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Revista 18 - outubro/dezembro 1994 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0218-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Parte Autora: GENILSON GOMES DA ROCHA 
Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. ADOLFO MOURY FERNANDES E OUTROS (PARTE A) E  

LAURA C. DUBOURCQ DE BARROS E OUTROS (PARTE R) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Suspensão da advogada pela parte que a constituíra. Não pode invocar 
nulidade quem lhe deu causa (art. 243, CPC). Hipótese, ademais, em que inexiste o 
pretendido defeito de representação. Inaplicação de enunciado da Súmula 71-TFR que 
não implicou em violação de literal dispositivo de lei. Pedido improcedente. 
 
ACÓRDÃO 

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

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Genilson Gomes da Rocha, qualificado na 
inicial, ajuizou ação rescisória contra o Instituto Nacional do Seguro Social, alegando, em 
resumo, que despacho proferido pelo eminente Juiz Francisco Falcão negou seguimento 
a apelação interposta ante sentença que acolhera pedido de reajuste de benefício 
previdenciário, em cujo processo funcionara como advogada a bacharela Maria Lúcia 
Soares de Albuquerque, que estava suspensa do exercício profissional desde 20/02/90. 
Sustenta, ainda, que a sentença deixou de ordenar a correção de acordo com a Súmula 
71-TFR e, por isso, viola o princípio da isonomia. 
A autarquia ré apresentou contestação, argüindo a impropriedade da ação. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O fato de atacar despacho que negou 
seguimento à apelação, por si só, não impediria o conhecimento da rescisória que 
impugna sentença trânsita em julgado. 
Dá-se como violado o art. 76, da Lei 4.215/63, que considera nulos os atos praticados por 
advogados impedidos ou suspensos. 
Ocorre que não pode alegar a nulidade a parte que lhe deu causa (art. 243, CPC). 
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Ressalte-se, também, que a advogada Maria Lúcia Soares de Albuquerque foi suspensa 
desde o dia 20 de fevereiro de 1990 (fls. 34) e a petição recursal é de 29 de outubro de 
1989, não contaminada, portanto, pelo defeito de representação. 
Quanto à não aplicação do enunciado da Súmula 71-TFR, não se vislumbra em que tal 
omissão teria infringido literal disposição de lei. 
Por essas razões, julgo improcedente o pedido. O vencido perderá o depósito, em favor 
da autarquia ré (art. 494, CPC), e suportará honorários que arbitro em 10% do valor da 
causa, devidamente atualizado. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.470-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
 
EMENTA 

Constitucional. Ministério Público. Competência. Divisão entre os vários órgãos. 
- O Ministério Público é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, atuando, 
assim, junto aos órgãos pelos quais é prestada a jurisdição. Por isto não pode o Ministério 
Público Estadual atuar perante a Justiça Federal. 
- Agravo provido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento ao 
agravo, 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 HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Insurge-se o Ministério Público Federal contra 
despacho do MM. Juiz Federal, que rejeitou argüição de ilegitimidade do Ministério 
Público Estadual para promover ação civil pública contra a União Federal. 
Regularmente processado o recurso, os autos subiram e neste Tribunal vieram-me por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O Ministério Público do Estado de 
Pernambuco promoveu ação civil pública contra a União, e o Ministério Público Federal 
suscitou, perante o Juiz do feito, sua ilegitimidade para a propositura. 
O tema é interessante, e a seu respeito já escrevi: 
"Ganhou o Ministério Público grande prestígio com a Constituição Federal de 1988. Seus 
membros passaram a gozar das mesmas garantias tradicionalmente ofertadas pela ordem 
jurídica dos países civilizados a seus magistrados. Assim, segundo o art. 128, § 5º, item I, 
da Constituição de 1988, os membros do Ministério gozam de vitaliciedade, 
inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. 
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Em decorrência disto, como em decorrência, também, da instituição de novos 
instrumentos processuais, destinados à defesa dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, alguns membros do Ministério Público passaram a atuar como se tivessem 
competência ainda mais ampla, incursionando, os do Ministério Público Federal, na área 
das questões pertinentes aos Estados, e os do Ministério Público Estadual, na área das 
questões pertinentes à União Federal. 
Com essa atuação podem os representantes do Parquet estar em busca de popularidade, 
que lhes permita disputar com êxito algum cargo político. Importante, pois, o exame de 
aspectos de suas competências, relacionado à organização federativa do Estado 
brasileiro, para que se possa concluir se aquelas incursões são efetivamente admitidas 
pela vigente Constituição Federal."  
E ainda: 
"Os dispositivos da Constituição Federal de 1988, que cuidam do Ministério Público, 
dirigem-se tanto ao Ministério Público da União como ao Ministério Público dos Estados. 
Uma leitura apressada do art. 129, CF, que define as funções institucionais do Ministério 
Público, pode fazer acreditar-se que aquelas funções podem ser desempenhadas 
concorrentemente. Na verdade, porém, não existe essa competência concorrente. 
Na interpretação de normas jurídicas não se pode prescindir do elemento sistemático. A 
familiaridade no trato com esse elemento valioso para a Ciência do Direito é que identifica 
o jurista, que há de interpretar aquele dispositivo da Constituição, tendo em vista o 
contexto em que o mesmo se encarta, e no qual alguns dispositivos são de notável 
relevância na compreensão de seu significado. 
No art. 127, está dito que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado. Isto signifca dizer que ele está ligado aos órgãos pelos 
quais o Estado desempenha essa função. Por isso mesmo, o Ministério Público tem suas 
competências definidas em função das competências daqueles órgãos. Quando 
competente a Justiça Federal, portanto, as atribuições genericamente conferidas pelo art. 
129, ao Ministério Público, pertecem ao Ministério Público Federal (art. 128, I, "a"). 
Quando competente a Justiça do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho (art. 128, I, 
"b"). Quando competente a Justiça Militar, ao Ministério Público Militar (art. 128, I, "c"). 
Quando competente a Justiça do Distrito Federal, ou dos Territórios (art. 128, I, "d"). E, 
finalmente, quando a função jurisdicional seja desempenhada pela Justiça dos Estados, 
ao Ministério Público dos Estados (art. 128, II). 
Na verdade, não é razoável admitir-se que um membro do Ministério Público Federal 
possa atuar junto à Justiça do Trabalho ou Militar. Muito menos que um membro do 
Ministério Público da União possa atuar junto à Justiça dos Estados, ou vice-versa. Por 
isto José Afonso da Silva, com apoio de Frederico Marques, demonstra que os princípios 
da unidade e indivisibilidade dizem respeito a cada Parquet. 
A autonomia dos Estados, consagrada no art. 34, somente admite a intervenção federal 
em caráter excepcional, nos casos expressamente indicados. Admitir que um membro do 
Ministério Público Federal promova ação junto à Justiça Estadual é admitir intervenção 
federal no Estado, não autorizada pela Constituição. Inadmissível, também, promova o 
Ministério Público Estadual ação perante a Justiça Federal."(Aspectos da Competência do 
Ministério Público e Atividade Política, em Revista Trimestral de Jurisprudência dos 
Estados, Vellenich, vol. 117, págs. 49/50). 
É certo que a lei admite a atuação, em litisconsórcio, dos vários órgãos ministeriais. A tal 
propósito, escrevemos: 
"Há quem pretenda sustentar a possibilidade de atuação do Ministério Público Federal 
como autor de ação promovida perante a Justiça Estadual, e do Ministério Público 
Estadual como autor de ação promovida perante a Justiça Federal, invocando a figura do 
litisconsórcio ativo facultativo, entre os dois Ministérios Públicos. O argumento é 
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inconsistente. 
O Ministério Público Federal não tem legitimidade para promover ação perante a Justiça 
Estadual, posto que, como instituição indispensável ao desempenho da função 
jurisdicional, ele não tem atuação que não seja ligada ao desempenho da função 
jurisdicional, e esta é desenvolvida por órgãos com competências definidas na 
Constituição, valendo a definição de competências tanto para os órgãos do Poder 
Judiciário, como para os do Ministério Público. 
Não tendo, como não tem, o Ministério Público Federal competência para agir junto à 
Justiça Estadual, não tem ele legitimidade para a propositura da ação. E essa legitimidade 
não lhe é conferida pelo fato de agir em litisconsórcio, posto que, como é sabido, cada 
litisconsorte é parte autônoma em relação à parte adversária, e há de ter legitimidade 
própria para a causa. 
O § 2º, do art. 82, do Código de Defesa do Consumidor, como aprovado pelo Congresso 
Nacional, admitia o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do 
Distro Federal e dos Estados, na defesa dos interesses e direitos de que cuida aquele 
Código. Esse dispositivo, porém, foi vetado pelo Presidente da República, e nas razões 
desse veto foi dito que "somente pode haver litisconsórcio se a todos e a cada um tocar 
qualidade que lhe autorize a condução autônoma do processo." E esclarecido, ainda, que 
"o art. 128, da Constituição, não admite o litisconsórcio constante do projeto." 
O litisconsórcio entre o Ministério Público da União e o Ministério Público de um Estado, 
mesmo admitido pelo § 5º, do art. 5º, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, somente é 
possível naquelas hipóteses em que Estado e União sejam parte. Assim, se se pretende 
anular um convênio entre a União e um Estado, por exemplo, é possível que o Ministério 
Público Federal e o Ministério Público daquele Estado promovam, em litisconsórcio ativo, 
a ação, cujo processo e julgamento é da competência da Justiça Federal. Somente em 
situação desse tipo poderá o Ministério Público dos Estados atuar perante a Justiça 
Federal. Absolutamente inadmissível, porém, é a participação do Ministério Público 
Federal em ação da competência da Justiça Estadual, a mesma razão que justifica sua 
participação no processo enseja a competência da Justiça Federal." (Obra cit., págs. 
51/52). 
Não se pode admitir atue o Procurador da República no âmbito da Justiça Estadual, nem 
o Promotor Público junto à Justiça Federal. O princípio da unidade do Ministério Público, 
não obstante utilizado para sustentar a tese contrária, na verdade o impede. 
Com efeito, uma divergência entre dois membros do Ministério Público Federal é resolvida 
pelo Procurador-Geral da República. Entre dois membros do Ministério Público do Estado, 
pelo Procurador-Geral da Justiça, e assim por diante. Já uma divergência, como no caso 
presente acontece, entre um Promotor de Justiça e um Procurador da República fica sem 
solução no âmbito do Ministério Público, o que evidencia a quebra de sua unidade. 
Por tais razões, dou provimento ao agravo para considerar o Ministério Público Estadual 
parte ilegítima para a ação de que se cuida. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.767-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Agravado : MARCOS ANTÔNIO PALMEIRA JUNQUEIRA COSTA 
Advogados: DRS. SAMIA SOARES BULCÃO DOMINGUES E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 
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Processual Civil. Pedido de autorização judicial para obtenção de informações junto à 
Receita Federal a respeito de bens a serem penhorados. Admissibilidade. 
Agravo parcialmente provido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, dar parcial provimento ao 
agravo, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 16 de março  de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: A Caixa Econômica Federal interpõe agravo de 
instrumento contra decisão do  MM. Juiz de Primeiro Grau, que negou pedido no sentido 
de obter diligência para localiizar bens em nome do agravado, que tem contra si processo 
de execução promovido pela agravante. 
Formado o instrumento, os autos subiram e neste Tribunal vieram-me por distribuição. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O MM. Juiz de Primeiro Grau negou à 
agravante realização de diligência no processo, no sentido de localizar bens do agravado. 
Ao mesmo tempo em que assegura ao Fisco o direito de penetrar nos domicílios dos 
particulares, tomando conhecimento do que se passa com seus patrimônios, preserva o 
CTN o interesse destes de que  ao público em geral não chegue tal conhecimento. Assim, 
proíbe a divulgação, para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus 
funcionários,  de qualquer informação, obtida em razão do ofício, isto é, obtida em função 
da atividade da administração e fiscalização tributária sobre a situação econômica ou 
financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros, e sobre a natureza e o estado de seus 
negócios ou atividades (CTN, art. 198). 
O dever de sigilo funcional, todavia, não impede a Fazenda Pública de prestar 
informações requisitadas pelas autoridades judiciárias, no interesse da Justiça. 
Com essas considerações, dou provimento em parte ao agravo  para que se oficie à 
Receita Federal nos termos do pedido. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.169-AL 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Agravante: JOSÉ VALTER BARROS DE ALMEIDA 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. NILTON DE MELO BARROS (AGRTE.) E  

AUTA FRANCA DE OLIVEIRA NEMÉZIO E OUTROS (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Tributário. Agravo de Instrumento. Advogado com poderes para 
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receber crédito em nome do agravante. Incidência de imposto sobre proventos. Qualidade 
atribuída ao agravante. Arts. 43, 44 e 45, do Código Tributário Nacional. 
- Inconcebível irresignação contra depósito de crédito efetuado na conta de advogado, 
com poderes para receber e dar quitação, conferidos pelo agravante, que, em momento 
algum, solicitou a realização do depósito em seu nome. 
- O Código Tributário Nacional, em seus arts. 43, 44 e 45, dispõe acerca da incidência de 
impostos sobre proventos, cuja base de cálculo é o seu montante real tributável, tendo 
como contribuinte o titular da disponibilidade dos proventos (no caso em tela, o 
agravante). 
- Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 3.169 - AL, em que 
são partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, à unanimidade, negar  provimento ao agravo, nos termos do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: José Valter Barros de Almeida agrava de 
instrumento da decisão proferida nos autos de revisional de proventos, em fase de 
liquidação, pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, que 
indeferiu pedido de restituição do desconto a título de imposto de renda, em face dos 
proventos de aposentadoria integrarem o conceito de renda para fins de incidência do 
imposto. 
Alega o agravante que, na medida em que requereu o depósito do crédito, em seu próprio 
nome, não poderia a devedora, por seu livre arbítrio, efetuá-lo através do advogado e, 
ainda, proceder ao desconto do imposto de renda. 
Processado regularmente o recurso, o MM. Juiz  a quo, quando da mantença do 
despacho agravado, esclareceu que a hipótese fática discutida pelo agravante é diversa 
da dos autos, afirmando que somente após o pagamento feito diretamente ao advogado, 
habilitado para receber e dar quitação, é que houve manifestação do atual agravante, no 
sentido de solicitar a discriminação das verbas, sem, contudo, insurgir-se contra o 
pagamento ao advogado. 
Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta.  
É o relatório. 
 
VOTO  

 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O presente agravo se insurge contra 
dois pontos: o primeiro, acerca do depósito do crédito através do seu advogado;  o 
segundo, acerca do desconto efetuado nos proventos a título de imposto de renda. 
Quanto ao primeiro ponto, é suficientemente esclarecedor o despacho mantenedor da 
decisão agravada, uma vez que, sucintamente, afirma que o advogado do agravante 
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recebeu o seu crédito porque possuía documento de procuração conferindo-lhe poderes 
para tal, além do que o agravante, em momento algum, salvo o do presente recurso, 
insurgiu-se contra este procedimento. Apenas, o MM. Juiz a quo registra um pedido de 
discriminação de verbas e de devolução do desconto efetuado como imposto de renda, ao 
que afirmou, quanto ao primeiro pedido, já se encontrar nos autos a discriminação 
requerida e, quanto ao segundo pedido, indeferiu-o, por considerar os proventos de 
aposentadoria passíveis de sofrerem incidência do referido imposto. 
No que tange ao desconto efetuado a título de imposto de renda, entendo, igualmente, 
não assistir razão ao agravante. 
O art. 43, do Código Tributário Nacional, é claro ao dispor, em seu inciso II, que o fato 
gerador do imposto é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de proventos 
de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais, não compreendidos 
o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. 
No art. 44, do mesmo diploma, tem-se a definição da base de cálculo do imposto como o 
montante real arbitrado ou presumido dos proventos tributáveis. E, de acordo com o art. 
45, o agravante é definido como contribuinte, tendo em vista ser ele titular da 
disponibilidade de seus proventos. 
Isto posto, não há como merecer acolhida o recurso do agravo, pelo que lhe nego 
provimento para manter a decisão recorrida. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.192-AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Agravantes: ORMINDO DE MENDONÇA UCHOA E OUTRO 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Advogados: DRS. MANOEL FERREIRA DE FRANÇA E OUTRO (AGRTES.) E  

