscal, antes da 
denúncia, e desde que se refira a débitos ocorridos antes da Lei 8.383/91, extingue a 
punibilidade do crime de sonegação fiscal. No caso dos autos, porém, a apropriação dos 
valores ocorrera no período de setembro de 1991 a outubro de 1992, quando já estava 
revogado o artigo 14 da Lei 8.137/90, que considerava o pagamento do tributo, antes da 
denúncia, como causa especial de extinção da punibilidade." 
c) "Assim, não podia o despacho de rejeição da denúncia considerar o parcelamento 
como causa extintiva da punibilidade, pois os fatos ocorreram quando o artigo 14 da Lei 
8.137/90 já estava revogado" (fls. 160). 
Com a resposta ao recurso, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
Com vista, opinou a douta PRR pelo provimento do recurso, por entender tratar-se de 
crime continuado, iniciado sob a vigência da Lei nº 8.137/90, que previa a extinção da 
punibilidade (art. 14) com o pagamento anterior à denúncia, mas que teve seqüência já na 
égide da Lei 8.383/91 que revogou o dispositivo mencionado. Sendo assim, a apenação 
só não ocorreria em relação aos recolhimentos não realizados antes da vigência da Lei 
8.383/91. 
Pedi revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O réu foi denunciado como incurso no art. 95, d e e, 
da Lei 8.212/91, verbis: 
"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; 
e) deixar de recolher contribuições devidas à Seguridade Social que tenham integrado 
custos ou despesas contábeis relativos a produtos ou serviços vendidos;" 
Os fatos descritos na denúncia também se subsumem à hipótese prevista no art. 2º, II, da 
Lei 8.137/90, que define os crimes contra a ordem econômica e tributária: 
"II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos". 
A última lei previa expressamente a extinção da punibilidade quando ocorresse o 
pagamento antes do recebimento da denúncia: 
"Art. 14. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos nos artigos 1º a 3º quando o 
agente promover o pagamento de tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, 
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antes do recebimento da denúncia". 
É certo que o dispositivo acima foi revogado pela Lei 8.383 de 30/12/91. 
Os recolhimentos deixaram de ser feitos no período de outubro/91 a outubro/92. 
Logicamente que os referentes à competência de outubro a dezembro/91 estão 
alcançados pela extinção da punibilidade. 
Resta saber se os descontos não recolhidos referentes aos meses posteriores tipificam o 
delito. 
É imprescindível à caracterização tanto do crime de apropriação indébita como das 
modalidades equiparadas, no caso a apropriação de contribuições sociais, que o agente 
tenha agido dolosamente. E mais, que o dolo seja específico, ou seja, o agente tem a 
intenção de não restituir. Inocorrendo a prova da intenção de não restituir e de obter lucro 
ilícito, desaparece o tipo, à falta do dolo específico. Sem falar que "o dolo deve ser 
posterior à posse da coisa" (TAMG Ap. 7834, RT 562/387, anotado por Celso Delmanto). 
No caso, o parcelamento do débito antes mesmo do oferecimento da denúncia, ainda que 
não seja causa de extinção da punibilidade, deixou evidente que o agente não tinha a 
intenção de não restituir. 
Nesse sentido já decidiu a egrégio 1ª Turma: 
"Havendo parcelamento do débito, concedido pela autoridade fiscal, esvazia-se o tipo 
penal de apropriação indébita, por ausência do elemento subjetivo interno, essencial à 
caracterização do delito (Ap.Crim.05000142-4, TRF da 5ª Região, Rel. Juiz Hugo 
Machado)". 
O simples atraso no recolhimento das contribuições descontadas, sem que haja intenção 
manifesta de não as restituir, não configura o delito. 
Na ausência de dolo, atipifica-se a conduta descrita na denúncia, razão pela qual a 
decisão de primeiro grau não merece ser reformada. 
Nego provimento ao recurso. 
É como voto. 
 

RECURSO CRIMINAL Nº 0085-PE  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA 
Recorrida: TEREZA MARIA GONÇALVES PEREIRA 
Advogado: DR. MAEVE CANUTO DE SOUSA (RECDA.) 
 