ILDEU VIEIRA VELOSO E OUTROS (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Desapropriação. 
Sustação dos efeitos da imissão na posse do imóvel. Justa e prévia indenização. 
Avaliação judicial: perícia. Art. 184, da Magna Carta, c/c a Lei Complementar nº 76/93. 
1. A Constituição Federal, em seu art. 184, condiciona a desapropriação, para fins de 
reforma agrária, à prévia e justa indenização. A terra nua será indenizada em títulos da 
dívida agrária. As benfeitorias úteis e necessárias, em dinheiro. 
2. A avaliação de imóvel feita, de modo unilateral, sem reconhecimento do Poder 
Judiciário ou merecedora da concordância do proprietário, não tem o condão de permitir a 
imissão na posse do bem desapropriado. 
3. Fixados tais parâmetros constitucionais, eles deverão ser cumpridos de acordo com a 
garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV - Ninguém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal). 
4. Agravo de instrumento provido para que só seja feita a imissão na posse no imóvel 
desapropriado após a avaliação judicial e o depósito prévio das importâncias encontradas 
(terra nua em título da dívida agrária, com preservação do seu valor real, e benfeitorias 
úteis e necessárias, em dinheiro.) 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados, discutidos e examinados os presentes autos, entre partes acima 
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identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator e dos demais 
Juízes, conforme voto escrito e notas taquigráficas, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, ex lege. 
Recife, 28 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 
despacho que deferiu ao INCRA imissão provisória na posse de propriedade 
desapropriada. 
Pretendem os agravantes que sejam sustados os efeitos da imissão na posse, impedindo-
se os assentamentos de posseiros e atos relativos ao cultivo da terra, enquanto não 
realizada a perícia fixada para encontrar o valor da indenização a ser pago (terra nua e 
benfeitorias) e depósito complementar da quantia encontrada. 
O INCRA, ao responder ao agravo, defendeu o acerto do despacho. 
O eminente Juiz monocrático sustentou o seu despacho, fazendo referências aos 
fundamentos nele contidos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O despacho agravado foi mantido com os 
seguintes fundamentos: 
"Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. A imissão provisória do 
desapropriante na área disputada, em casos de expropriação por interesse social, é 
decorrência inarredável da lei de regência. No caso, o depósito foi efetuado (fls. 143), 
donde ser compulsória a concessão da liminar. 
Minha decisão de fls. 90 esclarece os pormenores do assunto." 
A decisão referida (fls. 90) está assim posta: 
"Trata-se de mais uma petição oferecida pelos réus, insistindo contra a ocupação da 
Fazenda Conceição pelo INCRA ou por invasores orientados pelo primeiro. 
Em verdade, há vários equívocos na aludida petição. Não é verdade que o Juiz 
plantonista haja deferido a suspensão do feito até que realizada a prova pericial. Também 
não teve o despacho de fls. 201 o condão de impedir a imissão de posse do 
desapropriante. Dito despacho, consoante se colhe de sua leitura, limitou-se a esclarecer 
(aliás, desnecessariamente, visto que se tratava de aspecto de todos sabido) ser a 
imissão de posse anteriormente deferida medida provisória, determinando mais que o 
INCRA, por cautela, abstivesse-se de praticar atos contrários àquele caráter. 
Tal não significou a impossibilidade do início do assentamento de posseiros e de atos 
relativos ao cultivo da terra. É de ver-se que o único objetivo da imissão de posse, na fase 
vestibular da desapropriação, é justamente o de possibilitar o início da colonização. O que 
não se pode tolerar é a transferência da propriedade pelo desapropriante, que somente 
ocorre ao fim do processo. Quanto à posse da área, desde o deferimento da liminar de 
imissão, passou ao desapropriante e somente ele pode reclamar contra eventuais 
invasões. Se as notícias trazidas com a última petição dos réus dão conta de que a 
"invasão" foi determinada pelo INCRA, de invasão não se cuida, mas sim de legítimo 
exercício da posse deferida por este juízo. 
Se há invasões em áreas diferentes da desapropriante (Destilaria Maciape), é o caso de 
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se demandar proteção possessória em feito e juízo próprios. 
O pedido de reconsideração da imissão de posse já foi anteriormente feito e indeferido, 
dado que o depósito prévio exigido pela LC 76/93 é aquele correspondente ao valor das 
benfeitorias, até porque a terra nua é indenizável em títulos da dívida pública resgatáveis 
a prazo. 
O INCRA já foi advertido de que deve preservar o estado fático das benfeitorias de modo 
a não prejudicar a perícia a ser realizada como ato inicial da instrução. 
Pelo exposto, indefiro a postulação de fls. 310. 
Prossiga-se com o cumprimento de meu despacho de fls. 309." 
Os agravantes pretendem, conforme consta em sua peça recursal, que sejam sustados os 
"efeitos da imissão de posse, contidos na exegese do ilustre Juiz Federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, para que sejam impedidos o assentamento de posseiros e atos relativos 
ao cultivo da terra, enquanto não realizada a perícia e fixada a complementação do 
depósito." 
Os autos revelam que a avaliação do imóvel e das suas benfeitorias foi feita por uma 
comissão composta pelo INCRA, sem nenhuma participação dos proprietários do imóvel. 
Estes, cientes da desapropriação e do despacho que decretou a imissão, tomando por 
base o valor que unilateralmente o INCRA depositou, insurgem-se contra o preço fixado 
pelo INCRA e, de imediato, requerem uma avaliação judicial. 
A Constituição Federal, em seu art. 184, condiciona a desapropriação, para fins de 
reforma agrária, à prévia e justa indenização. A terra nua será indenizada em títulos da 
dívida agrária. As benfeitorias úteis e necessárias, em dinheiro. 
Fixados tais parâmetros constitucionais, eles deverão ser cumpridos de acordo com a 
garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV - Ninguém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal). 
A avaliação de imóvel feita, de modo unilateral, sem reconhecimento do Poder Judiciário 
ou merecedora da concordância do proprietário, não tem o condão de permitir a imissão 
na posse do bem desapropriado. 
Na espécie, os desapropriados se insurgem contra a avaliação feita pelo INCRA e pelo 
não provado de que o depósito em títulos da dívida agrária tenha se efetivado. 
O INCRA não refuta, de modo sério, as questões levantadas pelos agravantes. Estes, por 
exemplo, demonstram que os documentos de domínio da Fazenda Conceição e o decreto 
expropriatório reconhecem a titularidade de 2.200 hectares. O laudo de avaliação feito 
pelo INCRA só registrou 1.655 ha. 
Os agravantes discutem, ainda, a discrepância presente no laudo ao avaliar os seguintes 
bens: 
a) os valores estimados pelo laudo para 71 (setenta e uma) casas de trabalhadores rurais, 
com 40 m³ de área cada uma, estão próximos de outras idênticas (12) residências, 
medindo um total de 430,05 m³; 
b) há na fazenda dois açudes para vinhoto, enquanto o laudo só avaliou um; 
c) as 10.667.5169 toneladas de cana encontradas foram avaliadas com base em tabela 
da Asplana de novembro de 1993, enquanto, na data do depósito judicial, em 29 de 
dezembro de 1993, já havia uma nova tabela, elevando o valor da indenização de Cr$ 
29.323.723,85 para aproximadamente Cr$ 43.000.000,00; 
d) foram avaliados 532 bovinos e 12 muares, enquanto existem 600 e 30, 
respectivamente. 
São fatos que só podem ser solucionados pela perícia judicial requerida pelos agravantes, 
onde haverá oportunidade para se encontrar o justo preço para pagamento prévio da 
indenização. 
Os agravantes fundamentam o seu pedido em precedentes jurisprudenciais que apóio, 
por refletirem a mensagem constitucional contida no art. 184, da CF. 
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Ei-los: 
"Junte-se. Diante da lúcida e serena exposição constante desta petição, assentada em 
argumentos sérios, e tendo já ocorrido a desocupação do imóvel, defiro, em obséquio ao 
due process of law, o requerido. Restabeleço a liminar para que não seja executado o 
decreto expropriatório até o término da vigência da vistoria judicial. Publique-se." 
(Despacho proferido pelo Exmo. Sr. Min. Carlos Velloso, no MS 21.820-7-SP, in DJ de 
2.12.1993, pág. 26.212, entre partes: Impte: Antônio Ribas (Advs.: Aldir Guimarães 
Passarinho e outros). Impdo.: Presidente da República.) 
"Administrativo. Desapropriação. Decreto-Lei nº 554/69. Desapropriação para fins de 
interesse social. 
1. A Constituição Federal de 1988, art. 184, condiciona a desapropriação, para fins de 
reforma agrária, à prévia indenização.  
2. Nestas condições, sob pena de se ofender o mandamento constitucional, não se pode 
mais aplicar o enunciado do art. 7º do Decreto-Lei nº 554/69, declarando efetivado o 
pagamento" (Ac. DJ de 01.11.89, Rel. Juiz Paim Falcão, TRF da 4ª Região.) 
Por tais fundamentos, dou provimento ao agravo de instrumento para que só seja feita a 
imissão na posse no imóvel desapropriado após a avaliação judicial e o depósito prévio 
das importâncias encontradas (terra nua em título da dívida agrária, com preservação do 
seu valor real, e benfeitorias úteis e necessárias, em dinheiro.) 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.229-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravantes: BARBOSA E MELO LTDA. E OUTROS 
Agravada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTRO (AGRTES.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Pedido de levantamento de parte de depósito judicial. Feito que se 
encontra no Tribunal. Competência do relator do recurso (parágrafo único do art. 800, 
CPC). Agravo 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, por unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 30 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Os agravantes impugnam decisão que indeferiu 
requerimento de levantamento de 75% do valor depositado em ação de rito ordinário 
julgada em primeira instância, com recurso processado e encaminhado a este Tribunal. 
Devidamente processado o recurso e mantida a decisão, vieram os autos. 
É o relatório 
Peço dia para julgamento.  
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VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Os autos não se encontram no Juízo 
impetrado, que, por essa razão, indeferiu o requerimento de liberação da parcela 
excedente à alíquota de 0,5 do FINSOCIAL, até porque não poderia examinar se havia 
depósito, sobre que matéria versava a causa, se o advogado tinha poderes para atuar e 
demais pressupostos e requisitos para fundamentar a sua decisão. 
Em tal situação, a competência para apreciar o pedido cautelar  é do relator do recurso, 
nos precisos termos do parágrafo único, do art. 800, CPC. 
Ocorre que este Tribunal, reiteradamente, tem decidido pela admissibilidade do 
pretendido levantamento, ainda que os autos não se encontrem no Juízo de primeiro 
grau, desde que comprovado o depósito e a natureza da causa. 
Assim, dou provimento ao recurso para que o MM. Juiz Federal aprecie o pedido de 
levantamento, com base nos elementos fornecidos pela requerente. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.269-PB 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: MINERAÇÃO DO NORDESTE LTDA. - MNL 
Agravados: SIMÃO DE ALMEIDA NETO E UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Decisão teratológica. Ato em que, sem ação declaratória incidental, o 
juiz invoca a regra do art. 5º, CPC, para, ao invés de decidir questão prejudicial, antecipar 
indevidamente o julgamento de ação popular e tornar ineficaz liminar concedida em 
mandado de segurança da competência originária do Tribunal. Nulidade. Agravo 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, por unanimidade, dar 
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, 04 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A agravante impugna decisão que, em ação 
popular,  o MM. Juiz Federal da 4a. Vara da Paraíba denominou de "sentença incidental", 
na qual anulou atos administrativos de concessão de lavra. Alega, em resumo, afronta a 
liminar concedida pelo eminente Juiz José Delgado em mandado de segurança. 
Formado o instrumento, sem contra-razões, e mantida a decisão, vieram os autos. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A decisão atacada configura exemplo 
típico de teratologia. A pretexto de aplicar a regra do art. 5º, CPC, que prevê a ação 
declaratória incidental, e sem que esta fosse ajuizada, ainda mais, sem que se 
caracterizasse relação jurídica prejudicial, o magistrado de primeiro grau se investiu em 
controlador da instância superior, com a clara intenção de tornar ineficaz a liminar 
deferida no mandado de segurança da competência originária deste Tribunal.  
Não é preciso adentrar no mérito da causa, a ser solucionado na ação popular, para 
decidir este recurso, dada a manifesta ilegalidade da esdrúxula "sentença incidental" que, 
sem forma nem figura de juízo, antecipa o julgamento da causa. 
Por essas razões, dou provimento ao agravo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.378-PB 

Apelante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT 
Apelado: ALFREDO FERREIRA DE BARROS 
Advogados: DRS. MARCOS AUGUSTO LYRA FERREIRA CAJU E OUTRO (APTE.) E  

WALTER L. NÓBREGA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Civil. Contrato de locação. Natureza privada. Extinção do contrato. 
- Preliminar rejeitada. 
- Sob a ótica do art. 173, § 1º, da Constituição Federal, a empresa pública a explorar 
atividade econômica sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 
- Inocorrem dúvidas acerca da impossibilidade de dilação do prazo da relação locatícia e 
de menosprezo da notificação anteriormente realizada. Isto porque o imposto mandatário 
não possuía poderes expressos para obrigar o locador. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide o 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. 
Custas, como de lei. 
Recife, 06 de maio de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - ECT de sentença  favorável ao pedido formulado por Alfredo Ferreira Barros, 
visando ao despejo da apelante, por término do prazo de contrato de locação. 
Argúi, preliminarmente, a nulidade do feito ante a falta  de intervenção do Ministério 
Público Federal, necessária  por causa do interesse público presente. 
No mérito, reitera os argumentos da contestação.   Firmara, com um filho do apelado, 
acordo verbal para renovação do contrato por mais um ano. Vigoraria a partir de 01.08.89, 
estipulado o novo aluguel em NCz 2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzados novos). 
Não poderia, pois, o recorrido promover a  ação sem outra prévia notificação. 
Ao contra-arrazoar, defende o apelado a prescindibilidade de intervenção do MPF, por 
envolvido na  causa  interesse exclusivamente privado. No mérito, refuta as alegações do 
recorrente. Nega a existência de qualquer ajuste de prorrogação contratual. O recurso em 
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pauta exibir-se-ia de propósitos meramente protelatórios. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A apelante  repete, no recurso, a 
preliminar de nulidade do processo, à míngua de interferência do Ministério Público 
Federal, requisitada nos arts. 246 e 82, III, do CPC. No caso, compareceria interesse 
publico, "evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte". 
Não prosperará a prefacial. Não resta configurado  interesse público em contrato de 
locação de natureza privada, o da espécie celebrado entre empresa pública, sabidamente 
pessoa jurídica de direito privado, e um particular. 
Sob a ótica do art. 173, § 1º, da Constituição Federal, a empresa pública a explorar 
atividade econômica sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas.  
No mérito, comungo com a compreensão do MM. Juiz monocrático. Ainda se existisse o 
eventual acordo acertado entre o filho do recorrente e a ECT, mas não provado nos autos, 
inocorrem dúvidas acerca da impossibilidade de dilação do prazo da relação locatícia e de 
menosprezo da notificação anteriormente realizada.  Isto porque o suposto mandatário 
não possuía poderes expressos para obrigar o locador. 
E, se possuísse, o instrumento da prorrogação, se fosse o documento de fls. 18, aliás, 
nem periciado, mostrar-se-ia por inteiro falto de validade, eis não contém nenhuma 
assinatura. 
Ademais, o atraso, embora por razões orçamentárias, demonstrou não adimplir a ré suas 
obrigações a tempo e a modo.  
Nesses termos, nego provimento à apelação para confirmar a sentença recorrida. 
Votei. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 12.631-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelantes: BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A - BANDEPE E BANCO 

CENTRAL DO BRASIL - BACEN 
Apelada: ENAR - EMPRESA NACIONAL DE REPRESENTAÇÕES LTDA. 
Advogados: DRS. ANTÔNIO JOSÉ DE O. M. DE MORAES E OUTROS E MAVIAEL MELO 

DE ANDRADE E OUTROS (APTES.) E  
CARLOS ALBERTO CORREIA TEIXEIRA E OUTRO (APDA.) 

 
EMENTA 

Medida Cautelar. Devolução de cheque por insuficiência de fundos. Título resgatado junto 
ao portador. Renitência da instituição financeira responsável pelo cheque em não 
restabelecer o status quo ante do correntista. Ato de rotina bancária. 
Sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora, determinando que os 
requeridos tomem todas as providências necessárias no sentido de não dar informações 
negativas e prejudiciais a respeito da requerente no tocante ao cheque devolvido. 
Incabimento do pleito de denunciação da lide feito pelo BANDEPE por  ser o cheque de 
sua responsabilidade, o que não foi negado em nenhum momento.  
Legitimidade do BACEN para figurar no pólo passivo da relação processual porque 
qualquer decisão no processo repercutirá junto à autarquia federal que é o órgão 
fiscalizador das atividades bancárias e responsável pelo Cadastro dos Emitentes de 
Cheques sem Fundos. 
Apelações improvidas. 
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ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do voto do Juiz Relator, na 
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 06 de setembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuidam estes autos de medida cautelar inominada 
promovida por ENAR - Empresa de Representações Ltda. contra o BANDEPE - Banco do 
Estado de Pernambuco S/A, Banco Central do Brasil e INFORCRÉDITO - Informações de 
Crédito (Telecheque), objetivando fosse determinado aos promovidos que se abstivessem 
de emitir qualquer informação prejudicial à autora, no tocante à devolução do cheque nº 
756136 por insuficiência de fundos. 
Alega a autora no pedido vestibular que em data de 02.05.88  emitiu o mencionado 
cheque contra o BANDEPE, no valor de NCz$ 12,00, em favor de João Amorim Rios. 
Por força de concordata preventiva deferida em 18.05.88 e em face da Lei Falimentar, viu-
se a autora obrigada a encerrar suas contas-correntes, não atentando para o fato de ter 
emitido o cheque. Daí porque, com a apresentação do título e sua devolução por duas 
vezes em face da inexistência de provisão de fundos, teve a autora o seu nome inscrito 
no cadastro de Emitentes de /Cheques sem Fundos, por determinação do Banco Central. 
Efetuado o resgate do cheque junto ao portador, procurou a autora o BANDEPE, 
buscando o restabelecimento da situação anterior, o que lhe foi negado. Em assim 
procedendo, a instituição financeira estaria acarretando-lhe prejuízos em face das 
informações negativas a seu respeito.  
Não houve concessão de liminar - fls. 09v. 
Citados, os promoventes apresentaram contestação - fls. 12/13, 18/19 e 75/83. 
O MM. Juiz monocrático, após rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 
suscitada pelo BANDEPE, BACEN e INFOCRÉDITO, julgou procedente o pedido, 
determinando que os promovidos deixem de dar informações negativas e prejudiciais a 
respeito da requerente, excluindo-a do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos. 
Condenou o BANDEPE no ressarcimento das custas processuais e em honorários 
arbitrados em Cr$ 30.000,00. 
Irresignados, apelaram o BANDEPE e o Banco Central. Aquele, pugnando pela anulação 
do decisum e atos processuais anteriores, tendo em vista que o em. Magistrado não 
atendeu ao pedido de denunciação do BANDEPE Crédito, Financiamento e Investimento 
S/A para integrar a lide, por ser esta sociedade conhecedora dos fatos que norteiam a 
presente ação. Este,  requerendo a sua exclusão da relação processual, por não ter 
nenhum interesse na lide. 
Sem a resposta ao recurso, vieram-me os autos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Cuidam-se de duas apelações, uma 
interposta pelo Banco do Estado de Pernambuco S/A e outra pelo Banco Central do 
Brasil. 
Examino em primeiro lugar o recurso do BANDEPE e vislumbro, de logo, que o apelante 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

não nega os fatos trazidos à baila pela recorrida na petição inicial, exatamente como 
procedeu ao contestar a ação. Na verdade, limita-se a transferir a responsabilidade do 
conhecimento fático da questão à sociedade denominada BANDEPE Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A, que teria relações comerciais com a apelada. 
Ora, como demonstrou à saciedade a autora, o cheque é da inteira responsabilidade do 
Banco do Estado de Pernambuco, consoante se verifica às fls. 07 dos autos, incumbindo-
lhe, quando da demonstração do seu pagamento pelo emitente,  efetivar procedimentos 
junto ao Banco Central, como ato de rotina bancária, visando à obtenção das medidas 
necessárias ao restabelecimento do status quo ante da autora. 
Quanto ao recurso do BACEN, igualmente não merece acatamento. 
Insiste a autarquia federal em arguir a sua ilegitimidade passiva ad causam. 
Razão assiste ao em. Magistrado a quo ao asseverar: 
"1. Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam da INFOCRÉDITO e do 
BACEN, porque qualquer decisão a tal respeito envolverá análise de parte do mérito da 
causa. 
Por outro lado, há fortes indícios do envolvimento de tais requeridos nos fatos narrados na 
inicial." -fls. 92 
Com efeito, o decisum haverá de repercutir junto ao BACEN por ser o órgão fiscalizador 
das atividades bancárias e responsável pelo Cadastro dos Emitentes de Cheques sem 
Fundos. 
Isto posto, nego provimento à apelação do BANDEPE e à apelação do Banco Central. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 13.876-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: POSTERNAK E CIA. LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Embargos à Execução. Lucro arbitrado. Artigo 400, § 6º, do RIR/80. 
1. - Não se encontrando devidamente instruído o processo, caberia o competente agravo 
de instrumento contra a decisão que determinou o julgamento do processo, nos termos do 
parágrafo único, do artigo 17, da Lei nº 6.830/80, sendo, pois, preclusa a matéria. 
2. - A receita auferida com a venda de mercadorias compõe os cálculos para a 
determinação da base de cálculo do imposto de renda. 
3. - Admitindo a apelante possuir escrituração fiscal, é inaplicável o disposto no artigo 
400, § 6º, do RIR/80, no tocante ao arbitramento do lucro. 
4. - A omissão de receitas enseja a lavratura do auto de infração, conforme determinado 
pelo Regulamento do Imposto de Renda. 
5. - Apelação improvida. 
 
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. 
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Recife,  23 de  agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de apelação cível contra decisão proferida 
em embargos à execução, interpostos por Posternak e Cia. Ltda. na execução fiscal 
movida pela Fazenda Nacional. 
Aduz a embargante que em 31.03.90 foram lavrados cinco autos de infração relativos aos 
exercícios 1987, 1988 e 1989, referentes a vários tributos, mas que apenas discute, nos 
embargos ora em análise, o relativo ao imposto de renda na fonte. 
Firma sua tese de defesa no fato de que o débito inscrito na Dívida Ativa relativo ao 
imposto de renda na fonte é decorrente do auto de infração matriz, que versa sobre o 
imposto de renda pessoa jurídica e que é objeto de outro mandado de segurança, cujo 
mérito ainda não foi apreciado. 
Afirma, também, que é empresa comercial e, por não possuir escrituração contábil, não 
apura lucro líquido, mas, apenas, o lucro arbitrado. Dessa forma, mesmo existindo 
omissão de receita, não pode prosperar a execução, pois a base de cálculo utilizada é 
imprópria para a apuração do crédito tributário, uma vez que o artigo 400, § 6º, do 
Regulamento de Imposto de Renda determina que, ocorrendo a omissão de receita, será 
considerado lucro líquido o valor correspondente a 50% dos valores omitidos. 
Como a embargante não apura o lucro líquido, mas o lucro arbitrado, não tem respaldo 
legal a execução fiscal. 
Requer, ao final, a procedência dos embargos no sentido de suspender a execução até 
julgamento do procedimento matriz e, no mérito, ser decretada a nulidade da execução, 
declarando-se a insubsistência da penhora. 
A Fazenda Nacional impugna os embargos alegando que a autoridade tributária só 
poderá arbitrar o lucro da pessoa jurídica nos casos enumerados no artigo 399, do 
RIR/80, sendo taxativa sua determinação, ou seja, quando verificada a falta de 
escrituração ou escrituração imprestável. 
Alega, ainda, que na realidade o que ocorreu com a embargante foi a omissão de receita, 
consecutindo no lançamento de ofício, nos termos dos artigos 676, III, e 678, II, do 
RIR/80. 
O magistrado a quo julgou improcedentes os embargos, condenando no pagamento de 
custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, sob 
fundamento de que, muito embora a venda de mercadorias enseje a base de cálculo do 
ICM, esta refletirá indiretamente sobre o imposto de renda. 
Além disso, os argumentos aduzidos pela embargada relativos aos artigos 399, 676 e 678 
do Regulamento do Imposto de Renda, somados ao que consta no auto de infração, 
atestam que, na realidade, não houve arbitramento de lucro, mas, sim, lançamentos de 
ofício, em face do exame de livros e documentos fiscais. 
Recurso de apelação às fls. 107/111. Contra-razões às fls. 112/120. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Entendo não merecer reforma a decisão 
recorrida pelos seus próprios fundamentos. 
A apelante postula a suspensão da execução fiscal até o julgamento do procedimento 
matriz, que diz ser relativo à execução fiscal que discute a omissão de receitas do 
imposto de renda pessoa jurídica, e, alternativamente, a decretação da nulidade da 
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execução em face da situação fiscal haver infringido o disposto no § 6º, do artigo 400, do 
RIR/80 e artigo 8º e seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 1.648/78. 
Com relação à suspensão da execução fiscal enquanto não são julgados o mandado de 
segurança e a execução fiscal, não há, nos autos, prova da existência das referidas 
ações. 
A juntada da petição inicial de fls. 36/49, protocolada em 08.03.91, como bem observou o 
magistrado de 1ª instância, não faz prova da sua subsistência ou da atual tramitação 
processual, impossibilitando, dessa forma, a apreciação da apelação com relação a esse 
aspecto. 
Quanto à execução fiscal proveniente do auto de infração relativo ao imposto de renda 
pessoa jurídica, da mesma forma, não há notícia nos autos do teor da tramitação ou 
decisão judicial, como também a sua existência não obstaculiza o julgamento da presente 
demanda. 
Por outro lado, a apelante não se insurgiu, na época oportuna, contra o despacho de fls. 
78, que aplicou o disposto no art. 17, parágrafo único, da Lei nº 6.830, encerrando, assim, 
a fase instrutória processual. 
Nessa ocasião, deveria ter interposto o competente agravo de instrumento, com vistas a 
instruir o processo com os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados 
na exordial. Ao contrário, quedou-se silente, tornando preclusa a decisão e permitindo o 
julgamento da lide. 
Insurge-se, também, a apelante contra o fato do fisco não haver verificado a natureza da 
receita omitida ou o tipo de competência, se estadual ou federal. 
A apelante, na inicial, alega que tem por atividade principal o comércio de móveis e 
decoração, e que, como tal, está sujeita ao imposto de circulação de mercadorias - ICM, 
de competência estadual, e ao imposto de renda, de competência federal. 
Assim, ocorrendo a omissão de escrituração de venda de mercadorias, o tributo devido é 
o ICM, de competência estadual, e não o imposto de renda, pois, a teor do artigo 43 do 
Código Tributário Nacional, receita não é sinônimo de renda. 
Muito embora subsista razão à apelante no tocante à inexistência de sinonímia entre 
receita e renda, o fato de ocorrer omissão na escrituração da venda de mercadorias 
implica em omissão de base de cálculo do imposto de renda, pois a sonegação não 
infringe apenas a legislação estadual, refletindo-se, sobremaneira, na apuração do lucro, 
no final do exercício financeiro da apelante. 
Por fim, a apelante afirma que "verificada a omissão de receita nos registros contábeis do 
contribuinte, a base de cálculo, que a lei denomina de lucro líquido, não poderá ser outra 
que não 50% do valor da receita omitida". 
Diante de tal afirmativa, passo a analisar a legislação pertinente, colacionada pelas 
partes. 
A apelante alega que, por ser empresa que não possui escrituração contábil, não pode 
apurar o lucro líquido, mas, sim, o arbitrado ou presumido, enquadrando-se no artigo 400, 
§ 6º, do Regulamento do Imposto de Renda, o qual tem a seguinte dicção: 
"Art. 400 - A autoridade tributária fixará o lucro arbitrado em percentagem da receita bruta, 
quanto conhecida: 
.................................................................... 
§ 6º - Verificada a ocorrência de omissão de receita será considerado lucro líquido o valor 
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) dos valores omitidos;" 
Por outro lado, a Fazenda Nacional aduz que "o auto de infração é bastante claro quando 
diz que juntamente com todos os documentos, livros comerciais e fiscais e livros 
auxiliares e demais itens solicitados através do Termo de Início de Fiscalização, a 
embargante exibiu à fiscalização todos os seus livros comerciais, fiscais e auxiliares", fato 
este não impugnado pela embargante, ora apelante, ao contrário, conforme demonstra a 
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apelação de fls. 107/111. 
Possuindo, então, escrituração contábil, a apelante não está sujeita ao lucro arbitrado, 
pois este, segundo o artigo 399, do RIR/80, ocorre apenas nas hipóteses do contribuinte 
não manter escrituração na forma das leis comerciais e fiscais; não cumprir as obrigações 
acessórias relativas à tributação com base no lucro presumido; em casos de recusa de 
apresentação dos livros ou documentos de escrituração à autoridade tributária; contiver 
vícios, erros ou for imprestável para determinar o lucro real ou presumido ou, por fim, 
quando espontaneamente apresentar declaração de rendimentos. 
Pelo que se verifica, a apelante não se encontra no rol elencado no artigo 399, do RIR/80, 
não podendo, assim, fundamentar-se no § 6º, do artigo 400, suso aludido, como tese de 
sua defesa, por inaplicável à espécie. 
Por outro lado, a própria apelante confirma a omissão de receita, pelo que se depreende 
da exposição das razões do recurso, motivo pelo qual, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.660-AL 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: HÉLIO PEREIRA COSTA 
Advogado: DR. PEDRO OLIVEIRA LIMA (APDO.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Autuação fiscal por infringência à norma de Segurança do Trabalho 
preconizada no art. 166, da CLT. Embargos. Alegação de ilegitimidade passiva ad 
causam do embargante, sócio- gerente da firma Eny Costa Comércio Ltda., proprietária 
do imóvel sobre o qual se realizavam obras onde foram constatadas violações às normas 
trabalhistas, que não foi impugnada pela embargada. Sentença julgando procedentes os 
embargos. Sua manutenção. Sociedade por quotas de responsabilidade limitada. 
Responsabilidade por substituição do sócio gerente. Inteligência do art. 10, do Decreto nº 
3.708/19. Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do 
Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 22 de setembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de embargos à execução opostos por Hélio 
Pereira da Costa nos autos de execução fiscal que lhe move a Fazenda Nacional para a 
cobrança de multa por infração aos arts. 201, c/c 166, da CLT, que tratam de normas de 
segurança e medicina do trabalho. 
O MM. Juiz sentenciante julgou procedentes os embargos, reconhecendo a ilegitimidade 
passiva do embargante para sofrer a execução, desde que ficara demonstrado nos autos, 
com a ausência de impugnação específica da embargada, que o imóvel sobre o qual se 
realizara a obra em que foi constatada pela fiscalização a transgressão às normas de 
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segurança do trabalho, não era de propriedade do embargante. 
Inconformada, a Fazenda Nacional apela, alegando que o embargante, numa atitude 
dolosa perante os Fiscais do Trabalho, apresentou-se como responsável pelo imóvel em 
obras e assinou os papéis da fiscalização fornecendo os seus dados pessoais, quando, 
na verdade, era sócio- gerente da firma proprietária do referido imóvel. Assim, segundo 
alega, tentou o embargante livrar da autuação a empresa Eny Costa Comércio Ltda., de 
sua propriedade, que, por sua vez, encontra-se legalmente representada nos autos pelo 
embargante-apelado. 
Foram oferecidas contra-razões, pugnando pela manutenção do decisum. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz Federal, Francisco Wildo 
Lacerda Dantas, em substituição legal na 4ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, assim 
fundamentou a sua decisão: 
"Embora o embargante tenha apresentado dois argumentos para desconstituir o título 
executivo, a multa que lhe fora aplicada em razão de haverem sido encontrados operários 
trabalhando em obra que a Fiscalização identificou como realizada na propriedade do 
embargante, o embargado se deteve na análise de apenas um deles, rejeitando-o. 
É que o embargante afirmou: a obra fora realizada pela firma Eny Costa e Cia Ltda., cuja 
responsabilidade técnica estava a cargo do Engenheiro Marcial Guimarães, e  que essa 
firma era a proprietária da referida obra, segundo Contrato de Compra e Venda que 
ajuntara (fls. 15). 
A embargada, porém, deteve-se, apenas, no exame da alegação da responsabilidade da 
firma construtora, para concluir que, em tema de falta de equipamentos dos trabalhadores 
dessa firma, cabia ao embargante a responsabilidade, fundada na culpa aquiliana de 
haver escolhido mal o contratante e/ou de não haver procedido à fiscalização necessária, 
não podendo eximir-se da responsabilidade da observância das normas aplicáveis à 
espécie. 
....................................... 
....................................... 
Ainda que esse argumento restasse infundado, não se veria como reconhecer a 
legitimação passiva do embargante, tendo em vista que demonstrou não ser ele 
proprietário do imóvel sobre o qual se realizava a referida obra, para o que juntou a cópia 
da Escritura de Compra e Venda, em nome da mesma firma, como se vê de fls. 15. 
Tal fato, apresentado pelo embargante, por sua natureza de impeditivo do direito da 
embargada, deveria ser enfrentado pela embargada, como ônus específico da 
impugnação, na forma do art. 302, do CPC e, como não o foi, tornou-se incontroverso e, 
como tal, com a presunção de veracidade que o CPC lhe atribui, de modo a dispensar a 
respeito sequer seja realizada prova em contrário (df. art. 334, III, do CPC). 
E, como não o foi, tenho por razoavelmente demonstrada a ilegitimidade passiva do autor 
de ser sujeito passivo para sofrer a autuação e, de conseqüência, não ter legitimidade 
para figurar como sujeito passivo na execução que, com base nele, a embargada 
promove.(fls 24/26) 
Nas razões de sua inconformação, aduziu a Fazenda Nacional: 
"Na verdade, a fiscalização do trabalho jamais autuou a pessoa física de Hélio Pereira da 
Costa; até porque o endereço do prédio em obras não é o mesmo do embargante, visto 
como este reside à Rua Luiz Rizzo, nº 904, Farol, enquanto o prédio em obras localiza-se 
no Parque Gonçalves Ledo, nº 28, Farol. 
O que houve, sem a menor sombra de dúvida, foi uma atuação dolosa do embargante em 
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relação à fiscalização do trabalho, na medida em que assinou o auto de infração na 
qualidade de responsável pela obra (e presumivelmente proprietário da mesma para a 
fiscalização), conforme se vê às fls. 13, in fine destes autos. 
Esta conduta dolosa do embargante está claramente provada nos autos, não só pela 
assinatura do mesmo no auto de infração de fls. 13, mas também pelo documento de fls. 
14, onde o embargante assina pela firma Eny Costa Comércio Ltda. 
Para robustecer ainda mais a conduta dolosa do embargante Hélio Pereira da Costa, vê-
se às fls. 15 a escritura de compra e venda do imóvel onde se deu a autuação - Praça 
Gonçalves Ledo nº 28, Farol - que o embargante aparece na mesma como Diretor (sócio - 
gerente) da firma Eny Costa Comércio Ltda."(fls. 30/31) 
Inobstante os argumentos utilizados pelo ilustre representante da Fazenda Nacional, creio 
que não lhe assiste razão. 
Na exordial, o embargante alegou que a propriedade do imóvel sobre o qual se realizava 
a obra era da empresa Eny Costa Comércio Ltda. e, para tanto, juntou cópia da Escritura 
de Compra e Venda do imóvel e do Contrato de Responsabilidade Técnica firmado entre 
a mencionada empresa e o engenheiro Marcial Guimarães Coelho perante o CREA. 
Em seqüência, contestando a ação, a Fazenda Nacional se restringiu à análise da 
responsabilidade contratual do embargante pelos riscos advindos na má escolha da parte 
contratada para a efetivação dos serviços de engenharia no imóvel em comento. 
Assim, tornou-se incontroverso o argumento utilizado pelo embargante de não ser 
proprietário do imóvel e de não ter contratado a obra onde foi constatada a violação às 
normas de segurança do trabalho pelos fiscais da DRT/AL. 
Por outro lado, embora seja fato incontestável que o executado é sócio-gerente da firma 
Eny Costa Comércio Ltda., não é correto afirmar que aquele possa ser executado em 
nome próprio pelo débito desta, em casos tais como o de que se cuida. 
Dispõe o artigo 10, § 2º, do Decreto 3.708, de 10/10/19, que regula a constituição de 
sociedades por quotas de responsabilidade limitada, verbis: 
"Art 10 - Os sócios-gerentes ou que derem nome à firma não respondem pessoalmente 
pelas obrigações contraídas em nome da sociedade, mas respondem para com esta e 
para com terceiros solidária e ilimitadamente por excesso de mandato e pelos atos 
praticados com violação do contrato ou da lei." 
Assim, os sócios dirigentes em uma sociedade de responsabilidade limitada, como é o 
caso dos autos, não respondem solidariamente pelos débitos desta, salvo nas hipóteses 
enumeradas por lei, isto é, quando praticam atos com excesso de poderes ou contrários à 
lei, ao contrato social ou estatuto. 
Ressalte-se que, in casu, não restou demonstrada nos autos a propriedade dos bens 
penhorados, ou seja, não há comprovação de que os referidos bens não sejam de 
propriedade do embargante-apelado. 
O título executivo consubstanciado na cobrança de multa por infração às normas de 
segurança do trabalho tem como devedor o apelado que, assim, não atua no processo 
apenas como representante da empresa, na qualidade de sócio-gerente. 
Na verdade, a certidão da dívida ativa só poderia ser inscrita contra o apelado se, 
executada a empresa, não restassem bens necessários à satisfação do crédito fiscal. 
Neste sentido, os Tribunais Regionais já se pronunciaram sobre a matéria, conforme se 
vê dos arestos abaixo transcritos: 
"Processual Civil. Execução Fiscal. Multa por infração supostamente cometida por 
sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Inscrição do crédito na dívida ativa e 
respectivo processo executivo promovidos diretamente contra o sócio-gerente. 
Impossibilidade. 
- Não se tratando de responsabilidade solidária e sim subsidiária, a autuação, por infração 
de normas de medicina do trabalho, a inscrição do crédito na dívida ativa e o processo 
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executivo devem ter por sujeito passivo a empresa, sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada, responsável pela obra. 
- A inscrição na dívida ativa e/ou o processo executivo somente poderá ser promovido 
contra o sócio-gerente se a referida empresa estiver impossibilitada de satisfazer a 
obrigação. 
- Apelação improvida." 
(TRF/5ª Região, 1ª Turma, AC 14.675/AL, Relator Juiz Hugo Machado, DJU de 04.12.92). 
"Processual Civil. Execução Fiscal. Débito previdenciário. Sociedade por quota de 
responsabilidade ltda. Responsabilidade por substituição do sócio-gerente. CTN, art. 135, 
III. 
1. O sócio-gerente responde pessoalmente pelo crédito correspondente a obrigação 
previdenciária quando há impossibilidade de a empresa satisfazer o débito. A 
responsabilidade do sócio-gerente é por substituição. Primeiro, há de ser citada a 
empresa. 
2. Apelação denegada." 
(TRF/1º Região, 3ª Turma, AC 16.339/MG, Relator Juiz Tourinho Neto, julgado em 
11.02.89). 
Com estas considerações e à vista dos precedentes colacionados, nego provimento à 
apelação e à remessa oficial para manter a sentença de 1º grau em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.891-PE 