EMENTA 

Penal e Processual Penal. Descaminho. Denúncia. Rejeição. Impossibilidade. Perfeita 
narração do fato típico. Materialidade e indícios da autoria. Possibilidade de suprimento 
de omissão da peça acusatória a todo tempo antes da sentença final. 
- É de se reformar a decisão que deixou de receber a denúncia oferecida pela prática do 
crime de descaminho baseada em omissão da denúncia, quando esta pode ser suprida a 
qualquer tempo antes da sentença final (art. 569, CPP). 
- O simples ingresso de razoável quantidade de mercadoria alienígena no país 
desacompanhada de notas fiscais ou de declaração de bagagem configura, em tese, o 
crime de descaminho, de forma que o fato de não conter a perícia o valor total dos bens 
em dólares não basta à descaracterização da conduta típica a ensejar a rejeição "in 
limine" da denúncia. 
- Os casos de rejeição da denúncia estão descritos no art. 43 do CPP. Assim, se dos fatos 
narrados na peça acusatória vislumbra-se a possibilidade do cometimento de crime, deve 
este ser apurado através da instauração da competente ação penal. 
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- Recurso provido para que seja recebida a denúncia. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 17 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O representante do Ministério Público Federal neste 
Estado denunciou Tereza Maria Gonçalves Pereira como incursa no caput do art. 334 do 
Código Penal. 
Diz a denúncia que: 
"No dia 28 de maio de 1991, agentes federais, cumprindo determinação superior, ao 
efetuarem uma barreira no Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na cidade de 
Moreno-PE, ao abordarem o ônibus da Princesa do Agreste, procedente de Foz de 
Iguaçu/PR, encontraram farta quantidade de mercadorias importadas sem a devida 
cobertura fiscal (ver auto de apresentação e apreensão às fls. 04), em poder da 
denunciada." (fls. 03 a 04) 
Ocorre, porém, que o Juízo a quo, às fls. 59/61 dos autos, rejeitou a denúncia, ao 
fundamento de que não está caracterizado o descaminho, ao verificar que o laudo pericial 
não especificou o valor total das mercadorias em dólares, nem tampouco mencionou o 
valor do dólar à época da apreensão. 
Inconformado com tal decisum, o Ministério Público interpôs tempestivamente recurso em 
sentido estrito fundamentado no art. 569 do CPP, que assim dispõe: "As omissões da 
denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, 
da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes 
da sentença final." 
Às fls. 82/83, a recorrida apresentou suas contra-razões. 
Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Federal pronunciou-se pelo provimento do 
apelo, no sentido de a denúncia ser recebida, nos termos do seu oferecimento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz de primeiro grau rejeitou a 
denúncia oferecida contra Tereza Maria Gonçalves Pereira ao fundamento de que o laudo 
relativo à perícia realizada não continha o valor total das mercadorias apreendidas, nem o 
valor do dólar à época do fato tido como típico, o que impossibilitava saber-se havia 
ocorrido excesso da cota. Assim, desde que o ônus da prova cabia a quem alegava, 
deveria o Parquet ter solicitado a devolução do inquérito ao Departamento de Polícia 
Federal para ali ser esclarecido aquele fundamental aspecto da prova do excesso. 
Em que pese a razoabilidade dos fundamentos da sentença ora recorrida, entendo que a 
razão encontra-se com o recorrente. 
Os casos de rejeição da denúncia estão previstos no art. 43 do Código de Processo 
Penal, que dispõe verbis: 
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"Art. 43. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: 
I - o fato narrado evidentemente não constituir crime; 
II - já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa; 
III - for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o 
exercício da ação penal." 
Ora, embora tenha se baseado em laudo pericial do qual não se possa inferir se o valor 
total das mercadorias apreendidas excedia ou não a cota máxima de isenção, posto que 
este não fora expresso em dólares, mas em cruzeiros, a denúncia traz a correta narração 
de fato que constitui, pelo menos em tese, conduta típica. 
A recorrida introduziu no território nacional mercadorias de procedência alienígena, sem 
que tenha apresentado a respectiva declaração de bagagem, nem tampouco qualquer 
nota fiscal que indicasse os preços das mercadorias. 
Aliás, pequena amostragem da quantidade e do tipo das mercadorias apreendidas 
(rádios, televisor, telefone e considerável número de brinquedos) leva à conclusão de que 
a sua apreensão se deu por força de infringência ao teto legal de isenção, fato, entretanto, 
que deverá ser deslindado no curso da ação penal. 
Como se vê, plenamente demonstrada a materialidade do delito e suficientes os indícios 
de sua autoria. Isto, por si só, já autoriza o prosseguimento da ação. E, ainda que omissa 
n'algum ponto a peça acusatória, não seria de se rejeitar a mesma liminarmente, mas sim 
de observar-se o disposto no art. 569 do Código de Processo Penal, que dispõe, verbis: 
"Art. 569. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos 
das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser 
supridas a todo tempo, antes da sentença final." 
Isto posto, em consonância com o parecer do Ministério Público Federal, dou provimento 
ao recurso para que seja a denúncia recebida. 
É como voto. 
 

RECURSO DE HABEAS CORPUS Nº 0348-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Recorrentes: MANOEL BESERRA VERAS E OUTRO 
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Advogados: DRS. FRANCISCO ANTONIO NOGUEIRA BEZERRA E OUTRO (RECTES.) 
 
EMENTA 

Processual Penal. Incompetência. Habeas Corpus. Trancamento de inquérito policial. 
- De acordo com a qualificação dos pacientes, a competência originária para julgar o 
presente feito é deste Tribunal. 
- O inquérito policial tem por objetivo a apuração de fatos. Se estes são, todos, objeto de 
prova documental, que pode ser obtida pelo Ministério Público nas repartições do Estado, 
a realização de inquérito policial revela-se simples instrumento de coação, inadmissível 
por consubstanciar abuso ou desvio de poder. 
- Habeas Corpus admitido como originário deste Tribunal. Sentença anulada. 
- Ordem concedida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, anular a sentença da 
primeira instância e receber o habeas corpus como originário deste tribunal, concedendo 
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a ordem, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 02 de março de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Inês Sílvia de Sá Leitão e Pedro Henrique de 
Castro, Procuradores do Estado do Ceará e advogados, impetraram habeas corpus em 
favor de Manoel Bezerra Veras e Ântonio Enock de Vasconcelos, ambos Secretários de 
Governo do Estado do Ceará. Pediram o trancamento de inquérito policial instaurado para 
apurar o cometimento de crime de desobediência, pelos pacientes, pelo fato de não 
haverem cumprido determinação do Juiz do Trabalho, Presidente da 3ª Junta de 
Conciliação e Julgamento em Fortaleza. 
O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 24/26), que foi a final 
denegada (fls. 29/36). 
Recorrem os impetrantes. 
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 ilustre Juiz Federal, ao denegar o 
habeas corpus, assim fundamentou a sentença: 
"O que houve, na realidade, foi o seguinte: 
Em 1989, Agenor Bessa de Queiroz e outros propuseram, perante o juízo da 3ª Junta de 
Conciliação e Julgamento desta Capital, uma Reclamação Trabalhista contra o Instituto 
de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará - IDACE, requerendo a procedência do 
pedido para o fim de condenar o promovido a implantar, em folha de pagamento, o piso 
salarial de engenheiro e a pagar-lhes as diferenças atrasadas, como se depreende do 
documento de fls. 10/12. 
A Reclamação Trabalhista foi julgada procedente, mas o promovido não cumpriu a 
sentença proferida pelo juízo da 3ª Junta de Conciliação e Julgamento, como se verifica 
do documento de fls. 10/12 dos autos. 
Em novembro de 1992, o promovido fez um acordo com os reclamantes, no qual estes 
renunciam ao pagamento do piso salarial de engenheiro desde a data da sentença até o 
final de outubro de 1992, e aquele implanta, a partir do mês de novembro de 1992, o 
referido piso, como se vê do documento de fls. 10/12. 
O juízo da 3ª Junta de Conciliação e Julgamento de Fortaleza não homologou o referido 
acordo, como dizem os impetrantes na inicial deste habeas corpus, e, por isso, o Instituto 
de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará - IDACE argüiu a sua incompetência, 
como prova o documento de fls. 13 dos autos. 
A exceção foi julgada procedente e o processo remetido à Justiça Estadual do Ceará, 
tendo, por distribuição, ido para o juízo da 1ª Vara da Fazenda Estadual que, 
imediatamente, suscitou conflito negativo de competência para o Superior Tribunal de 
Justiça, como prova o documento de fls. 17 dos autos. 
O Superior Tribunal de Justiça, em 03.06.93, decidiu não conhecer do conflito em face da 
sentença proferida pelo juízo da 3ª Junta de Conciliação e Julgamento de Fortaleza, já 
com trânsito em julgado, como se vê das informações de fls. 22/23 dos autos. 
O Ministério Público Federal, ao requisitar a instauração de Inquérito Policial contra José 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Amadeu de Araújo, na época, do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado do 
Ceará - IDACE o fez atendendo ao Ofício nº 346/92 do juízo da 3ª Junta de Conciliação e 
Julgamento de Fortaleza, como se observa das fls. 22 dos autos. 
Ora, diante de um ofício do juízo da 3ª Junta de Conciliação e Julgamento desta Capital e 
de um pedido do Ministério Público Federal para instauração de um inquérito policial 
visando a apurar se o cidadão José Amadeu de Araújo cometeu ou não crime de 
desobediência, não vislumbro a prática de qualquer constrangimento ilegal por parte do 
Delegado da Polícia Federal que instaurou o inquérito solicitado. 
A concessão de ordem de habeas corpus para trancar o referido inquérito policial sob o 
pretexto de que não existe na espécie justa causa, se me afigura um absurdo, 
considerando que a notícia do crime foi dada através do Ofício nº 346/92 do juízo da 3ª 
Junta de Conciliação e Julgamento desta Capital. 
Acredito que aquele juízo tem, pelo menos, o direito de ver apurados os fatos narrados 
em seu ofício e que envolvem o cidadão José Amadeu de Araújo que, na época, era o 
Superintendente do IDACE. 
Quanto aos pacientes Manoel Beserra Veras e Antoni Enock de Vasconcelos, estes foram 
apenas convidados pelo Delegado da Polícia Federal Dr. Carlos Fernando Rodrigues 
Paim para prestarem esclarecimentos nos autos do inquérito policial supracitado. 
Não entrevejo nesse convite, não entrevejo na instauração do inquérito acima 
mencionado, qualquer constrangimento ilegal praticado pelo referido Delegado, quer 
contra os pacientes, quer contra o indiciado José Amadeu de Araújo. 
O que se colhe da inicial deste habeas corpus, assim como das informações de fls. 22/23 
dos autos, é que os pacientes Manoel Beserra Veras e Antônio Enock de Vasconcelos 
não querem prestar esclarecimentos no Inquérito Policial nº 2.276/93 - SRCE - e para 
tanto estão usando de todos os expedientes protelatórios. 
O Poder Judiciário não pode nem deve dar guarida a a tais expedientes. As 
responsabilidades criminais devem ser apuradas neste País." (fls. 33/35) 
Vejo que, pela qualificação das partes - Secretários de Estado -, o habeas corpus deve 
ser originário deste Tribunal, não cabendo ao Juiz Federal de primeiro grau conhecer da 
matéria, por ultrapassar sua competência. 
O fato imputado, seja a José Amadeu de Araújo, seja a qualquer dos pacientes, é o 
descumprimento de ordem do MM. Juiz Presidente da 3ª Junta de Conciliação e 
Julgamento de Fortaleza, que determinou a implantação do piso salarial de 8 (oito) 
salários mínimos nas folhas de pagamento de servidores estaduais, favorecidos com 
decisão trabalhista que lhes assegurou tal direito. 
A única controvérsia existente diz respeito à competência da Justiça do Trabalho para o 
deslinde da causa. Não há qualquer controvérsia quanto aos fatos, que podem, aliás, ser 
objeto de prova com simples certidão fornecida pelas repartições públicas estaduais. 
O inquérito policial não tem outra finalidade que não seja a de apurar a ocorrência de 
fatos. 
No caso presente, porém, está sendo utilizado como instrumento de coação contra os 
pacientes, sabido de todos que o indiciamento em inquérito policial é constrangedor, 
sobretudo quando o fato pode ser objeto de exploração política. 
Não vejo necessidade, no caso, de apuração de qualquer ato, a ensejar inquérito policial. 
A situação pode ensejar até intervenção federal no Estado do Ceará, que há de ser 
processada pelas vias regulares. Não, porém, a instauração de inquérito policial, que 
consubstancia, em situações como a de que se cuida, evidente desvio de finalidade. 
Por tais razões, determino a anulação da sentença e recebo o habeas corpus como 
originário deste Tribunal, concedendo a ordem impetrada. 
É como voto. 
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RECURSO DE HABEAS CORPUS Nº 0366-CE  

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

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

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

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

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

RECURSO ORDINÁRIO Nº 0708-PE  

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

EDMILSON PARANHOS DE MAGALHÃES FILHO (RECDOS.) 
 
EMENTA 

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

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

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

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A preliminar de intempestividade do recurso 
suscitada pelo Ministério Público não merece acolhida, posto que assenta-se num 
equívoco, como se pode deduzir do exame dos autos. 
Com efeito, a ilustre Procuradora, ao fazer a contagem do prazo recursal de 16 
(dezesseis) dias, tomando como termo inicial o dia 11.03.93 (quinta-feira) e final o dia 27 
do mesmo mês, considerou-o como sendo uma sexta-feira. Ocorre que o dia 27 coincidiu 
com o sábado, prorrogando-se o prazo até o próximo dia útil, ou seja, 29 de março de 
1993, data da entrega do recurso, conforme se lê do carimbo de protocolo geral aposto no 
doc. de fls. 252 dos autos. 
Afasto, pois, a preliminar de intempestividade. 
No mérito, embora reconhecendo a natureza estatutária do vínculo em relação aos 
reclamantes Sulamita de Souza Borges e Tirso Faustino da Costa, entendo que estes 
fazem jus aos adicionais de insalubridade em condições idênticas aos servidores 
celetistas, à luz do que dispõe o Decreto-Lei nº 1.873, de 27.05.81, e Decreto nº 97.458, 
de 15.01.89, art. 1º, in verbis: 
"Os adicionais de insalubridade e de periculosidade serão concedidos aos servidores 
públicos federais nas condições disciplinadas pela legislação trabalhista." (Decreto-Lei 
1.873 de 27.05.81). 
"A caracterização e a classificação da insalubridade ou periculosidade para os servidores 
da Administração Federal Direta, Autárquica e Fundacional será feita nas condições 
disciplinadas na legislação trabalhista." (Decreto 97.458 de 15.01.89). 
Não pode prosperar, ainda, o pedido de excluir do feito os mencionados reclamantes, sob 
o argumento de que elegeram via processual inadequada. Na verdade, não se verificou 
qualquer prejuízo para as partes, não havendo incompatibilidade com o procedimento das 
ações ordinárias, como estabelece o art. 295, V, do CPC. 
No que se refere a insalubridade propriamente dita, insurge-se a recorrente contra a 
sentença, ao argumento de que a interpretação correta da perícia conduziria, 
forçosamente, à conclusão da inexistência da insalubridade. 
Segundo a apelante, o laudo pericial, apesar de reconhecer a presença de elementos 
insalubres nas atividades realizadas, admite que tais agentes se situam no campo de 
tolerância a que se reporta a Portaria nº 3.214 de 08.06.78. 
Na verdade, o perito, ao ser indagado se o volume dos inflamáveis existentes nos 
laboratórios ultrapassava os limites de tolerância previsto na Lei nº 6.514 de 22.12.77 e na 
Portaria nº 3.214 de 08.06.78, respondeu de forma negativa, conforme se pode constatar 
da leitura dos docs. de fls. 226/227 e 194 dos autos. 
Entendo, no entanto, que tal fato não ilide o direito dos reclamantes à percepção dos 
adicionais. 
É que, antes do advento da Portaria nº 3.214, que instituiu os limites de tolerância, 
vigorava o critério qualitativo da Portaria 491. 
Sendo assim, se a perícia atesta que as atividades exercidas enquadram-se na lista de 
trabalhos insalubres, caracterizado está o fato constitutivo e, por conseguinte, o direito do 
adicional. Destaco, ainda, que vários servidores da reclamada, nas mesmas condições 
dos recorridos, já vêm percebendo os mencionados adicionais. 
Com estas considerações, nego provimento ao recurso e à remessa oficial, tida como 
interposta. 
É o meu voto. 
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REMESSA "EX OFFICIO" Nº 30.470-CE  