Relator : O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: MANOEL DIAS DA SILVA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ BATISTA DE SOUSA JÚNIOR E OUTRO (APTE.) E  

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

Previdenciário e Processual Civil. Reajuste de proventos. Sentença que julgou 
improcedente ação revisional por ausência de comprovação pelo autor do valor do salário 
recebido quando de sua aposentação. Sua reforma. Apresentação de documentos pelo 
autor que comprovam o direito ao recebimento do salário pelo valor alegado na exordial. 
Direito ao reajuste pelos ditames da Súmula 260, do ex-TFR, até abril de 1989 e, a partir 
daí, pelos critérios do art. 58, do ADCT, até dezembro de 1991, quando foi implantado o 
novo Plano de Custeio e de Benefício da Previdência Social. Apelo provido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 23 de junho de 1994 (data do julgamento).  
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O caso é de ação ordinária promovida por 
Manoel Dias da Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando a revisão 
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de benefício previdenciário. 
O MM. Juiz a quo julgou improcedente a ação, ao entendimento de que o autor não havia 
comprovado que percebia, quando de sua aposentação, 2,26 salários mínimos e que, 
desta forma, não restara demonstrado o direito ao reajuste pelo índice pleiteado. 
Inconformado, alega o apelante que o decisum não poderia concluir pela ausência de 
comprovação do salário percebido quando de sua aposentadoria, desde que foram 
juntadas aos autos cópias de duas sentenças da JCJ de Escada, que determinavam o 
pagamento de diferenças salariais referentes à incorporação de horas extras, e que, 
somando-se ao salário já pago pelo empregador, perfaziam o total de 2,26 salários 
mínimos. 
Foram apresentadas contra-razões.(fls.94/95) 
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, pretende o apelante 
reformar a sentença a quo sob o argumento de que havia comprovação nos autos do 
valor do salário que lhe era devido quando de sua aposentação, e que, por isso, deveriam 
os seus proventos ser reajustados pelos ditames da Súmula 260, do ex-TFR. 
De fato, a Justiça do Trabalho, conforme documentos de fls. 06/13, reconheceu que eram 
devidas ao apelante diferenças salariais referentes a horas extras trabalhadas e não 
incorporadas ao salário. 
Vale ressaltar alguns trechos do decisum trabalhista, verbis: 
"MANOEL DIAS DA SILVA, qualificado na inicial e assistido por seu sindicato de classe, 
apresentou reclamação trabalhista contra a Cia. Industrial Pirapama, alegando que 
trabalhava para a Recda. desde 02 de janeiro de 1956; em fevereiro de 1979, propôs 
contra a Recda. ação pedindo diferenças de salário, que foi julgada procedente e 
transitada em julgado; que, apesar disso, seu salário desde então não foi complementado 
ou pago corretamente, continuando a existir a diferença; reclama, ao final, diferença de 
salários desde 05 de fevereiro de 1979, vencidos e vincendos; diferenças do 13º mês de 
79 e 80, diferença de férias de 78/79 a 80/81, além de honorários do Sindicato. Estimou o 
feito em Cr$ 100.000,00.(fls. 11) 
 
"A presente questão é como que uma continuação do processo anterior, onde o Recte. 
pedia a incorporação da remuneração das horas extraordinárias ao seu salário, pela 
constância com que as mesmas foram prestadas. Daí a necessidade da sentença de 
liquidação do referido processo, pois daí é que se poderia fazer a comparação, 
imprescindível a todo caso de diferença de salário: quanto se ganhava e quanto se 
deveria ganhar. Como constatou-se desde a liquidação do primeiro processo, cópia às fls. 
21 destes autos, as anotações referentes ao salário percebido pelo autor são 
precaríssimas. Somente a partir de maio de 1981 é que os aumentos foram sendo 
anotados, mas com os dados encontrados nos autos pode-se chegar à conclusão de que 
a incorporação das horas extras à remuneração do autor, hoje, coisa julgada, não foi feita 
depois de 5 de fevereiro de 79. Aliás, indagado sobre isso, a própria Recda., por seu 
preposto, confessou que não sabia se o valor das horas extras tinha sido incorporado ao 
salário. Comparando os percentuais de aumentos e reajustes, dos quais as partes 
concordaram quanto às épocas e índices, pode-se calcular o quanto de diferença tem o 
Recte. a receber."(fls. 12) (grifos nossos). 
O MM. Juiz a quo, ao concluir a sentença, entendeu que na CTPS do autor não havia 
nenhuma anotação que comprovasse que o valor percebido à época da aposentadoria 
era de 2,26 salários mínimos. 
Veja-se a conclusão do decisum: 
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"...em nenhum momento o autor comprovou que percebia, quando de sua aposentação, 
2,26 salários mínimos, nem sequer quando, na segunda audiência, apresentou duas 
carteiras profissionais (fls.50). Ora, alegar e não provar é o mesmo que nada provar." 
Tenho, todavia, que não assiste razão ao Juiz sentenciante. 
Ora, é de concluir-se pela sentença trabalhista juntada aos autos que a Cia. Industrial 
Pirapama, então empregadora do autor, desde fevereiro de 1979, apesar de decisão 
anterior transitada em julgado, emanada pela Justiça do Trabalho, não incorporou o valor 
das horas extras à remuneração do ora apelante. 
Assim, a ausência de anotações elucidativas na CTPS do autor acerca do valor do salário 
percebido na época da aposentação é de responsabilidade única do empregador que, 
descumprindo ordem judicial, não efetivou a incorporação do valor das horas extras. 
Ressalte-se, ainda, os argumentos utilizados pelo apelante nas razões de sua 
inconformação, verbis: 
"Por outro lado, é de observar do documento 3 que o salário devido ao autor, por força de 
sentença, era de Cr$ 538,99 por dia, id est, Cr$ 16.169,70 por mês, que, dividido pelo 
salário mínimo regional da época, de Cr$ 7.128,00, daria o equivalente a 2,26 SMR." 
Acrescente-se que restou demonstrado pelos documentos juntados pelo autor, que a 
sentença trabalhista, prolatada em 09 de fevereiro de 1982, transitou em julgado, o que 
fez prevalecer o direito à diferença salarial do ora apelante. 
Ocorre que, antes do trânsito em julgado da mencionada decisão, mais precisamente em 
01 de junho de 1982, o autor requereu a sua aposentadoria, o que lhe foi deferido a partir 
de 11 de maio de 1982 com os proventos calculados em Cr$ 16.419,00 que, na época, 
representava menos de 01 (hum) salário mínimo regional. 
Conforme os documentos de fls. 14 e 15 dos autos, o apelante requereu em 17 de 
fevereiro de 1986 e 29 de maio de 1989, ao Instituto-apelado, que fosse acrescido à sua 
aposentadoria o valor correspondente às diferenças salariais devidas pela incorporação 
das horas extras. 
A autarquia previdenciária, em resposta ao processo administrativo promovido pelo 
apelante, consoante os docs. 07 e 08, assim se pronunciou: 
"Informamos que o vosso pedido de revisão de Aposentadoria B/46-74.935.815/7, em 
função do Processo nº 1372/81, da Junta de Conciliação e Julgamento de Escada, foi 
apreciado e nenhuma alteração do valor inicial da citada aposentadoria foi verificado, em 
face da Empresa, Cia. Industrial Pirapama, haver incluído toda diferença salarial na 
Relação de Salário e Contribuição, objeto do processo da JCJ acima mencionado." 
Acontece, porém, que o Instituto-apelado, apesar da determinação do Juiz de 1º grau no 
sentido de que fosse anexada aos autos cópia do processo de concessão do benefício do 
autor(fls.34), não apresentou qualquer documento que servisse à solução da controvérsia. 
Na verdade, embora seja certo que o ônus da prova incumbe ao autor, como dispõe o art. 
333, do CPC, também é igualmente correto que caberá ao Juiz, de ofício ou a 
requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, como 
soa o art. 130, do mesmo Estatuto Processual. 
Ora, se o autor não poderia apresentar documentos relativos às contribuições efetivadas 
pelo empregador devido às diferenças de salário, que se encontram em poder da 
autarquia previdenciária que é quem, efetivamente, é detentora de tais elementos, caberia 
a esta provar que não houve nenhum acréscimo da renda mensal inicial do apelante. 
Com estas considerações, dou parcial provimento à apelação para reconhecer como 
alcançadas pela prescrição as prestações pagas no qüinqüênio anterior ao ajuizamento 
da ação e determinar que a revisão do benefício do autor seja de acordo com a Súmula 
260, do ex-TFR, isto é, pelos índices da política salarial do governo até abril de 1989 e, a 
partir de então, pelos índices preconizados no art. 58, do ADCT, até dezembro de 1991, 
quando foi implantado o novo Plano de Custeio e de Benefício da Previdência Social. 
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É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.924-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelantes: LUIZ HILÁRIO DA SILVA E CÔNJUGE 
Apelados: MARIA DOROTÉA DO NASCIMENTO E UNIÃO FEDERAL 
Advogados DRS. ANTÔNIO MOITA TRINDADE (APTES.) E  

GILBERTO MARCELINO MIRANDA E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Ação Possessória. Servidão de passagem. Procedência. 
1. Não se decreta nulidade processual por adoção de rito processual diferente do que o 
determinado por lei se não há demonstração de prejuízo. A obediência ao devido 
processo legal, com ampla defesa utilizada pela parte, se sobrepõe à exigência da 
formalidade não substancial. 
2. Ação possessória procedente. Servidão de passagem que foi esbulhada. Prova 
inequívoca da sua ocorrência. 
3. Competência da Justiça Federal por ter a União Federal demonstrado interesse no 
litígio. 
4. Apelação improvida. 
 
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 apelação, 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, 23 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Maria Dorotéa do Nascimento propôs ação de 
inderdito proibitório contra Luiz Hilário da Silva  e sua mulher Angelita Alves da Silva e a 
União Federal, objetivando restabelecimento de servidão de caminho. 
Argúi que há mais de 20 anos tem a posse mansa e pacífica de gleba de terra 
pertencente ao Patrimônio da União, na qual desenvolve lavoura de sustentação e 
construiu duas casas de alvenaria e que, para garantir tal posse e danos porventura 
causados por terceiros, requereu junto à Delegacia do Patrimônio o reconhecimento da 
posse, já que a área é bastante cobiçada face à valorização imobiliária. Ocorre que o local 
que dispõe para entrada e saída da terra, em direção ao asfalto, foi obstaculizado pela 
ação do Sr. Luiz Hilário da Silva, que para tal local transplantou pé de coqueiro, já 
crescido, e construiu casa de palha (já velha) e cercou a área com arame, para dar falsa 
impressão de ocupação antiga. Por se sentir prejudicada em seu direito, diligenciou junto 
ao Patrimônio, que lhe informou não possuir aquele senhor pedido de inscrição de terra 
da União. Fundamenta seu pleito nos artigos 502, 702, 559 e 561, do Código Civil, e em 
jurisprudência que transcreve. 
Os réus se pronunciaram, alegando, de início, ser a ação de restabelecimento de servidão 
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de caminho (rito sumário) e não interdito proibitório. Junta fotografias para comprovar que 
a autora dispõe de outro local de acesso, além do que passa pela área dos mesmos. 
Pugnam pela reforma do despacho de fls. 37, que determinou a mudança do rito 
processual e, em caso contrário, que seja a petição recebida como agravo de instrumento 
e remetida ao Tribunal competente, para que seja dado ao processo o rito sumaríssimo, 
anulando-se os atos praticados no rito do art. 920, do CPC. 
Embora entendendo não ser de se falar em iminência de turbação ou esbulho, mas 
levando em conta os documentos acostados e depoimentos no sentido de que a autora 
encontra-se sem via de acesso para a estrada principal, o MM. Juiz determinou a 
expedição de mandado proibitório ao réu, para que seja permitido o direito à passagem da 
promovente. 
Em sua contestação, os réus reafirmam ser a ação de restabelecimento de servidão de 
caminho, sendo falso defeso ao Juiz transformá-la, como o fez. E que as provas 
constantes dos autos não autorizam a concessão da liminar, vez que o acesso à casa da 
autora está garantido conforme demonstram as fotografias acostadas. 
Procedida inspeção judicial (fls. 94). 
Na sentença, o MM. Juiz monocrático julgou em parte procedente o pedido para que a 
autora continue com o direito de acesso à sua casa pelo caminho antigo, cujo portão deve 
ter a largura que permita a passagem de um carro-de-mão, arbitrando pena pecuniária de 
120 BTNs ao mês, que será imposta ao réu, caso venha a concretizar ameaças de 
violência contra a posse da autora. Condenou ainda no ressarcimento de custas e 
honorários de 10%. Fundamentou sua decisão nos artigos 501, do Código Civil, e 932, do 
CPC, bem como no fato de que a alegação dos réus da existência de outro acesso não 
passa de mera concessão de um outro posseiro que, a qualquer momento, poderá 
impedir a passagem. Inclusive, o terreno cercado pelos réus não passa de um beco que 
servia de acesso a todos os moradores, sendo certo que não seria cercado, como foi, 
caso houvesse fiscalização do Patrimônio. 
Sustenta a peça recursal, em preliminar, a nulidade processual a partir das fls. 55, vez 
que a ação diz respeito a direito de passagem (art. 501, do C. Civil), com processamento 
no rito previsto no art. 275, do CPC. Entretanto, o MM. Juiz despachou determinando que 
o feito tomasse o rito do art. 920 e seguintes, do CPC (fls. 37). Contra tal decisão 
peticionaram (fls. 54), requerendo que, caso não atendidos, fosse a petição recebida 
como agravo de instrumento. Tal petição restou indeferida. No mérito, pugnam pela 
reforma da sentença para ter como improcedente o pleito, ante as fartas provas que 
acostaram de que a autora tem passagem outra e melhor para o prédio. Chama ainda a 
atenção que a liminar fora deferida quando o processo aguardava apresentação de 
memoriais. 
Do despacho que recebeu a apelação como embargos infringentes os réus agravaram, 
restando o agravo provido (AG 1.343/91, distribuído a este Relator, fls. 136). 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Os apelantes, marido e mulher, argúem, 
primeiramente, nulidade do processo, sob a argumentação de que, para a ação dizer 
respeito ao direito de passagem regulado pelo art. 501, do Código Civil, o seu rito devia 
obrigatoriamente ter sido o previsto pelo art. 271, letra "l", do CPC, e não o dos arts. 920 e 
seguintes, do CPC, conforme impôs o Juiz. 
Não se decreta nulidade sem demonstração de prejuízo. Na hipótese em análise, embora 
o autor tenha situado o seu pedido como sendo de ação de restabelecimento de servidão 
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de caminho, nenhum prejuízo ocorreu para os apelantes pelo fato do rito seguido ter sido 
o dos arts. 920 e seguintes, do CPC. 
É importante destacar que o devido processo legal foi observado, com a garantia da 
ampla defesa, o que se torna suficiente para superposição sobre as regras que ditam ritos 
processuais. 
Não se pode deixar de se identificar que o pedido do autor, nos termos formulados, se 
aproxima das características firmadas para as ações possessórias, uma vez que, no 
fundo, o que é visado é que os réus se abstenham de cercearem o uso da servidão de 
que a autora diz ser titular. 
Na atualidade, há de defender a corrente que repudia o excesso de formalismo, sem 
demonstração de prejuízo, conforme prega o decisório seguinte: 
"A concepção moderna do processo, como instrumento de realização da justiça, repudia o 
excesso de formalismo, que culmina por inviabilizá-la" (STJ - 4ª turma, Resp. 15713 - MG, 
rel. Min. Sálvio Figueiredo, julg. 04.12.91, deram provimento, v. u., DJU 24.02.92, pág. 
1.876). 
A adoção de rito diferente, sem provocar prejuízo às partes, não é causa de nulidade 
absoluta do processo. Devem, conseqüentemente, ser aproveitados os atos praticados, 
desde que respeitado o devido processo legal. 
A respeito do erro de firma como causa de nulidade processual civil, as posições 
jurisprudenciais e doutrinárias são as que passo a mencionar: 
1 - a) "Inexiste, para as partes ou para o Juiz, a faculdade de substituir o procedimento 
sumaríssimo pelo ordinário, submetendo a causa a este quando a lei prescrever aquele; 
b) Contudo, a erronia do rito não induz à invalidade do processo, devendo-se aproveitar 
todos os atos realizados; 
c) relativamente aos atos processuais ainda não consumados, no momento em que se 
constata a inadequação do rito deve ser o procedimento sumaríssimo adotado, nada 
importando o estágio e o grau de jurisdição em que se ache o feito." (V ENTA - conclusão 
aprovada por 15 votos a favor, um contra e duas abstenções). 
2 -  "O procedimento não fica à escolha da parte, devendo o Juiz determinar a conversão 
quando possível. Contudo, em se tratando de causa na qual o procedimento sumaríssimo 
seria o adequado, não se deve decretar a nulidade se foi observado o procedimento 
ordinário (CPC, art. 244 e 550, parág.)" (VI ENTA - concl. 51, aprovada por 
unanimidade)." 
3 - "Não constitui causa de nulidade do processo preferir a parte o procedimento ordinário 
ao sumaríssimo, se dela não advém ao adverso nenhum prejuízo. Mormente quando 
ainda lhe favorece, propiciando tempo maior para proceder à sua defesa" (STJ - 3ª 
turma., RESP 2.834-SP, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 26-06-90, v. u., DJU 27-08-90, p. 
8.322). 
Os apelantes pretendem, ainda, que se conheça, antecipadamente, do agravo de 
instrumento interposto sobre a questão, por o Juiz ter indeferido o seu curso, alegando 
intempestividade. 
Não obstante ser obrigatória a remessa do agravo de instrumento a juízo ad quem, 
mesmo intempestivo, há de se indeferir o pleito acima mencionado, primeiro, por não ter 
sido apresentado inconformismo contra o despacho de Juiz, e, em segundo lugar, porque 
o mérito do agravo de instrumento está sendo motivo de apreciação no corpo da presente 
preliminar. Nenhum efeito produtivo terá, assim, a determinação da subida do agravo, por 
absoluta falta de objeto. 
Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade do processo argüida pelos 
apelantes. 
É como voto. 
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VOTO-MÉRITO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A União Federal, embora tenha inicialmente 
declarado interesse no feito, não se pronunciou quando citada. 
De qualquer modo, embora nebuloso, no caso, o interesse da União Federal, tenho como 
firmada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente causa, não 
só pela manifestação da própria União, bem como pela natureza do litígio, onde surge a 
possibilidade de intervenção do Serviço do Patrimônio da referida pessoa jurídica. 
A análise da prova depositada nos autos não afasta o conteúdo mandamental da 
sentença apelada. 
Tenho como certo nos autos que o eminente Juiz monocrático analisou, com 
profundidade, os questionamentos esclarecidos pelas partes e conclui de acordo com as 
regras de nosso ordenamento jurídico aplicáveis à espécie. 
Por concordar com os fundamentos da decisão singular, eu os adoto como razão de 
decidir, pelo que os transcrevo: 
"A União Federal, apesar de ter manifestado o seu interesse no feito, o que motivou a 
devolução do mesmo do Foro da Justiça Estadual para o Foro da Justiça Federal, deixou 
de contestá-lo, participando tão-somente das audiências. 
A pretensão da autora tem apoio nos artigos 501, do Código Civil, e 932, do Código de 
Processo Civil. 
O interdito proibitório cabe quando a perturbação possa ser qualificada como ameaça. 
Tem caráter preventivo: visa impedir um ataque à posse em termos de turbação ou 
esbulho. 
De qualquer forma, o que justifica a necessidade do interdito é o "justo receio" do 
possuidor de ser molestado na sua posse, diante das circunstâncias concretas. 
Portanto, a ameaça à posse é caracterizada pela iminência da turbação ou do esbulho. 
Se o perigo for meramente remoto ou resultar da atuação no exercício de um direito, não 
terá lugar a ação de interdito. 
No caso presente, já não se pode falar mais em simples ameaça, uma vez que o Sr. Luiz 
Hilário da Silva, aproveitando-se da falta de fiscalização por parte do Serviço do 
Patrimônio da União, resolveu cercar a passagem que servia de acesso à autora para o 
asfalto da COFECO. Para tanto o indigitado usou de artifício, construindo uma casinha 
com palhas velhas, transplantou dois pés de cocos já bastante crescidos e colocou anéis 
de cimento no beco, tudo com a finalidade de impedir a passagem de quantos por ali 
passavam, para, com tal gesto, facilitar a sua posse do terreno, facilmente legalizada 
junto à Delegacia do Serviço do Patrimônio da União, que sequer conhece o local, que 
não passa de um caminho. 
Para melhor esclarecimento dos fatos, foi realizada inspeção judicial, nos termos do auto 
de fls. 94, oportunidade em que consignamos, verbis: 
"A maior dificuldade existente prende-se ao fato de os terrenos questionados não terem 
sido objeto de um loteamento, ao contrário, cada posseiro foi chegando e cercando um 
pedaço de terra, sem a preocupação de deixar ruas para a passagem dos próprios 
moradores do local, para que tenham acesso à estrada da COFECO. O acesso de Dona 
Maria Dorotéa do Nascimento à estrada da COFECO é precário, porque se o Sr. João 
Evangelista mandar cercar a passagem constante da fotografia nº 01, de folhas 72, a 
indigitada senhora ficará irremediavelmente presa. Por sua vez, a situação do Sr. Luiz 
Hilário Da Silva não é das melhores, considerando que o seu terreno, através do qual a 
Dona Dorotéa tem acesso à estrada da COFECO, é muito estreito, medindo apenas 
9m60cm de frente, o que dificulta a passagem de veículos, uma vez que o mesmo já 
deveria ser a própria rua de acesso para a dita estrada, para todos os residentes nos 
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terrenos laterais e no pé das dunas." 
Destarte, entendo provada a ameaça de esbulho iminente da posse da autora sobre o 
imóvel objeto do litígio, fato constatado na inspeção que fizemos "in loco" e declarações 
das testemunhas de fls. 45/50. 
Ademais, o caminho que o réu alega que a requerente dispõe para ter acesso ao asfalto 
não passa de mera concessão do Sr. João Evangelista Marques, que a qualquer 
momento poderá deixar de permitir que a autora passe pelo terreno do mesmo, conforme 
fotografias de fls. 71/72. 
Todavia, caso o Sr. João Evangelista Marques deixe a passagem para a autora, 
gentilmente cedida com o recuo da cerca do mesmo, fotografia de fls. 110, não haveria a 
necessidade da passagem pelo beco cercado pelo réu, que, de acordo com os 
documentos de fls. 16 e 109, impediu também a passagem do Sr. José Amadeu, que 
reside no pé do morro. 
De qualquer forma, a autora tem o direito de conservar o seu antigo caminho de acesso, 
porque o terreno cercado pelo Sr. Luiz Hilário da Silva não passa de um beco, deixado 
para servir de acesso a todos os moradores do pé do morro, sendo que o terreno em 
questão jamais seria cercado se houvesse uma fiscalização por parte do Serviço do 
Patrimônio da União, uma vez que não se pode admitir que moradores fiquem cercados 
por todos os lados, tendo que pular a cerca para terem acesso a suas casas, o que, no 
mínimo, é uma situação vexatória para todos que se encontrem em tais condições." 
Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade do processo e, quanto ao mérito, 
nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 15.470-AL 

Relator: JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: USINA ALEGRIA S/A 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. LUIZ CARLOS A. LOPES DE OLIVEIRA (APTE.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Embargos. Auto de Infração. Multas impostas pelo não pagamento do 
13º salário dos empregados. Leis nºs 4.090/62 e 4.749/65. Art. 626 e seguintes da CLT. 
Preliminar de nulidade da sentença. 
- Nula não é a sentença que indefere provas meramente protelatórias, que não servem ao 
deslinde da controvérsia. 
- Não é de se considerar nulo o auto de infração lavrado pelos Fiscais do Trabalho e em 
conformidade com a legislação pertinente que, de plano, aplicou multas por violação à Lei 
nº 4.749/65, que alterou a Lei nº 4.090/62. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, rejeitar a preliminar e 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, 20 de setembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de apelação interposta pela Usina Alegria 
S/A contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução que objetivavam a 
nulidade do auto de infração lavrado pelos Fiscais da Delegacia Regional do Trabalho de 
Alagoas, que resultaram em aplicação de multas pelo não pagamento do 13º salário dos 
empregados, nos termos da Lei nº 4.090/62. 
Alega a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, 
desde que indeferida prova pericial contábil, que entende imprescindível para o deslinde 
da questão. 
No mérito, reitera as alegações da exordial apontando para a nulidade do auto de 
infração, ante a ausência do auto de constatação, o que violara, no seu entender, os arts. 
156, II, e 627, da CLT. 
A Fazenda Nacional, em suas contra-razões, pugna pela manutenção da sentença e, 
rebatendo a preliminar argüida, alega que o ônus da prova, ou seja, o pagamento do 13º 
salário, cabia à embargante, ora apelante, que dele não se desincumbiu. 
É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, a apelante pretende 
anular o auto de infração lavrado pelos Fiscais da DRT/AL em virtude do não pagamento 
de 13º salário de seus empregados, desde que ausente o auto de constatação, 
providência que entende indispensável para a validade de tal procedimento 
administrativo. 
Nas razões de sua inconformação, alega a apelante, preliminarmente, que: 
"É nula a respeitável sentença por cercear o direito de defesa da apelante, uma vez que a 
apelante, às fls. v. dos autos, requereu e ratificou a prova pericial contábil, com o fim de 
ficar provado se houve ou não o pagamento do 13º salário de seus empregados na época 
que determina a lei."(fls. 26). 
No despacho que proferiu, o MM. Juiz a quo assim se reportou em relação à prova 
pericial: 
"Indefiro as provas requeridas porque absolutamente protelatórias. Na verdade, os 
embargos foram opostos sob um único argumento, qual seja, o de que a autuação foi feita 
na primeira fiscalização da embargada, quando somente numa segunda oportunidade 
poderia ser a embargante autuada e punida. 
Sendo esse o mérito da disputa, as provas requeridas são impertinentes."(fls 21/v) 
Tenho que inteira razão assiste ao Juiz sentenciante. 
Ora, no caso sob exame, a prova pericial contábil não seria necessária para o deslinde da 
controvérsia, desde que o cerne da questão não está em se saber se a empresa-apelante 
pagou ou não o 13º salário aos seus empregados dentro do prazo legal, mas se era ou 
não imprescindível a lavratura do auto de constatação, como pretende a apelante. 
Com efeito. Na exordial dos presentes embargos, a ora apelante invoca a nulidade do 
auto de infração nos seguintes termos: 
"Verifica-se com certa facilidade que os presentes autos de infração são nulos de pleno 
direito em face de que, em primeiro lugar, não constam dos mesmos os autos de 
constatação; sendo assim, os senhores fiscais da DRT/AL não fizeram ou determinaram, 
após constatarem as irregularidades apontadas, fossem elas sanadas pela embargante, 
não existindo assim nos autos de infração nenhuma determinação nesse sentido antes da 
autuação, para que a embargante procurasse atender às determinações da DRT/AL. 
........................................ 
No caso presente, os fiscais da DRT não procederam sequer ao auto de constatação, não 
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fizeram qualquer advertência à embargante e simplesmente, por pura comodidade, 
autuaram a embargante, transgredindo assim os prescritos, isto é, os preceitos dos arts. 
155 e 156, da CLT, e da NR 28, além de terem transgredido também a Lei 6.514/77, o 
que tornou nulos os autos de infrações supra- referidos."(fls 03 e 04) 
Desta forma, rejeito a preliminar invocada pela apelante. 
No mérito, a lide gira em torno do procedimento utilizado pelos Fiscais da DRT/AL por 
ocasião da lavratura do auto de infração contra a empresa-apelante. 
Na verdade, os Fiscais do Trabalho agiram estritamente nos termos da lei, no caso, a 
Consolidação das Leis do Trabalho que, no Capítulo entitulado "Da fiscalização, da 
Autuação e da Imposição de Multas", traça todo procedimento a ser seguido na lavradura 
dos autos de infração. 
Assim, se todo o procedimento adotado pelos fiscais está disciplinado nos arts. 626 e 
seguintes, da CLT, que constam do Capítulo antes mencionado, equivocou-se a apelante 
ao alegar a nulidade do auto de infração baseada nos arts. 155 e 156, da CLT, que tratam 
de saúde e medicina no trabalho. 
Com efeito, ao contrário do que entende a apelante, não é obrigatório o critério da dupla 
visita nos casos tais como o de que se cuida. 
O art. 627 estabelece duas hipóteses em que é obrigatório o critério da dupla visita: 
"a) quando ocorrer promulgação ou expedição de novas leis, regulamentos ou instruções 
ministeriais, sendo que com relação exclusivamente a esses atos, será feita apenas a 
instrução dos responsáveis; 
b) em se realizando a primeira inspeção dos estabelecimentos ou dos locais de trabalho, 
recentemente inaugurados ou empreendidos." 
Desta forma, não há que se negar a validade do auto de infração lavrado pelos Fiscais da 
DRT/AL que, ao examinarem as folhas de pagamento da empresa-apelante, constataram 
o não pagamento do 13º salário de seus empregados, referente ao ano de 1989, e, no 
uso de suas atribuições legais, autuaram a empresa pela sua flagrante irregularidade. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação, mantendo a sentença de 1º grau 
em todos os seus termos, para que se prossiga com a execução fiscal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 16.292-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
Apelado: SEVERINO J. REIS 
Advogados: DRS. FRANCISCO MONTEIRO DE SALES E OUTROS (APTE.) E  

ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA LIMA NETO (APDO.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Embargos. SUNAB. Auto de Infração. Discriminação de mercadorias. 
- Não é de ser aplicada multa se as mercadorias encontram-se perfeitamente 
caracterizadas nas notas fiscais emitidas pela empresa-autuada. 
- 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 
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do presente julgado. 
Recife, 20 de setembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de apelação interposta pela SUNAB - 
Superintendência Nacional do Abastecimento contra sentença que julgou procedentes 
embargos à execução opostos por Severino J. Reis, que se insurgiam contra a autuação 
fiscal que resultou na aplicação de multa administrativa devido à falta de discriminação de 
mercadorias em notas fiscais emitidas pelo estabelecimento do embargante. 
Ressalta a apelante a validade do auto de infração lavrado pelos seus fiscais desde que 
constatada a discriminação incompleta de mercadorias em notas fiscais emitidas pela 
empresa-apelada, o que veio a contrariar os preceitos constantes nas Portarias Super 
07/89 e 18/90, vigentes à época do fato. 
Não foram apresentadas contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, a presente apelação 
está fundamentada no argumento de que nas notas fiscais emitidas pela apelada não 
houve a completa discriminação das mercadorias comercializadas, o que infringiu as 
Portarias 07/89 e 18/90 da SUNAB. 
O MM. Juiz da 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, Dr. Petrônio Maranhão 
Gomes de Sá, assim fundamentou o seu decisum: 
"...As notas fiscais de venda a consumidor, emitidas pelo estabelecimento comercial 
individual do embargante, estão preenchidas. Razoavelmente preenchidas. Atendem às 
normas regulamentares específicas. Correspondem aos seus objetivos. 
Agora, pretender que, num atendimento de bar-restaurante popular, se especifique a 
marca da água mineral, sua procedência, condições de embalagem, etc., pode até 
encontrar respaldo legal. Mas não é razoável. E, por não ser razoável, torna-se abusivo e 
ilegal. 
Com efeito, a simples leitura das notas reproduzidas às fls. 7/8 e, depois, às fls. 19/20, 
revela que o embargante cumpriu corretamente seu dever, não cometendo nenhuma 
infração típica." (fls. 34/35). 
Tenho que inteira razão assiste ao Juiz sentenciante. 
É neste sentido que vem se posicionando a jurisprudência dos Pretórios, verbis: 
"Administrativo. SUNAB. Vendas de mercadorias. Discriminação. Art. 11, alínea "n", da 
Lei Delegada Número 04/62. 
- Refrigerantes e água mineral são mercadorias que têm preços não diferenciados. Não 
há ofensa à lei a não discriminação do código, marca, tipo de vasilhame e capacidade do 
mesmo. Bebidas servidas em canecas, copos, ou 'tulipas' que têm preços padronizados, 
dispensam especificações. Para frituras não há código de fabricação ou de varejista. 
- Ilegalidade do auto de infração. 
- Apelo provido. Sentença reformada." 
(TRF/5ª Região, AC 12.793/PE, Relator Juiz Francisco Cavalcanti (Substituto), DJU de 
12.06.92). 
"Administrativo. Multa. SUNAB. Nota Fiscal. Mercadoria discriminada. 
1. Estando a mercadoria caracterizada na nota fiscal, não é cabível a aplicação de multa, 
sob o fundamento de não estar discriminada. 
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2. Apelação e remessa improvidas." 
(TRF/1ª Região, AC 24.802/DF, Relator Juiz Tourinho Neto, DJU de 19.11.92). 
No caso sob exame, a empresa-autuada se preocupou, especificamente, em afastar a 
existência de dolo na emissão das notas fiscais analisadas pela SUNAB, não negando, 
pois, a prática do ato. Entendia que o órgão fiscalizador, diante do equívoco cometido, 
deveria tê-la advertido e não multado. 
Com efeito, embora entenda que não seria a hipótese de advertência, bastante uma 
análise dos documentos de fls. 07/08 dos autos para se chegar à conclusão de que, 
apesar das mercadorias comercializadas não estarem tecnicamente discriminadas, não 
se pode afirmar que houve burla ao tabelamento de preços então em vigor. 
Ora, não se pode exigir de uma pequena empresa, como é a apelada, onde funcionava 
um bar-restaurante em bairro popular, que se discrimine tecnicamente produtos como: 
caldo, casquinho etc... E, além do mais, produtos como refrigerantes e água mineral são 
padronizados, não sendo necessário especificar o código, a marca e a capacidade do 
vasilhame. 
Assim, estando as mercadorias comercializadas pela apelada perfeitamente 
caracterizadas nas notas fiscais, não há porque ser aplicada a multa por infração à 
legislação fiscal então vigente. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação, mantendo a sentença de 1º grau 
em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 16.511-PE 