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Parte Autora: ANA KATIA GOMES MARQUES 
Parte Ré: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR 
Advogados: DRS. ANTÔNIO RODRIGUES DE SALES E OUTRO (PARTE A) E  

FRANCISCO OTÁVIO DE MIRANDA BEZERRA E OUTROS (PARTE R) 
 
EMENTA 

Ensino superior. Mandado de Segurança. Diploma. Aluna consignante de mensalidade. 
- Não há previsão legal para condicionamento da entrega do diploma ao pagamento de 
mensalidades em atraso. 
- O débito deve ser cobrado através de execução judicial compulsória e não por meios 
coercitivos ilegais. 
- Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de mandado de segurança impetrado por 
Ana Kátia Gomes Marques, junto à 3ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, com pedido de 
liminar, contra ato do Reitor da Universidade de Fortaleza - UNIFOR, que se recusou a 
entregar o diploma do Curso Superior de Educação Física, sob o argumento de que a 
mesma estava em débito com a referida Universidade. 
Alega a impetrante que, com os aumentos exorbitantes das mensalidades, ela, assim 
como milhares de alunos, passou a consigná-los em juízo. 
Concluído o curso e colado grau requereu o diploma, sendo informada de que o mesmo 
não seria expedido, por ser a requerente consignante de mensalidade escolar. 
Esclarece que é casada com um oficial do Exército Brasileiro e que o seu cônjuge foi 
transferido ex officio para o 4º Batalhão Especial de Fronteira, em Rio Branco/AC. 
Solicita liminar para assinatura do diploma, alegando que qualquer pessoa com 
procuração poderá receber tal documento, porém só o graduado pode assinar, 
caracterizando-se, assim, o fumus boni juris. 
Requer, finalmente, a procedência do mandamus, bem como a condenação do impetrado 
e demais providências como manda a lei. 
Anexa à exordial os documentos de fls. 06/20. 
Liminar deferida (fls. 25), determinando à autoridade coatora entregar à impetrante o 
histórico escolar, a declaração de conclusão do curso e o diploma do Curso de Educação 
Física. 
Em suas informações, a autoridade coatora alega que a Universidade de Fortaleza - 
UNIFOR está autorizada a impor restrições à entrega dos diplomas de alunos 
consignantes de mensalidades perante a Justiça Comum Estadual. 
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Esclarece que o processo de consignação em pagamento da impetrante ainda não foi 
julgado no mérito. Que, determinando o Juiz a liminar para a entrega do diploma, de nada 
valerá a sentença que vier a julgar improcedente a ação consignatória, não tendo esta 
como cobrar o valor real da contraprestação. 
Parecer do Ministério Público Federal (fls. 32/33) pela concessão da segurança. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A r. sentença sob reexame concedeu a 
segurança com os seguintes fundamentos: 
"Não se faz mister discutir nos autos se a impetrante está ou não em mora com a 
instituição de ensino, isto é, não se trata da aferição da ocorrência dos motivos invocados 
para fundamentar o ato administrativo de recusa de entrega do diploma. 
Impõe-se, de início, averiguar se o motivo de fato guarda correspondência com o motivo 
legal. 
A expedição dos diplomas universitários é ato administrativo vinculado, exercido pela 
autoridade, delegada de atribuições públicas, uma vez satisfeitos os requisitos estipulados 
em lei. 
Lei nenhuma autoriza o condicionamento da entrega de diplomas ao pagamento de 
mensalidades em atraso. 
Desta forma, é manifestamente ilegal a prática da autoridade impetrada, ilegalidade que 
se agrava pela reiteração da conduta. 
Ao agir no exercício de atribuições públicas, posto que só lhe conferida a atribuição e o 
poder de entregar os diplomas de nível superior, por ser delegada de tais funções, 
cumpre à ilustre autoridade impetrada acatar o princípio constitucional da legalidade, 
imposto à Administração Pública centralizada ou descentralizada. 
Ajustável, pois, aos autos a decisão do egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a 
seguir transcrita: 
'Administrativo. Ensino superior. Cancelamento de frequência por atraso no pagamento 
das mensalidades. 
Não há previsão legal para cancelamento de matrícula por falta ou atraso no pagamento 
de mensalidades. Todo débito se extingue, se não atendido a tempo, através da execução 
compulsória judicial e não pela coação administrativa' (AMS nº 90.01.04097-7-MG, Rel. o 
Juiz Euclides Aguiar, 1ª Turma, in DJU, Seção II, de 25.06.90, p. 13743). 
Por outro lado, ainda que o Código do Consumidor não vedasse a submissão de qualquer 
tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor inadimplente, restaria ilegal o ato ora 
impugnado. 
Tratando-se de ato vinculado, qualquer exigência alheia àquelas dispostas em lei resvala 
para o campo da arbitrariedade. 
Por fim, cumpre lembrar que a Administração Pública, seja direta ou indireta, não dispõe 
de atributos de executoriedade para cobrança de seus créditos, de modo que nem a lei 
poderia autorizar a prática da exigência de comprovação de quitação de débitos, para que 
se ultime a prestação de serviço público." 
Como se vê, a sentença recorrida não merece reparo. Além do mais, poderá a referida 
instituição de ensino ingressar em juízo para cobrança de sua dívida, sem usar meios 
coercitivos ilegais. 
Sendo assim, faço minhas tais razões de decidir, pelo que nego provimento à remessa. 
É como voto. 
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REMESSA EX OFFICIO EM MS Nº 32.800-PB  