Relator: O SR. JUIZ MANOEL ERHARDT 
Apelante: MARIA DA PAZ DA SILVA DOS SANTOS CORREIA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. ESDRAS GONÇALVES LOPES E OUTRO (APTE.) E  

EURICO LUIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Pedido de pensão especial do art. 242, da Lei nº 1.711/52, cumulado com 
reajuste de pensão que vem sendo paga pelo INSS, embora de natureza estatutária. 
- Prescrição do fundo de direito, relativo ao pedido de pensão especial, que se rejeita. A 
prescrição só atinge as prestações anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da 
ação. 
- A pensão especial, até a edição da Lei nº 6.782, de 19.05.80, só era devida se ficasse 
comprovado que o falecimento do servidor decorreu de acidente no desempenho de suas 
funções. Inteligência do art. 242, da Lei nº 1.711, de 28.10.52. Todavia, aquela Lei 
equiparou ao acidente em serviço a doença profissional e as especificadas em lei para 
efeito da pensão especial. 
- Existência de laudo médico, comprovando que o ex-servidor era portador de 
tuberculose. Direito à pensão especial. 
- A pensão devida aos dependentes de servidores públicos deve ser atualizada, de 
acordo com os vencimentos do cargo que corresponderia ao do ex-servidor, na 
atualidade. 
- Aplicação do artigo 20, do ADCT. 
- Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, rejeitar a preliminar e dar 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, 30 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ MANOEL ERHARDT - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT: O caso é de ação sumaríssima proposta por 
Maria da Paz da Silva dos Santos Correia, visando a receber da União uma pensão 
administrativa que alega fazer jus e do  INSS a revisão da pensão que vinha percebendo. 
O MM. Juiz da 5ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco extinguiu o processo, face ao 
reconhecimento da prescrição qüinqüenal quanto à União e julgou improcedente o pedido 
em relação ao INSS, por ausência de provas de existência do direito da autora à alteração 
do cálculo do benefício. 
Sustenta a apelante, em suma, que: a) a prescrição atinge apenas as prestações 
sucessivas dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; b) a autora já fazia 
jus a pensão previdenciária, embora venha recebendo menos de 50% de um salário 
mínimo; c) é possível a cumulação das pensões estatutária e previdenciária. 
O INSS apresentou contra-razões, pugnando pela manutenção da sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ MANOEL ERHARDT (Relator): Pretende a autora, na qualidade de 
viúva beneficiária do falecido João de Farias Lira, ex-servidor da União, exercendo as 
funções de motorista do Ministério do Exército, a percepção de pensão estatutária 
cumulativamente com a pensão previdenciária que já vem recebendo, além da revisão 
desta. 
O MM. Juiz sentenciante julgou improcedente o pedido em relação ao INSS, por ausência 
de provas de existência do direito da autora à alteração do cálculo do benefício que vinha 
recebendo e, quanto à União, extinguiu o processo face ao reconhecimento da prescrição 
qüinqüenal. 
Examino, em primeiro lugar, a questão relativa à prescrição. 
Penso não estar prescrito o fundo do direito, uma vez que na espécie a discussão do 
benefício mencionado repercute numa análise em conjunto com a  pensão previdenciária. 
Sabe-se que os benefícios previdenciários são imprescritíveis, aplicando-se os prazos  
prescricionais apenas às respectivas parcelas. 
O direito à pensão especial é concedido aos mesmos dependentes que já percebem a 
pensão previdenciária. 
Entendo que não é possível conferir tratamento distinto quanto à prescrição relativamente 
aos aludidos benefícios. 
Desta forma, estariam prescritas, tão-somente, as prestações anteriores a 5 (cinco) anos 
da data da promoção da ação. 
Aliás, prescreve o art. 219, da Lei nº 8.112/90: 
"A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo,prescrevendo tão-somente as 
prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos." 
Afastada a prescrição, entendo que  a autora faz jus à percepção da pensão especial. 
A Lei nº 1.711, de 28.10.52, dispõe em seu art. 242, verbis: 
"É assegurada pensão, na base do vencimento ou remuneração do servidor, à família do 
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mesmo, quando o falecimento se verificar em conseqüência de acidente no desempenho 
de suas funções." 
O MM. Juiz sentenciante asseverou: 
"A suplicante reconstituiu sua vida familiar, deixou passar quatro décadas para vir 
formular o presente pleito, na verdade, bastante duvidoso, pois não há na certidão de 
óbito comprovação da 'causa mortis' (fls. 10). Mesmo que se admita que a causa é a 
indicada na inicial, face aos docs. de fls. 11 e seguintes, mesmo assim, ter-se-ia que 
observar da inexistência de documentos ou outras provas do nexo causal entre o mal e o 
vínculo de trabalho." - fls. 45 
Analisando os autos, verifico que o indigitado era motorista do Ministério do Exército e o 
seu falecimento decorreu, segundo a inicial, de "tuberculose pulmonar aberta", não 
podendo, realmente,  assegurar-se, de sã consciência, ter havido nexo causal entre o fato 
da morte com a prestação do serviço. 
Ocorre que a Lei nº 6.782, de 19 de maio de 1980, equiparou ao acidente em serviço a 
doença profissional e as especificadas em lei para efeito de pensão especial, verbis: 
"Art. 1º. A doença profissional e as especificadas em lei ficam equiparadas ao acidente 
em serviço para efeito da pensão especial de que trata o artigo 242, da Lei nº 1.711, de 
28 de outubro de 1952." 
Ora, a prescrição legal elide a necessidade de comprovação do nexo causal. Basta a 
demonstração da doença. É o caso. 
O direito da autora encontra respaldo, assim, na Lei nº 6.782, de 19.05.80, que estendeu 
a pensão especial a que se refere o art. 242, da Lei nº 1.711 de 28.10.52, às doenças 
profissionais e bem como às especificadas no inciso III, do art. 178, da referida lei, entre 
elas a tuberculose ativa, suprindo, assim, a lacuna do supra-citado art. 242, que se 
referiu, apenas, à pensão pelo falecimento decorrente de acidente no desempenho das 
funções. 
A referida lei também determinou a sua aplicação aos beneficiários de servidores já 
falecidos, à época da sua vigência. 
A pensão previdenciária devida aos beneficiários de servidores públicos continuou a ser 
regida pela legislação aplicável ao extinto IPASE, até a vigência da Lei nº 8.112/90. 
O artigo 40, § 5º, da Constituição Federal de 1988, estabelece que "o benefício da pensão 
por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido". 
O artigo 20, do ADCT, estabeleceu o prazo de cento e oitenta dias para que fossem 
revistas as pensões devidas aos dependentes de servidores públicos, a fim de ajustá-las 
ao disposto na Constituição. 
Não há prova, nos autos, de que o INSS tenha atualizado a pensão da autora. 
Entendo, portanto, que também procede o pedido de atualização da pensão 
previdenciária. 
Em face do exposto, dou provimento à apelação para condenar a União a conceder à 
autora a pensão especial, nos termos da Lei 6.782/80, combinada com o artigo 242, da 
Lei 1.711/52, bem como para condenar o INSS a atualizar a pensão previdenciária paga à 
autora, a fim de fixá-la no valor integral dos vencimentos a que faria jus o ex-servidor, 
caso estivesse em atividade, nos termos do artigo 20, do ADCT. 
Condeno a União e o INSS nas prestações vencidas, respeitada a prescrição das 
prestações anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da ação, com a incidência de 
juros de mora a contar do débito e correção monetária. 
Arbitro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à época do 
pagamento. Tudo a ser apurado em liquidação de sentença. 
Com essas considerações, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 17.895-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: JOSÉ BATISTA DE CARVALHO 
Advogados: DR. GUSTAVO RODRIGUES FURTADO E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação cominatória. Ausência de prova suficiente para o deferimento do 
pedido. 
1. Se o próprio Serviço de Patrimônio da União simplesmente presume que determinado 
terreno é de marinha, não há, com base apenas nessa situação, que se deferir qualquer 
direito sobre tal imóvel à União Federal. 
2. Acerto da sentença que, fundada na presunção do SPU, julgou improcedente pedido 
cominatório. 
3. Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
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, à 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, 
voto do Juiz Relator e notas taquigráficas constantes os autos, que passam a integrar o 
presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de agosto de 1994 (data de julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente  
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A União Federal propôs ação cominatória contra 
José Batista de Carvalho, por ter o mesmo infringido o art. 320 e § 2º, do Decreto nº 
87.648/82 - Regulamento para Tráfego Marítimo -, construindo cerca na orla marítima de 
Paracuru - CE. Objetiva seja o réu cominado ao desfazimento da cerca, às suas 
expensas. 
Contestando, o réu alega que desde 1911 o imóvel em questão pertence à sua família, e 
que em 1930 fora objeto de exame por parte do Serviço de Patrimônio da União, que 
concedeu-lhe o uso da faixa de terreno de marinha. Passou a utilizar tal faixa de terra, 
seja plantando coqueiros, seja em edificações e não avançou no terreno de marinha. Ao 
contrário, recuou face ao avanço do mar. Foram, sim, turbados com a construção de 
barracas com regularização deferida pelo SPU, em detrimento dos seus direitos, 
anteriormente adquiridos. 
Na r. sentença, submetida ao duplo grau, o MM. Juiz monocrático julgou improcedente o 
pedido. Fundamentou sua decisão nos documentos acostados aos autos pela própria 
União Federal, que noticiam que na área em litígio não fora, sequer, demarcada a LPM de 
1831, necessária para a solução da lide, restando, pois, as alegações sem a devida 
comprovação. 
Sustenta a peça recursal da União Federal a reforma do decisório, trazendo em seu favor 
o disposto no art. 2º, "a", do Decreto-Lei nº 9.760/45, que dispõe: 
"São terrenos de marinha os situados no continente, na costa marítima e nas margens de 
rios e lagos, onde se faça sentir a influência das marés." 
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Em igual sentido, o art. 20, I, da Carta Magna de 1988, que define como bens da União 
"os que atualmente lhe pertencem", englobando, assim, os referidos no Decreto-Lei. 
Ademais, o terreno cercado, como está, prejudica o trânsito de pessoas e o tráfego de 
veículos pela orla marítima, sendo presumível de marinha, e tem a União Federal a 
obrigação legal de velar pelo efetivo uso e gozo da res communes omnium. Chama a 
atenção de que a decisão apelada sequer ressalvou futuro direito da União com a 
demarcação da linha da Preamar, tornando, assim, coisa julgada em favor do particular. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A r. sentença singular não merece ser 
reformada. Adoto, como razão de decidir, os seus próprios fundamentos. Ei-los: 
"O expediente de fl. 47, do SPU, presta-se à solução da controvérsia, quando esclarece: 
'1) A LPM de 1831, que assegura a verdadeira posição da linha limite dos terrenos da 
União ao longo da faixa litorânea, onde se encontra encravada a área em litígio constante 
do ofício em referência, não foi ainda demarcada, por falta exclusiva de recursos 
financeiros que permitam a cobertura dos gastos com os levantamentos topográficos 
necessários. 
2) O terreno em questão já foi objeto de vistoria, procedida pelo Engº Horácio Teixeira 
Sobrinho, que constatou tratar-se de uma área presumível de marinha, que não está 
inscrita nesta Delegacia.' 
Ora, ali restou confessado não haver certeza sobre constituir o imóvel cercado pelo réu 
terreno de marinha, comparecendo apenas mera presunção, mas não bastante para 
conferir à autora a qualidade de dona. 
Só a demarcação da LPM de 1831, ainda não executada, é que dirá definitiva e 
seguramente onde começam e onde terminam as terras de marinha naquela praia. 
Antes disso, nunca se poderá asseverar pertença efetivamente à União o terreno cercado, 
na praia de Paracuru, por João Batista de Carvalho, reconhecidamente proprietário de 
terras, acolá (fl. 15)." 
Se persiste a dúvida, enquanto não esclarecida, não se deve conceder à União o 
exercício de qualquer direito sobre o terreno em questão. É de se registrar, também, que 
o apelado fez juntar os documentos de fls. 14 e 15, que se referem à inscrição do terreno 
no Livro de Registro de Imóveis. 
Enquanto não solucionada a dúvida existente a respeito, é de se assegurar o uso manso 
e pacífico do terreno pelo apelado. 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.556-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: CHESF - CIA. HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. NEIDE ROSA DOS SANTOS E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Ação Anulatória de Débito. Decreto-Lei nº 8.031/45. Decreto nº 19.706/45. 
Importação de peças de reposição por subsidiária da ELETROBRÁS. Isenção. Súmula 
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544, do STF. 
- É reconhecido à CHESF, durante o prazo de concessão do serviço público de produção 
e geração de energia elétrica do Nordeste, o direito à isenção das taxas e demais tributos 
a que estiverem sujeitos os materiais e equipamentos que importar, desde que destinados 
às suas instalações e à conservação e exploração dos mesmos. 
- Inteligência do Decreto-lei nº 8.031/45 e do Decreto nº 19.706/45. 
- Incidência da Súmula 544, do STF. 
- Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., 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 constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 20 de setembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de apelação interposta pela CHESF - Cia. 
Hidro Elétrica do São Francisco contra sentença que julgou improcedente ação anulatória 
de débito promovida contra a Fazenda Nacional, objetivando a isenção do Imposto de 
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, incidentes sobre a importação 
de peças sobressalentes de equipamentos adquiridos junto a empresa estrangeira, por 
força do art. 2º, IV, "f", do Decreto-Lei nº 1.726, de 07.12.79, e do art. 1º e seu parágrafo 
único, do Decreto-lei nº 1.938, de 10.05.82. 
O MM. Juiz sentenciante, fundamentando o seu decisum, argumentou que o Decreto-Lei 
1.726/79 restringiu a isenção à importação das máquinas, equipamentos, aparelhos e 
instrumentos, excluindo do benefício os acessórios e sobressalentes. No que tange à 
alegação de que os produtos importados gozariam de isenção porque decorrente de 
financiamento externo, de longo prazo, aquele Magistrado entendeu que as regras 
atinentes ao diploma legal disciplinador de tal benefício não se aplicavam às empresas 
tais como a autora e que, além do mais, não havia prova nos autos de que o contrato de 
fls. 42/53 tivesse sido submetido a concorrência internacional. 
Daí é que, irresignada, apela a autora, transcrevendo decisão desta egrégia Corte da 
lavra do Juiz Lázaro Guimarães, que entende favorável a sua tese, alegando que o 
reconhecimento do direito à isenção não se restringe apenas à força dos dispositivos 
legais citados pela sentença a quo, mas também aos diplomas legais que a constituíram, 
que colocaram-na ao abrigo da isenção preconizada no art. 178, do CTN, e ao alcance 
dos ditames da Súmula 544, do Excelso Pretório.  
Contra-razões pela Fazenda Nacional, reportando-se às razões de sua contestação e 
pugnando pela manutenção do decisum. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A análise do presente apelo envolve a 
abordagem de duas questões fundamentais para o deslinde da controvérsia. A primeira 
cinge-se ao fato de se saber se a isenção preconizada no Decreto-lei nº 1.726, de 7 de 
dezembro de 1979, abrangeria a importação de peças acessórias e sobressalentes 
necessárias à manutenção e conservação dos equipamentos das usinas de produção e 
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geração de energia elétrica. 
Dispõe o art. 2º, IV, "f", itens 1 e 5, do Decreto-lei nº 1.726/79, verbis: 
"Art. 2º As isenções ou reduções do Imposto sobre a Importação e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados, a que se refere o artigo 1º, ficam limitadas exclusivamente, de 
conformidade com a legislação respectiva:  
.................................... 
IV - Aos seguintes casos: 
.................................... 
f) máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos para uso do importador, desde que: 
.................................... 
5 - se destinem à produção e geração de energia elétrica, quando importados diretamente 
por empresa concessionária, exclusivamente para construção ou ampliação de usinas." 
A outra questão que emerge dos autos é em relação à isenção a prazo certo, concedida 
pelos diplomas legais que instituíram a empresa-apelante, destinada à importação de 
máquinas e equipamentos necessários às suas instalações, conservação e exploração, 
que a colocaria ao abrigo da Súmula 544, do Excelso Pretório, e impossibilitaria a 
revogação do benefício fiscal por legislação posterior, no caso, o Decreto-lei nº 1.726/79. 
Esta Turma, através do voto do eminente Juiz Lázaro Guimarães, analisou a questão sob 
a ótica do Decreto-lei nº 1.726/79, como  demonstra a ementa adiante transcrita: 
"Tributário. Importação de peças de reposição por subsidiária da Eletrobrás. Destinação 
do material a usina de geração de energia elétrica. Isenção prevista no Decreto-lei 1.726, 
art. 2º, IV, " f", item 5. Apelo e remessa improvidos".(AMS 4.327/PE, DJU de 13.12.92). 
Tenho que a isenção ora questionada transborda à hipótese da interpretação restritiva 
preconizada no art. 111, do CTN, desde que concedida por prazo certo e sob condição 
onerosa. 
Com efeito, o Decreto-lei nº 8.031/45, art. 8º, que dispõe sobre a organização da 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, concedeu a empresa-apelante 
isenção na importação dos materiais e equipamentos destinados às suas instalações e à 
conservação e exploração das mesmas, e o Decreto nº 19.706/45, arts. 5º e 10, 
estabeleceu a durabilidade do benefício fiscal enquanto vigente o prazo da concessão. 
No que tange ao reconhecimento da isenção onerosa ou condicionada, assim esclareceu 
a recorrente: 
"O prazo abrange a vigência da concessão, e a condição resulta dos limites instituídos no 
próprio ato da concessão, restringindo o campo de ação da concessionária, fixando seus 
limites territoriais e exigindo-lhe cláusula de reversão de que trata o art. 165, do Código de 
Águas, reiterada no art. 86, do Decreto nº 42.109, de 26 de fevereiro de 1957: 
'Findo o prazo de concessão, reverte para a União, ou para o Estado, conforme o domínio 
a que estiver sujeito o curso d'água, toda a propriedade do concessionário em função do 
seu serviço de eletricidade'." 
Nesta oportunidade, vale salientar o magistério de Hugo de Brito Machado em sua obra 
Curso de Direito Tributário, 5º edição, Editora Forense, verbis: 
"A isenção concedida a prazo certo e em função de determinadas condições, não pode 
ser revogada nem reduzida. A regra geral é a revogabilidade das isenções. O Estado, 
assim como pode tributar, pode também, evidentemente, revogar as isenções concedidas. 
Entende-se, porém, que o contribuinte pode ser atraído pelo incentivo que a isenção 
representa e, assim, passe a desenvolver atividade em que não se lançaria, se não 
existisse a isenção, fazendo investimentos vultosos e ficando mesmo em situação de não 
poder, sem graves prejuízos, desistir. Nestes casos, a retirada da isenção representaria 
um ludíbrio, sendo portanto inadmissível. Assim, também, qualquer alteração que 
implique, direta ou indiretamente, redução da isenção, é inadmissível. 
O Supremo Tribunal Federal, antes do advento do Código Tributário, já firmara 
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jurisprudência no sentido da irrevogabilidade de isenções concedidas sob condição 
onerosa. 
Destaque-se que a Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, alterou a redação 
do art. 178, do CTN, trocando o "ou" por um "e", de sorte que a irrevogabilidade da 
isenção passou a depender dos dois requisitos, isto é, de ser por prazo certo e em função 
de determinadas condições." (pág. 145/146) 
Com estas considerações, dou provimento à apelação para, reformando a sentença a 
quo, julgar procedente a ação, revertendo o ônus da sucumbência. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 20.390-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL  
Apelada: ALAOR DISTRIBUIDORA LTDA.   
Advogados: DRS. MANUEL LUIS DA ROCHA NETO E OUTRO (APDA.)  
 