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Parte Autora: DIANA SOARES DE GALIZA 
Parte Ré: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - PB 
Advogado: DR. MANUEL BATISTA DE MEDEIROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Constitucional. Direito à obtenção de informações a órgãos públicos. Art. 5º, XXXIII E 
XXXIV. 
- Remessa oficial a que se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Ex Officio em MS nº 32.800 - PB, 
em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 09 de setembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Diana Soares de Galiza, identificada nos autos, 
impetrou mandado de segurança contra ato do Chefe do Departamento de História, do 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), da Universidade Federal da 
Paraíba, que indeferiu informações por ela requeridas, com o fim de instruir recurso 
administrativo para a Comissão Examinadora do Concurso que presta para aquela 
Universidade. 
Informações apresentadas às fls. 26/27, aduzindo não haver prestado o impetrado, 
apenas, informações acerca dos demais candidatos concorrentes da impetrante, segundo 
orientação da Procuradoria daquela Universidade, atendendo a todos os requerimentos 
que solicitaram informações da própria impetrante. 
Liminar denegada às fls. 72v. 
Parecer Ministerial opinando pela improcedência do mandamus, fls. 78/79. 
Sentenciando, ao final, o MM. Juiz a quo concedeu parcialmente a segurança, 
assegurando à impetrante "o direito ao exame documental limitado unicamente à 
utilização para fins de dirimir dúvidas da Impetrante quanto ao processo seletivo." 
Por força de remessa oficial, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por 
distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Irretorquível a decisão do douto Juiz a 
quo, por estar em perfeita harmonia com o direito vigente. 
Quando o MM. Juiz a quo concedeu parcialmente a segurança para o fim exclusivo da 
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impetrante examinar os documentos, apenas com vistas a dissipar dúvidas acerca do 
processo seletivo, esboçou tamanha sensibilidade. 
A uma, porque reconheceu o direito da impetrante, previsto constitucionalmente, de 
acesso a informações de seu interesse, independentemente do pagamento de taxas, para 
a defesa de seus direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder que, porventura, 
possam ocorrer. 
A duas, tendo em vista que o exame e não a obtenção de cópias de documentos 
pertencentes a terceiros, para o fim restrito de responder a dúvidas da impetrante quanto 
ao processo seletivo, procura resguardar estes mesmos terceiros de possíveis incômodos 
de natureza pessoal. 
Transcrevo, pois, trecho de sentença de fls., na qual o MM. Juiz a quo muito bem decidiu 
a lide, verbis: 
"No caso dos autos, a impetração teve como substrato a motivação do acesso, o exame 
das provas dos que participaram do processo seletivo para que uma das concorrentes 
pudesse interpor ou não recurso administrativo. 
Não se concebe na embrionária sociedade democrática e a História há registrado, que a 
civilização é palmilhada, na medida em que forem abolidos os julgamentos inquisitoriais e 
sem publicidade. 
Os documentos apresentados pelos candidatos no processo seletivo público não mais lhe 
pertencem, mas à Administração. São, portanto, no caso, documentos públicos, devendo 
ser utilizados no interesse público que é exercido, resguardando direitos subjetivos 
perfeitamente ajustados às finalidades do processo seletivo e a afastar tanto suspeitas 
quanto maledicências, notoriamente possíveis no curso da emulação. 
Ainda que indeferida a liminar a tempo de interposição do recurso administrativo persiste 
o direito ao exame documental limitado unicamente à utilização para fins de dirimir 
dúvidas da impetrante quanto ao processo seletivo, não podendo ser utilizado para 
nenhum outro fim que não se comporte nas lindes do Concurso Público." 
Isto posto, nego provimento à remessa oficial, para manter a sentença recorrida, por seus 
próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO EM MS Nº 40.456-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Parte Autora: RENATO ROSA DA SILVA 
Parte Ré: CINDACTA - COMANDANTE DO TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE 

DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - PE 
Advogados: DRS. HERBERT CORREIA LIMA E OUTRA (PARTE A) 
 
EMENTA 

Administrativo. Mérito administrativo. Impossibilidade do Judiciário se imiscuir. Questão de 
conteúdo confidencial. Preservação da hierarquia militar. Recomendável o aguardo da 
decisão final administrativa para posterior provocação do Judiciário. 
- Remessa oficial provida. Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Ex Officio em MS nº 40.456 - PE, 
em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
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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 maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Renato Rosa da Silva impetrou mandado de 
segurança contra ato do Comandante do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e 
Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA, que determinou sua prisão pelo prazo de 15 
(quinze) dias em virtude de alegado uso de expressões desrespeitosas, quando da 
impetração de Mandado de Segurança contra outras punições determinadas por aquela 
mesma autoridade impetrada e, ainda, por considerar o uso inadequado da via 
mandamental, eis que não exaurida a via administrativa. Residiu a pretensão do writ na 
suspensão imediata da punição administrativa imposta, bem como suas conseqüências. 
Deferida a liminar, às fls. 20, foram apresentadas as informações de praxe (fls. 23/34). 
Parecer Ministerial pela concessão da segurança (fls. 45/51). 
Ao final, o MM. Juiz a quo concedeu a segurança, respaldado na Constituição vigente, 
que garante a inviolabilidade do advogado (art. 133) e não exclui da apreciação do 
judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV). Declarou, via de 
consequência, a nulidade da pena disciplinar aplicada ao impetrante, determinando o 
cancelamento definitivo das respectivas anotações nos assentamentos funcionais do 
impetrante. 
Por força de remessa oficial, 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): O ato atacado pelo mandamus 
conferiu punição disciplinar ao impetrante, por este, ao se valer da via mandamental 
(processo distinto) contra outras punições a ele impostas pela mesma autoridade alegada 
coatora neste feito, haver utilizado expressões desrespeitosas à autoridade impetrada, 
além de não haver esgotado as vias administrativas. 
Inicialmente, analisando a punição sofrida pelo impetrante, em face do emprego de 
expressões desrespeitosas, entendo estar diante de questão atinente a mérito 
administrativo, dentro do qual o Judiciário não pode se imiscuir. 
Trata-se de questão relativa à indisciplina do impetrante, somente passível de aferição no 
âmbito da administração. É vedado, portanto, ao Judiciário, dizer acerca da medida da 
indisciplina na esfera militar, onde o princípio da hierarquia é um dos pilares da instituição, 
dotada de rigidez bastante particular. O que não seria indisciplina para um servidor civil, 
talvez poderia o ser para o militar, uma vez que este se sujeita a normas internas distintas 
daquelas às quais se sujeita o civil. 
Quanto à utilização das vias Judiciárias somente depois de esgotadas as administrativas, 
a princípio, pode parecer impertinente. Porém, analisando o caso em tela, de conteúdo 
confidencial, dada a sua repercussão no âmbito militar, do qual faz parte o impetrante, a 
prudência recomenda, em proteção da hierarquia militar, o aguardo da decisão final 
administrativa, para depois buscar, o impetrante, socorro no Judiciário. 
Isto posto, dou provimento à remessa oficial para reformar a sentença recorrida. 
É como voto. 
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REMESSA EX OFFICIO Nº 40.744-RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO  
Parte Autora: MARIA DEA SILVA DOS SANTOS 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - RN 
Advogados: DRS. VALTER SANDI DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Constitucional. Administrativo. Ex-combatente. Pensão especial. 
1. - O disposto no art. 53, II, do ADCT, por ser norma de eficácia plena, tem aplicação 
imediata. 
2. - A Lei n. 5.315, de 12.09.67, art. 1º, § 2º, "a", II, alargou o conceito de ex-combatente, 
passando a assim considerar o militar que, em atendimento ao determinado pelo seu 
superior, participou de missões de vigilância e segurança do litoral brasileiro, tendo, para 
tanto, se deslocado de sua sede para o local onde a referida atividade foi exercida. 
3. - A expedição de certidão pela administração militar de que o militar participou de tais 
missões de vigilância e segurança do litoral, no período da segunda guerra mundial, tem 
presunção de legitimidade. 
4. - A pensão especial outorgada pelo art. 53, II, do ADCT, não pode ser cumulada com 
qualquer outro benefício, permitindo-se o direito de opção. 
5. - Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos entre partes acima identificadas.  
Resolvem os Juízes da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5a. Região, à 
unanimidade, em negar provimento à remessa oficial, nos termos do voto do relator e das 
notas taquigráficas que passam a integrar o presente julgado.  
Custas, ex lege.  
Recife, 10 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - RELATOR 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de remessa oficial que, em primeiro grau, 
por ocasião do julgamento, mereceu, de modo adequado, o relatório seguinte: 
"Maria Déa Silva dos Santos, qualificada à exordial, através de advogado devidamente 
habilitado nos autos, promove a presente Ação Ordinária contra a União Federal, cuja 
síntese do pedido é a que segue. 
Alega a autora que o seu esposo prestou serviços ao Ministério do Exército no período de 
11 de novembro de 1943 a 30 de abril de 1946, consoantes certidão acostada.  
Reputa configurada, in casu, a qualidade de ex-combatente, tendo em vista atividade 
desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial, em local e período que satisfazem 
plenamente as exigências legais.  
Lastreada nos preceitos inseridos no art. 53 das Disposições Transitórias da Carta 
Magna, na Lei 5.315/67, bem como na Lei 1.156/50, considera-se enquadrada nas 
exigências para percepção dos benefícios da Pensão Especial.  
Continuando a explanação, diz que o Ministério do Exército indeferiu o pedido no âmbito 
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administrativo, o que a obrigou a recorrer ao Judiciário. 
Encerra a exordial citando jurisprudência em apoio à sua tese, pedindo pela procedência 
da ação e conseqüente reconhecimento da situação de ex-combatente do esposo (de 
cujus), para que a mesma usufrua dos benefícios da pensão especial, retroativo à data do 
indeferimento administrativo. 
Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/13.  
Inobstante regularmente citada - certidão de fls. 15v., a União Federal não apresentou 
defesa. 
É o relatório. Passo a decidir." 
 
VOTO 

A sentença julgou procedente o pedido. Os fundamentos da decisão estão assim 
ementados: 
"Faz jus à pensão especial prevista no art. 53, do ADCT, o civil que tiver participado de 
operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, na forma definida na Lei n. 
5.315/67, quando há prova documental dessa participação efetiva. 
Prova documental fática que enquadra perfeitamente aos ditames legais vigorantes. 
Direito à pensão especial que se tem como reconhecido, face ao que demonstra 
satisfatoriamente o processo.  
Procedência do pedido, em parte, Sucumbência." 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A autora, no curso do processo, provou, de 
modo induvidoso que o seu esposo, quando vivo, serviu ao Exército Brasileiro, no período 
de 11.11.1943 a 30.04.46, e que, "durante o último conflito mundial, deslocou-se de sua 
séde, por ordem do escalão superior, para o cumprimento de missão de vigilância e 
segurança do litoral, no período de onze de novembro de mil novecentos e quarenta e 
três, a oito de maio de mil novecentos e quarenta e cinco, na posição de Ponta Negra, 
conforme ordem geral de operações número um-reservada, exemplar número quinze, de 
dezesseis de setembro de mil novecentos e quarenta e dois, tendo participado 
efetivamente de operações bélicas." 
A prova do referido tempo de serviço e a de que exerceu missão de vigilância e 
segurança do litoral está contida no documento de fls. 12, em cópia xerografada 
autenticada, cujo original foi fornecido pelo Ministério do Exército, IV Exército, 7_ Região 
Militar.  
No curso da instrução, tendo em vista a revelia da União Federal, não se impugnou tal 
prova.  
A legalidade do pedido da autora há de ser examinada, inicialmente, com os ditames do 
art. 53, II, do ADCT, cujo texto reproduzo: 
"Art. 53 - Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas 
durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei n. 5.315, de 12 de setembro de 
1967, serão assegurados os seguintes direitos: 
........................................... 
II - pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente das Forças Armadas, 
que poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável com quaisquer 
rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, 
ressalvado o direito de opção." 
Em passo seguinte, tem-se, o conceito de ex-combatente posto pelo art. 1º, da Lei nº 
5.315/67: 
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"Art. 1º. Considera-se ex-combatente, para efeito da aplicação do art. 178, da 
Constituição do Brasil, todo aquele que tenha participado efetivamente de operações 
bélicas, na Segunda Guerra Mundial, como integrante da Força do Exército, da Força 
Expedicionária Brasileira, da Força Aérea Brasileira, da Marinha de Guerra e da Marinha 
Mercante, e que, no caso de militar, haja sido licenciado do serviço ativo e com isso 
retornado à vida civil definitivamente.  
§ 1º. A prova da participação efetiva em operações bélicas será fornecida ao interessado 
pelos Ministérios Militares.  
§ 2º. Além da fornecida pelos Ministros Militares, constituem, também, dados de 
informação para fazer prova de ter tomado parte efetiva em operações bélicas: 
a) no Exército: 
I - omissis. 
II - O certificado de que tenha participado efetivamente em missões de vigilância e 
segurança do litoral, como integrante da guarnição de ilhas oceânicas ou de unidades que 
se deslocaram de suas sedes para o cumprimento daquelas missões." 
Não há qualquer controvérsia a respeito do de cujus ter participado, quando servia ao 
Exército, de missões de patrulhamento e vigilância do litoral. O documento de fls. 12, 
transcrito na parte que interessa ao julgamento, fornecido pela própria entidade militar e 
sem qualquer contestação da promovida, é induvidoso.  
Embora certo o fato de que a revelia não se opera contra a Fazenda Pública, por se tratar 
de direitos indisponíveis, tem-se, também, como certo que a omissão em contestar a 
prova apresentada pela parte promovente fortalece o seu valor e influi no convencimento 
do julgador.  
A jurisprudência, a respeito do tema, tem se posicionado do modo como passo a 
demonstrar: 
"Administrativo. Ex-combatente. Conceito. 
 Com o advento da Lei nº 5.315/67, estendeu-se o conceito de ex-combatente aos que 
tinham participado de missões de vigilância ou segurança do litoral ou de guarnições de 
ilhas oceânicas como Fernando de Noronha, ou deslocando-se, para esse fim, com suas 
unidades. Apelo desprovido." 
(AC n. 1717-RN, Rel. Juiz Hugo Machado, DOPE, 27.10.89, pág. 19). 
"Constitucional. Pensão especial prevista no art. 53 do ADCT da CF. 
Reservista convocado na época da Segunda Guerra Mundial que comprova 
deslocamento na sede em missões de vigilância e patrulhamento do litoral brasileiro. 
Incidência da Lei nº 5.315, art. 1º, parágrafo 2º, II. Apelo improvido. (RTF/5a. Reg, AC n. 
7.004-RN, Rel. Juiz Lázaro Guimarães) 
"Constitucional. Pensão especial prevista no art. 53 do ADCT. Viúva de tripulante de 
comboio da Marinha Mercante escoltado por navio de guerra considera-se ex-combatente 
(art. 1º, parágrafo 2º, d, da Lei nº 5.315/67)" 
(AC n. 4.669-RN, TRF.5a.REg, Rel. Juiz Lázaro Guimares). 
"Administrativo. Pensão especial. Art. 53, II, do ADCT. Ex-combatente. 
A pensão especial deferida ao ex-combatente no art. 53, II, do ADCT não depende da 
regulamentação por tratar-se de norma de eficácia plena. 
Considera-se ex-combatente, nos termos do art. 1º, § 2º, a, II, da Lei nº 5.315, de 
12.09.67, o portador de certificado de que tenha efetivamente participado de missões de 
vigilância e segurança do litoral, deslocando-se de sua sede para o cumprimento dessas 
missões. 
Apelação improvida. Sentença mantida. 
Remessa oficial, tida como interposta, improvida. " 
(AC n. 3.491-CE, Rel. Juiz Castro Meira. Boletim de Jurisp. do TRF da 5ª Reg., vol. 19, 
pág. 11). 
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No caso em exame, a viúva do ex-combatente pretende perceber a pensão especial. 
Direito lhe assiste, Há, porém, de ser cumprida a regra de que a referida pensão é 
inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os 
benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção, conforme consta na parte final 
no inc. II, do art. 53, do ADCT. A administração, ao implantar a pensão, há de cumprir 
essa proibição. 
Em face do exposto, nego provimento à remessa oficial. 
É como voto.  
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 41.621-PB 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Parte Autora: EMPRESS - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA 
Parte Ré: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - PB 
Advogado: DR. MARCOS WILLIAM GUEDES DE ARRUDA (PARTE A) 
 
EMENTA 

Administrativo. Licitação. Irregularidade de anotação em ata. Erro material. Validade do 
procedimento licitatório. Inexistência de justa causa para justificar a rescisão unilateral do 
contrato de prestação de serviços. Abuso de poder configurado. 
1 - O equívoco na anotação da Ata de Apreciação de Recursos, e posterior correção, com 
rasura na ata, sem ressalvas, constitui mera irregularidade material, que não macula o 
procedimento licitatório, por inexistir razões de interesse público ou prejuízos ao ente 
estatal. 
2 - A rescisão administrativa não é discricionária, mas vinculada aos motivos que a norma 
legal ou o contrato consignam como ensejadores desse excepcional distrato. 
3 - A irregularidade e a lesão ao Estado são os pressupostos indispensáveis para 
declaração da nulidade da licitação e do contrato pactuado que, não de manifestaram 
presentes na hipótese dos autos. 
4 - Ausentes os suportes fáticos e jurídicos para rescisão administrativa, configura-se o 
abuso de poder por parte da autoridade coatora. 
5 - Remessa oficial a que se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as supra-assinaladas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório, voto do relator e notas 
taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de abril de 1994 (data do julgamento)  
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: EMPRESS - Empresa Prestadora de Serviços 
impetrou mandado de segurança contra ato do D.D. Coordenador Regional da Fundação 
Nacional de Saúde, objetivando seja assegurado o cumprimento do contrato de prestação 
de serviços entre eles firmado, em decorrência de procedimento licitatório. 
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Sustenta que, vencedora na licitação precedida do Edital de Tomada de Preços nº 02/93, 
celebrou contrato para a execução de serviços de conservação e limpeza, nas unidades 
da Fundação Nacional de Saúde de Alagoa Grande e Guarabira, tendo recebido, após 40 
(quarenta) dias da assinatura do ajuste, quando já iniciado seus trabalhos, ofício expedido 
pela autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe que o referido instrumento 
seria cancelado a partir de 14-08-93. 
Inconformada, pois o contrato deveria vigorar até junho de 1994, ajuizou o presente 
mandamus para proteger seu direito líquido e certo de não ter rescindido 
antecipadamente e sem justa causa, o que entre as partes se convencionou. Não 
vislumbrando os pressupostos para medida cautelar, o magistrado singular indeferiu a 
liminar. 
A autoridade apontada como coatora prestou informações, argumentando que rescindiu o 
contrato com a impetrante por ter este decorrido de procedimento licitatório eivado de 
vício insanável, consubstanciado na rasura feita pela comissão julgadora da licitação, sem 
ressalvas, na Ata de Apreciação de Recursos por constatar troca nas letras 
representativas dos itens exigidos no processo de licitação. 
O douto representante do Parquet opinou pela concessão do mandamus, sob o 
argumento de que o equívoco na anotação e a sua posterior correção com rasura na ata 
de apreciação de recursos não representa vício insanável, e sim uma irregularidade de 
somenos importância, que não alteraria o resultado do julgamento, no qual foi proclamada 
vencedora a impetrante, cuja proposta foi considerada a mais vantajosa para a 
administração. 
O insigne magistrado singular concedeu a segurança fundado na convicção de ausência 
de motivação plausível de fato e de direito a abalisar a anulação do procedimento 
licitatório e, de conseqüência, a rescisão do contrato de prestação de serviços de limpeza 
e conservação firmado, além da inexistência de dano ao Estado, mas, só e tão somente, 
uma simples irregularidade material, cristalizada na rasura da ata de apreciação de 
recursos. 
Sem recursos voluntários, subiram os presentes autos a esta egrégia Corte de Justiça por 
força da remessa oficial. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Não merece reforma a douta sentença 
monocrática. A primazia do interesse público há de preponderar sempre e deste preceito 
não se afasta o procedimento licitatório. 
Assim é que é reconhecida a possibilidade de a administração pública, em caso de 
interesse do serviço público, rescindir unilateralmente o contrato administrativo. 
O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles preleciona que: 
"Desde que a administração reconheça que praticou um ato contrário ao direito vigente, 
cumpre-lhe anulá-los e quanto antes, para restabelecer a legalidade administrativa." 
Também o procedimento licitatório, para que possa produzir os efeitos que lhe são 
próprios, deve desenvolver-se validamente. 
A Fundação Nacional de Saúde apontou como fundamento do ato de rescisão unilateral 
do contrato de prestação de serviços com a impetrante, precisamente, a nulidade do 
processo licitatório que o precedeu e o autorizou. 
Não houve qualquer inobservância das cláusulas contratuais ou inexecução das 
obrigações assumidas pela impetrante. 
A nulidade apontada pela autoridade coatora consubstanciou-se no equívoco na anotação 
da Ata de Apreciação de Recursos e a posterior correção, com rasura da Ata, sem 
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ressalvas. 
O cerne desta controvérsia reside, exatamente, na dimensão e qualificação dessa 
irregularidade. 
Entendo que trata-se de uma irregularidade sem maior importância, visto que todas as 
normas pertinentes ao processo de licitação foram rigorosamente observadas e o erro na 
anotação da Ata, com a posterior correção não produziria qualquer modificação no 
resultado do julgamento, onde se proclamou vencedora a impetrante, cuja proposta foi 
considerada mais vantajosa para a Administração. 
Não se vislumbra, portanto, na espécie ora em discussão, qualquer justa causa para a 
conduta da impetrada, que não repousa em fundamentos que realçam o interesse público 
na desconstituição do contrato de prestação de serviços celebrado entre os litigantes. 
O sempre festejado Hely Lopes Meirelles ensina que: 
"Não há, nem pode haver, discricionariedade na anulação, porque ela só se justifica 
quando a motivação da decisão anulatória evidencia a ilegalidade do ato anulado."  
(Licitação e Contrato Administrativo). 
A alegação genérica e vazia no sentido de que a declaração de nulidade consultou razões 
de interesse público não é suficiente para afastar a ilegalidade do ato ora impugnado. 
A rescisão administrativa não é discricionária, mas vinculada aos motivos que a norma 
legal ou o contrato consignam como ensejadores desse excepcional distrato. Por tal 
razão, os motivos devem ser específicos e delimitados, não comportando designação 
genérica, o que obstaria, inclusive, o amplo direito de defesa que deverá ser assegurado 
ao particular na oportunidade do rompimento do ajuste. 
A licitação pública é um ato vinculado, cuja nulidade apenas se verificará face infringência 
à lei ou ao edital. 
A irregularidade e a lesão ao Estado são os pressupostos indispensáveis para declaração 
da nulidade da licitação e do contrato pactuado. 
Na hipótese vergastada nos presentes autos, constata-se a inexistência de tais requisitos 
visto que nenhuma lesão sofreu o ente estatal com a contratação da impetrante para 
prestar serviços de conservação e limpeza, uma vez que foi a vencedora da licitação por 
apresentar a proposta mais vantajosa. 
Não houve qualquer inobservância das cláusulas contratuais e a impetrante vinha 
prestando regularmente seus serviços, do modo e forma pactuados. 
No que tange à irregularidade apontada, não vislumbro um vício insanável a macular o 
procedimento licitatório, mas tão somente um erro material, que nenhum efeito produziu e 
que não comprometeu o procedimento licitatório nem causou dano ao Estado. 
A própria autoridade impetrada afirmou que a irregularidade material apontada não teve o 
condão de modificar o resultado do procedimento licitatório, porquanto foi proclamada 
vencedora a empresa que ofereceu proposta mais vantajosa ao interesse público. 
Assim é que incorreu em abuso de poder a impetrada ao rescindir unilateralmente o 
contrato de prestação de serviços de conservação e limpeza firmado com a impetrante, 
vez que desvinculado de qualquer suporte fático ou jurídico a ampará-la. 
Ausente, na hipótese, vício insanável, prejuízo ao Estado ou inexecução culposa do 
impetrante. Inexistentes, por conseguinte, os pressupostos indispensáveis a legitimidade 
e licitude da rescisão administrativa operada pela impetrada. 
Tais as razões expendidas, nego provimento à remessa oficial. 
É como voto. 

 