EMENTA 

Tributário. Isenção do FINSOCIAL sobre livros e revistas. Art. 150, VI, da Constituição 
Federal.  
- A imunidade prevista no art. 150, VI, da CF, aplica-se também à fase de comercialização 
de livros e revistas.  
- Precedentes desta Corte (AC 17644-AL e AC 8347-PE).  
- Sentença mantida.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as  acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
apelação e à remessa, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos e que integram o presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 23 de março de 1994 (data do julgamento).  
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Remessa e apelação da Fazenda Nacional em 
face de sentença favorável ao pedido de Alaor Distribuidora Ltda., visando a exonerar-se 
da exigibilidade do FINSOCIAL sobre a distribuição de livros e revistas. 
A apelante defende a constitucionalidade da exação, uma nítida contribuição social e 
nunca um imposto, a teor do art. 56, do ADCT. Daí, inaplicável ao caso a imunidade 
enunciada no art. 150, VI,"d" da Constituição Federal. 
As contra-razões propugnam pela confirmação da decisão recorrida. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Discute-se, essencialmente, se à 
espécie se aplica a imunidade sobre "livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua 
impressão", cogitada no art. 190, VI, "d", da Lei Suprema. 
Cuida-se de tema já pacificado na jurisprudência das duas Turmas deste e. Tribunal, 
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posicionando-se pelo reconhecimento da imunidade, como denotam os transcritos 
arestos: 
"Constitucional. Imunidade tributária. FINSOCIAL. Distribuidora de jornais e revistas. 
- A imunidade decorrente do art. 150, VI, "d", da Constituição da República, também se 
aplica à fase de comercialização de livros, jornais e periódicos. 
- Sentença mantida. 
- Apelação improvida." 
(AC 17644 - AL, Rel. Juiz Ridalvo Costa, DJU de 17.09.93, pág. 38402) 
"Constitucional. Tributário. FINSOCIAL. Livros, jornais, periódicos. Comercialização. 
Imunidade. Art. 150, VI, "d", da Constituição Federal. 
- Reconhecidas, em precedentes do Supremo Tribunal Federal, a natureza tributária do 
finsocial e a amplitude da imunidade assegurada pelo art. 150, VI, "d", da Carta Política 
em vigor, ao livro, ao jornal, aos periódicos e ao papel destinado a sua impressão, há de 
estender-se a proteção constitucional à fase de comercialização que, sem dúvida, 
compreende-se na imunidade. 
- Apelação improvida." 
(AC 8.347 - PE, Rel. Juiz Petrúcio Ferreira, DJU de 19.04.91, pág. 8.033) 
Na esteira dessa orientação pretoriana, nego provimento à apelação e à remessa. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 21.929-AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelantes: DURVAL GUIMARÃES FILHO E CÔNJUGE 
Apelado: BENEDITO LUIZ DA SILVA (ASSISTIDO PELA FUNAI - FUNDAÇÃO 

NACIONAL DO ÍNDIO) 
Advogados: DRS. ADRIANO FALCÃO NÉRI E OUTRO (APTES.)  

EMANOEL HÉLIO ALVES DE PAULA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Ação de Responsabilidade Civil. Indígena. Tutela da FUNAI. Nulidade. Intervenção do 
Ministério Público. Dano provado. Indenização. 
1. A intervenção do Ministério Público nas causas de interesse dos indígenas tem a 
finalidade de protegê-los. 
2.  O exercício pleno da tutela da FUNAI em benefício dos direitos e dos interesses dos 
indígenas ainda não integrados totalmente à civilização há de ser considerado como de 
efeito consolidador da relação jurídica discutida, mesmo que o Ministério Público não 
tenha sido chamado aos autos, pois a decisão foi prolatada em benefício do tutelado. 
3. Não se decreta nulidade sem demonstração de prejuízo para a parte a quem ela 
favorece. 
4. A parte que se aproveitará da nulidade processual há de argúi-la, sob pena de não 
mais ser possível suscitá-la, na primeira oportunidade que lhe for apresentada para falar 
nos autos. 
5. Se a causa pode ser decidida a favor do incapaz, não se decreta nulidade processual. 
6. É indenizável dano produzido em móveis da propriedade de indígena, por ocasião de 
invasão da sua residência rural para fim de despejá-lo sem autorização judicial. 
7. Preliminar de nulidade do processo improcedente. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, entre as partes acima identificadas, 
resolvem os Juízes da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação, nos termos 
do relatório, voto do relator e das notas taquigráficas, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de apelação apresentada contra sentença 
que, guardando fidelidade aos acontecimentos processuais, assim foi relatada em 
primeira grau: 
"1.1 Benedito Luiz da Silva, remanescente indígena da tribo Wassu Cocal, primitivos 
habitantes das terras alagoanas, promoveu, sob os auspícios da FUNAI, esta ação de 
perdas e danos contra o cidadão Durval Guimarães Filho e sua esposa, fitando deles 
haver indenização pecuniária dos prejuízos que os promovidos lhe teriam infringido. 
1.2 Diz o promovente que ele e sua família residiam há mais de 2 anos em uma casa na 
localidade Serrinha, Município de São Joaquim, Al., depois denominada Fazenda São 
Pedro, na posse dos promovidos, para quem trabalhavam "em regime de alugado". 
1.3 Informa, ainda, que o Governo Federal decretou aquela área como sendo de 
ocupação indígena dos  índios Wassu Cocal, não tendo o sr. Durval Guimarães Filho 
concordado com tal destinação, daí porque, diz o acionante, "na noite do dia 9 de 
novembro de 1988, por volta das 19:00 hs., o sr. Durval Guimarães, acompanhado com 
16 homens, dentre eles 6 fortemente armados com espingardas de grosso calibre e 
revólveres, passaram a destelhar a residência do autor e pôr para fora os seus pertences 
e de seus familiares, com violência, danificando objetos de uso pessoal, eletrodomésticos, 
roupas, calçados, criações e roças, pertences e utensílios sob ameaça, obrigando o 
requerente e seus familiares a dormirem ao relento" (fls. 4). 
1.4 Anexando documentos e uma lista dos objetos danificados, bem como indicando 
testemunhas, pede o promovente o trâmite do processo, com a procedência final do 
pedido. 
1.5 Por despacho de fls. 14/15, o eminente Juiz Federal Doutor Jamil Rosa de Jesus 
declinou da competência para processar e julgar o feito, remetendo-o à cognição da douta 
Justiça do Estado Alagoas, que a inaceitou (fls. 26/28), daí seguindo os autos ao egrégio 
Superior Tribunal de Justiça, tendo esta Corte, por acórdão da lavra do ilustre Ministro 
Cláudio Santos (fls. 55), afirmado a competência da Justiça Federal. 
1.6 Na contestação de fls. 63/65, os promovidos confirmam que realmente tinham a posse 
das terras da aludida fazenda e não se conformaram com a sua desapropriação, tanto 
que ajuízaram ação reivindicatória (Processo 15.875/87), que veio a ser julgada 
procedente. 
1.7. Acrescentam os contestantes que o autor, sorrateiramente, esbulhou o imóvel em 
questão, dele se recusando a sair, daí porque, "num ato de genuína defesa de sua posse" 
eles promoveram o desforço pessoal, mas tudo em condições pacíficas, até que fosse 
dada uma solução definitiva à lide (fls. 64). 
1.8 Dizem ainda os respondentes que o autor é que praticou atos de desvario, mas o que 
os contestantes fizeram foi apenas a defesa de sua posse, na forma autorizada pelo art. 
502, do Código Civil, que assegura o desforço possessório incontinenti. 
1.9 Aduzem que o autor confessa que os promovidos tinham a posse do imóvel, assinala 
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que os documentos juntos à inicial são imprestáveis, as fotos não têm qualquer nitidez e 
não estão presentes os pressupostos da obrigação de indenizar, pelo que a ação deve 
ser tida como improcedente, impondo-se ao seu autor os ônus da sucumbência. 
1.10 Foram ouvidas as testemunhas Antonio Salustiano de Lima (fls. 105), José Oscar da 
Silva (fls. 107), Antônio Amaro da Silva (fls. 113), Nivaldo Alves da Silva (fls. 115) e Hélio 
Sotero Oliveira (fls. 167). 
1.11 Memorial do autor às fls. 169/172 e dos réus às fls. 174/177 dos autos. 
1.12 É o que havia de relevante para relatar." 
Os apelantes, marido e mulher, apresentam inconformação com a procedência do pedido, 
com base nos seguintes fundamentos: 
a) ser nulo o processo por ausência de intervenção do Ministério Público, haja vista se 
tratar de relação jurídica que envolve interesses indígenas; 
b) dever ser o recurso provido, uma vez que, conforme a prova existente nos autos, os 
danos ocorridos não foram da responsabilidade dos apelantes, pois, conforme está 
apresentado de forma incontroversa na instrução processual, foi o próprio apelado quem 
arrombou a casa onde os móveis estavam guardados e os danificou. 
Em contra-razão, o apelado rejeitou a existência de nulidade do processo, por ausência 
de prejuízo para a parte a quem a intervenção do Ministério Público favorece, e tece 
louvores à sentença por ter decidido à luz da prova vinda para os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Têm razão os apelantes quando afirmam 
que o Ministério Público não foi chamado para intervir na lide, como obriga o art. 232, da 
CF: 
"Os índios, sua comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo 
em defesa dos seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos 
do processo." 
Ocorre que os apelantes, não obstante terem se apresentado nos autos em várias 
oportunidades, só levantaram a questão no momento da apelação, por a sentença lhes ter 
sido desfavorável. 
É princípio processual que a nulidade dos atos processuais deve ser argüida na primeira 
oportunidade que a parte suscitante tem para falar nos autos e que não pode ser argüida 
por quem dele se torna favorecido. 
Um outro princípio a comandar a nulidade processual é que não se declara nulidade sem 
demonstração da ocorrência de prejuízo, bem como que não se acolhe, por ausência de 
intervenção do Ministério Público, se há amplas condições da decisão ser proferida em 
favor do incapaz. 
Na hipótese examinada, tem-se presente a ocorrência de todas as situações acima 
explicitadas, além da simples situação do autor que se apresenta como tutelado pela 
FUNAI e por ela bem representado e defendido. 
É assim inquestionável que a presença do Ministério Público só ocorre em prol do índio, 
na defesa dos seus interesses, como aliás expressamente dita o art. 129, V, da CF: 
"Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público: 
.................................................................... 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas." 
O intuito da lei, conforme se verifica, é o de proteger o direito e interesse do indígena, 
sem , contudo, determinar que cabe, exclusivamente, ao Ministério Público o exercício 
dessa função. 
Na espécie, os direitos e interesses do indígena tutelado e autor foram protegidos. Em 
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nenhum instante emerge a possibilidade de qualquer prejuízo para o índio promovente da 
ação, uma vez que, conforme se depreende da análise de todos os atos processuais, há 
ampla possibilidade de, no mérito, ser a ação confirmada. 
Há de se considerar, também, que a declaração de nulidade processual, em nosso 
sistema jurídico formal, tem evoluído para a adoção da prática do máximo aproveitamento 
dos atos processuais. Só se decreta a sua existência quando há prova evidente de 
prejuízo para uma das partes, especialmente, para a menos favorecida. 
Repito aqui lição de Moacyr Amaral Santos, in Primeiras Linhas de Direito Processual 
Civil, 6ª edição, 1988, págs. 59, 61 e 63, sublimados, também, pelo apelado em suas 
contra-razões, fls. 201: 
"349. O ato processual como meio. A doutrina contemporânea (Chiovenda, Carnelutti, 
Redenti, Goldschimidt, Jaeger, Liebman, Furno), considerando o ato no processo e a 
finalidade deste, demonstrou que os atos processuais são privados de autonomia. Os 
atos processuais são meios de que se servem os sujeitos da relação processual para 
atingir um fim, que é o fim do processo, ou seja, a sua definição pela atuação da vontade 
da Lei ao caso concreto. Por outras palavras, os atos processuais nada mais fazem do 
que configurar atividades que se destinam a um fim. Daí concluir a Doutrina que os atos 
processuais não têm caráter autônomo, mas essencialmente formal, instrumental, 
finalístico, no sentido de que são meios, dotados de forma, com a finalidade de criar as 
condições necessárias ao processo para que atinja o seu fim. E, como esse é o seu 
caráter, rege-os o princípio da instrumentalidade das formas, que Liebman eleva à 
categoria de um dos princípios fundamentais do processo, e conforme o qual, no julgar da 
validade ou invalidade de um ato processual, se deve atender, mais que à observância 
das formas, ao fato de haver ou não o ato atingido a sua finalidade." 
"352. Princípios que norteiam o sistema do Código. 
Diz-se que o Código de Processo Civil adotou o sistema da finalidade da Lei e do 
prejuízo. Não deixa de estar certo. Preferimos, entretanto, dizer que o sistema das formas 
e das nulidades processuais se rege pelo princípio da instrumentalidade das formas e dos 
atos processuais, conforme o qual estes são havidos como válidos ou inválidos segundo 
os atos tenham ou não atingido sua finalidade. 
Implícito está no princípio que, onde o ato, embora inobservada a forma houver atingido 
sua finalidade, não haverá prejuízo, como haverá na hipótese de não a haver atingido." 
Conclui, com exuberância, o acatado mostre, às fls. 63, Op. Cit: 
"354. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. 
Por este princípio, a forma se destina a alcançar um fim. Essa é a razão pela qual a Lei 
regula expressamente a forma em muitos casos. Mas, não obstante expressa e não 
obstante violada, a finalidade em vista pela Lei pode ter sido alcançada. Para a Lei isso é 
bastante, não havendo razão para anular-se o ato." 
Relembro, também, que a jurisprudência, ao tratar do tema nulidade versus intervenção 
do Ministério Público, tem se manifestado no sentido de que: 
"Não se decreta nulidade, por ausência da manifestação do MP perante esta Corte, 
quando os interesses da pessoa de direito público (...) resultaram plenamente 
resguardados no decisório" (STJ, 4ª T., REsp 2.734-GO-EDcl. , Rel. Min. Athos Carneiro, 
j. 28.5.91, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 24.6.91, p. 8.641). 
Em outra linha de posicionamento, têm, também, afirmado os tribunais que: 
"Não deve ser declarada nulidade quando a parte e quem possa fornecer para ela 
contribuir se absteve de qualquer impugnação, no curso da demanda, relativamente ao 
devido processo legal" (RSTJ 12/366). 
Na espécie apreciada, os apelantes não suscitaram a necessidade da intervenção do MP 
na primeira oportunidade que falaram nos autos, dando, assim, causa para a omissão, 
além de pretenderem, agora, dela se beneficiar por a sentença lhes ter sido desfavorável. 
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É de se seguir, ao lado da orientação acima preconizada, interpretando o art. 243, do 
CPC, a mensagem contida no decisório que cito: 
"A concepção moderna do processo, como instrumento da realização da justiça, repudia o 
excesso do formalismo, que culmina por inviabilizá-la" (STJ - 4ª Turma - REsp. 15.213-
MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, deram provimento, v.u., DJU 24.2.92, p. 
1.876). 
Tem, ainda, contra o pretendido preliminarmente pelos apelantes, a regra do art. 249, § 
2º, do CPC: 
"Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da 
nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta." 
No caso em julgamento, conforme já explicitado, a decretação da nulidade seria 
decretada para proteger os interesses do autor. Ocorre, contudo, que o mérito pode ser 
decidido a seu favor, conforme ver-se-á a seguir, com a confirmação da sentença. 
Por tais fundamentos, rejeito a preliminar. 
 
VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A sentença monocrática se impõe pelos 
seus próprios fundamentos. 
O Dr. Napoleão Nunes Maia, autoridade judiciária que a lavrou, examinou com 
profundidade a prova e fez reta aplicação do direito. 
A judiciosidade dos argumentos apresentados se encontraram em perfeita sintonia com 
os elementos postos nos autos e com a conclusão formada. 
Os apelantes não conseguiram demonstrar o desvio probante alegado. As testemunhas 
ouvidas são unânimes na afirmação de que os danos sofridos pelo apelado, em seus 
móveis, resultaram da ação desenvolvida pelos apelantes, quando invadiram a casa em 
que morava, destelhando-a e jogando os móveis ao relento. 
Transcrevo, a respeito, a douta sentença, por me apropriar dos seus fundamentos como 
razão de decidir: 
"FUNDAMENTOS. 
2.1 A condição de remanescente indígena Wassu Cocal, alegada pelo autor, tenho-a 
como desenturvada de dúvidas, tanto porque o colendo Superior Tribunal de Justiça a 
acolheu (fls. 55), como porque contra ela nada objectaram os promovidos (art. 302 do 
CPC). 
2.2 Por igual, observo que o fato afirmado pelo promovente de que trabalhara de alugado, 
por dois anos, ao réu, também não sofreu objeção da sua parte. 
2.3 A testemunha Antonio Salustiano de Lima, não contraditada, afirmou às fls. 105 que o 
autor trabalhava na Fazenda São Pedro, onde morava há uns cinco anos, dando notícia, 
ainda, do episódio de que resultaram os danos alegados pelo promovente, ajuntando, 
entretanto, que não o assistira. 
2.4 Já a testemunha José Oscar da Silva, também não contraditada, diz às fls. 107 que 
não assistiu ao quebra-quebra, mas agasalhou o autor por uns 3 meses, pois o mesmo se 
achava desprovido de teto; diz ainda que viu a casa do autor destelhada, esclarecendo 
que  nela havia móveis, mas não sabe o destino que lhes foi dado." 
2.5 A testemunha Antônio Amaro da Silva, que também não recebeu contradita, afirma às 
fls. 113 que presenciou movimentação na Fazenda São Pedro e, aproximando-se, "soube 
que o sr. Durval estava retirando os pertences da casa";  essa testemunha também 
assevera "que todos os ocupantes daquela área eram moradores do sr. Durval. 
2.6 A testemunha Nivaldo Alves da Silva, possivelmente a mais valiosa, por ser presencial 
do episódio que dá motivo a esta ação, narra às fls. 115 que foi a mando do sr. Durval 
Guimarães à casa do autor para promover a sua desocupação, o que efetivamente foi 
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feito, inclusive, ao que diz, sob as vistas do "pessoal da FUNAI". 
2.7 O elenco probatório, exclusivamente testemunhal, convence-me de que o autor era 
efetivamente trabalhador na Fazenda São Pedro, pertencente às partes promovidas, e 
que foi coagido a sair do seu domínio, por atos materiais imputados às partes rés. 
2.8 Desses atos materiais resultaram inequivocamente os efeitos relatados pelo 
promovente, sendo certo que o art. 159, do nosso Código Civil, impõe ao causador do 
dano o dever jurídico de indenizar, por completo, os prejuízos ocasionados ou resultantes 
da sua ação ou omissão. 
2.9 As nascentes dessa obrigação ex lege fincam-se no preceito romanístico do alterum 
non laedere, que se colhe nas construções ulpeâneas dos tria juris praecepta, como o 
refere o acatado Juiz Castro Meira, do colendo TRF da 5ª Região (A Reparação do Dano 
ex Delicto, Revista Nomos, do Curso de Mestrado em Direito da UFC., Fortaleza, CE., vol. 
III, pp. 143/155). 
2.10 É claro que o art. 502, do Código Civil Brasileiro, invocado pelos réus, dá ao 
possuidor turbado ou esbulhado na sua posse a faculdade de nela se manter ou restituir-
se através da sua própria força, mas há um fator condicionante desse exercício defensivo 
da posse, que é, precisamente, a imediatidade da reação, ou seja, o desforço há que ser 
praticado logo após a ocorrência do evento turbativo ou esbulhatório. 
2.11 No caso vertente, a reação dos possuidores não estaria albergada pelo predito 
dispositivo codificado, tanto porque não houve a ocorrência de turbação ou esbulho, como 
porque, se tivesse ocorrido, seria já um evento antigo, não comportando a atuação de 
força nova em contrário. 
2.12 A qualidade de trabalhador contratado pelo proprietário e de residente no sítio há 
cerca de 5 anos, feita pela parte promovente e confirmada no depoimento da testemunha 
Antonio Salustiano de Lima (fls. 105)  não sofre contestação, daí porque dou-a como 
provada; essa circunstância, por si só, é suficiente para afastar a hipótese de agressão à 
posse, eis que o agente, neste caso, ocupava a gleba de terra com o consentimento do 
senhor. 
2.13 Poder-se-á, entanto, objetar que a cessação da relação de trabalho - que aliás não 
foi discutida no processo - transformaria em ilícita a permanência do ex-trabalhador em 
terra do ex-patrão; mas, veja-se bem, se isso viesse a ocorrer, não estaria o proprietário 
autorizado a executar o despejo do promovente por seus próprios meios. 
2.14 Em tal hipótese, caberia ao interessado valer-se da via jurisdicional para resolver a 
pendência, isso porque somente ao Estado cabe, de forma concentrada e monopolizada, 
o exercício da função jurisdicional, como o assinala o eminente Jurista José Eduardo 
Carreira Alvim, eminente Juiz Federal e festejado Professor, dizendo: 
"A verdadeira característica da função jurisdicional está na substituição, por uma atividade 
pública, da atividade alheia. Esta substituição tem lugar porque o Estado, tendo proibido a 
autodefesa, reservou para si a tarefa de resolver os conflitos de interesses, o que realiza 
através da função jurisdicional. O Juiz substitui por uma atividade sua, de órgão público, a 
atividade das partes envolvidas no conflito." (Elementos da Teoria Geral do Processo, 
Forense, 1989, p. 81). 
2.15 No mesmo sentido é a lição da acatada Professora Ada Pellegrini Grinover, assim: 
"Pela jurisdição, como se vê, os Juízes agem em substituição às partes, que não podem 
fazer justiça com as próprias mãos, vedada a autodefesa; a elas, que não mais podem 
agir, resta a possibilidade de fazer agir, provocando o exercício da função jurisdicional." 
(Teoria Geral do Processo, RT, 1991, p. 27). 
2.16 Decisões que seguem essa diretriz e repudiam a utilização da justiça material ou 
privada encontram-se no despacho que o eminente Juiz José Delgado, Presidente do 
TRF da 5ª Região, lançou na SS 250-CE, e no julgamento da AMS 4097-MG, do TRF da 
1ª Região, da qual foi Relator o douto Juiz Euclides Aguiar (DJU de 25.06.90). 
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Por tais razões, rejeito a preliminar e nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.705-AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: GILVAN COSTA 
Advogados: DRS. ARSÊNIO SOARES MELO NETO E OUTROS (APTE.) E  

JACY COSTA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil 
- O duplo grau de jurisdição possibilita à parte sucumbente e ao terceiro prejudicado a 
revisão dos atos judiciais que lhes dizem respeito. 
- Daí não se conhecer da apelação que trata de matéria diversa daquela que se quer ver 
modificada através do recurso. 
- Apelação não conhecida. 
 
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, não conhecer da 
apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de novembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: O INSS apelou da sentença que o condenou a 
proceder à revisão da renda mensal inicial da aposentadoria do autor, inativado em 
01.06.90, nos termos da Lei nº 8213/91. Pela nova sistemática , seriam corrigidos 
monetariamente todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de renda 
mensal inicial do benefício. 
Nas razões do recurso, o Instituto invoca o art. 58, do ADCT, e defende a irretroatividade 
de seu teor. Apenas a partir de 04/89 a Previdência Social estaria obrigada a iniciar os 
procedimentos revisionais de benefícios em manutenção à data da promulgação da 
Constituição. 
O autor, nas contra-razões, alega a impertinência dos argumentos sustentados pelo 
apelante com relação aos fundamentos da decisão e requer o improvimento do recurso. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Os argumentos desenvolvidos pelo 
INSS nas razões de apelação não dizem respeito ao conteúdo objeto da condenação a 
ele impingida. 
Utilizou-se a autarquia previdenciária de petição já padronizada referente à revisão de 
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benefícios em manutenção, à data da promulgação da atual Constituição Federal. 
Hipótese totalmente distinta da dos autos. 
Não se conhece, pois, de recurso cujo teor se encontre dissociado da decisão que se 
pretende ver reformada. Revela-se, assim, necessidade de ordem lógica, em respeito ao 
duplo grau de jurisdição, de que a irresignação do recorrente se manifeste no tocante à 
sucumbência. Tal não se verificou. 
Isto posto, não conheço da apelação. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 28.550-PB 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: REGINALDO DANTAS DE LIMA 
Apelada: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS -CVM 
Advogados: DRS. ORVÁCIO LYRA MACHADO (APTE.) E  

CARLOS CÉZAR ALCÂNTARA AMORIM E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Comercial. Tributário. Embargos à Execução. Dívida Ativa da Fazenda Pública. 
Sociedade de Capital Aberto. Competência e legitimidade da CVM. 
01. Não se devem confundir as personalidades da União e de suas autarquias. As dívidas 
de ambas são espécies do gênero dívidas ativas da Fazenda Pública. 
02. A CVM tem competência para fiscalizar, multar e executar as empresas que atuem no 
mercado de valores mobiliários de forma incorreta ou ilegal. 
03. Têm força executiva as multas oriundas de decisões proferidas na esfera 
administrativa, no âmbito da CVM. 
04. Inteligência dos arts. 8º, 9º, 22º e 32º, da Lei nº 6.385/76. 
05. Dispensa-se a necessidade de requisição de novas provas, se nos autos há provas 
bastantes para o convencimento do juiz. 
06. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Em primeira instância, Reginaldo Dantas de Lima, 
apelante, promoveu embargos à execução contra a Comissão de Valores Mobiliários - 
CVM, alegando sumariamente o seguinte: 
a) cerceamento de defesa por não ter recebido o julgado do processo administrativo em 
seu inteiro teor, quando notificado daquela decisão; 
b) ser a exeqüente incompetente para aplicar a multa que se encontra cobrando, frente ao 
ordenamento jurídico; 
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c) a Certidão de Dívida Ativa encontra-se carente de pressuposto legal, por não ter sido 
feita pela Procuradoria da Fazenda Nacional, como prevê o art. 2º, § 4º, da Lei nº 
6.830/80; 
d) a representação se encontra defeituosa por não ter sido a inicial da execução assinada 
pelo Procurador da República, estando assim acometida de defeito irremediável; 
e) no mérito, a ilegitimidade da pretensão da exeqüente, por não se ter configurado o 
motivo ensejador da aplicação da multa, como restou evidenciado no procedimento 
administrativo. 
Impugnando os embargos, a CVM aduziu: 
a) que não houve cerceamento de defesa, posto que a embargante foi notificada de todas 
as decisões do procedimento administrativo; 
b) que a POLICOR, empresa da qual era ex-diretor o apelante, não era, como quer fazer 
crer, uma sociedade anônima fechada, mas sim uma sociedade anônima de capital 
aberto, devidamente registrada, à época, no Banco Central; 
c) que é legal o lançamento fiscal procedido pela CVM, posto que, por força do princípio 
da legalidade, toda quantia que pertença às autarquias cobrar é dívida ativa da Fazenda 
Pública; 
d) que, por força dos arts. 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80, a CVM tem legitimidade para 
representar a Fazenda Pública. 
O MM. Juiz singular decidiu em favor da embargada, deixando de apreciar pontos que, 
segundo ele, não estavam devidamente explicitados na inicial. 
O Tribunal Federal de Recursos, provocado pelo embargante, determinou que outra 
sentença fosse proferida, analisando todos os aspectos ventilados na inicial. 
O MM. Juiz monocrático novamente decidiu em favor da embargada, julgando 
improcedentes os embargos e subsistente a penhora. 
Irresignado com o decisum singular, o embargante interpôs a presente apelação, 
alegando, em síntese, o seguinte: 
a) a inexistência de decisão que embase a propositura da execução contra ele, uma vez 
que afirma ter havido fraude e não ter sido realizado o julgamento do recurso por ele 
interposto na esfera administrativa; 
b) a ilegitimidade da Comissão de Valores Imobiliários para figurar no pólo ativo da 
execução; 
c) que o título apresentado para execução não tem força executiva; 
d) a incompetência dos advogados da Comissão de Valores Mobiliários para promover a 
execução; 
e) a impropriedade da ação da Comissão de Valores Mobiliários sobre a empresa 
POLICOR, visto que se trata de empresa de capital fechado, não estando sob a sua 
jurisdição, de acordo com o art. 9º, da Lei nº 6.385/76. 
Intimada a embargada apresentou contra-razões, pugnando pela manutenção da 
sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Passo a examinar as questões levantadas 
pelo embargante no presente recurso de apelação. 
O apelante foi bastante insistente na tentativa de fazer crer ter sido vítima de uma fraude 
inescrupulosa por parte do Conselho Monetário Nacional, visando assim a anular a 
sentença de 1º grau, da qual restou vencido. 
Ocorre que nos autos do Procedimento Administrativo nº 17/80, acostados aos autos dos 
presentes embargos, existem documentos suficientes que demonstram a existência de 
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pronunciamento do Conselho Monetário Nacional acerca do mesmo. 
Sendo suficientes as provas apresentadas, não é obrigado o juiz a requerer a produção 
de novas provas acerca do que já foi objeto do seu convencimento. 
Penso que o pronunciamento do Conselho, Relator do recurso interposto (fls. 1082/3), 
bem como o ofício encaminhando os processos julgados de volta à Comissão de Valores 
Mobiliários (fls. 1085), atestam cabalmente a ocorrência do julgamento do caso em tela no 
Conselho Monetário Nacional. Atestam, ainda, esta afirmação os inúmeros ofícios 
encaminhados aos indiciados, informando sobre a confirmação da decisão do Inquérito 
Administrativo nº 17/80. 
O art. 8º, da Lei nº 6.385/76, no seu inciso III, atribui à Comissão de Valores Mobiliários a 
competência para fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de 
valores mobiliários. 
Por outro lado, o art. 9º, inciso V, do mesmo diploma legal, autoriza a CVM a apurar, 
através de inquéritos administrativos, atos ilegais e práticas não eqüitativas de todos 
aqueles que participem do mercado de valores mobiliários. 
Ainda que assim não fosse, o fato de a companhia multada colocar suas ações junto ao 
público fez com que arcasse com todos os ônus de companhia aberta, sendo obrigada a 
atender aos dispositivos constantes da lei societária, no tocante às companhias abertas. 
O art. 22, da Lei nº 6.385/76, define as sociedades abertas: 
"Considera-se aberta a companhia cujos valores mobiliários estejam admitidos à 
negociação na Bolsa ou no mercado de balcão." 
Por sua vez, a Resolução nº 457, de 21 de dezembro de 1977, considera, para todos os 
efeitos legais, como sociedades anônimas de capital aberto todas as companhias abertas. 
Com estas considerações, não há falar-se em incompetência da Comissão de Valores 
Mobiliários para fiscalizar, promover o inquérito administrativo e executar a dívida, objeto 
da presente demanda. 
Quanto à execução propriamente dita, reza o art. 32, da Lei nº 6.385/76, com a redação 
dada pela Lei nº 6.616/78: 
"As multas impostas pela Comissão de Valores Mobiliários, após a decisão final que as 
impôs na esfera administrativa, terão eficácia de título executivo e serão cobradas 
judicialmente, de acordo com o ato estabelecido pelo Código de Processo Civil para o 
processo de execução." 
Frente à clara disposição de lei, cai por terra a alegação do embargante de que a 
condenação em multa a ele imposta não teria força executiva. 
Também não procede a alegação de que os advogados da CVM não têm legitimidade 
para promover a execução por não serem procuradores da União. 
Toda quantia que, por força do princípio da legalidade, pertença às autarquias  cobrar, é 
dívida ativa da Fazenda Pública. Dentro do gênero Divida Ativa da Fazenda Pública, 
compreendem-se as dívidas relativas à União, ao Distrito Federal, aos Estados, aos 
Municípios e às autarquias - a cuja categoria pertence a CVM. 
Se a cobrança do crédito legalmente delegada às autarquias é dívida ativa da Fazenda 
Pública, é certo que os procuradores das autarquias são investidos de legitimidade para 
representá-las judicialmente. 
Há de asseverar-se que dívida da Fazenda Pública não se confunde com Fazenda 
Nacional, esta sim, da União. Não há que se confundir com as personalidades distintas da 
União e de suas autarquias. 
Por todo o exposto, considero correta a decisão do Juiz de 1º grau, razão por que a 
mantenho integralmente. 
Assim sendo, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 35.109-AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL 
Apelado: LUIZ VASCO DE ARAÚJO 
Advogados: DRS. FÁBIO MÁXIMO DE CARVALHO MARROQUIM E OUTROS (APTE.) E  

CLÁUDIO LUIZ DOS SANTOS BEIRÃO (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Servidor público civil. Revisão de aposentadoria. Composição do 
vencimento do cargo efetivo mais os "quintos" adicionados. Lei nº 6.732/79. 
Permissibilidade legal. Art. 40, § 4º, da Carta Magna. 
1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 40, § 4º, confere a possibilidade de 
alteração do ato de aposentação com referência à contribuição financeira. Tal regra se 
verifica por se considerar que a relação do aposentado com a Administração Pública é de 
trato sucessivo. 
2. É absolutamente certo, no caso dos autos, que o autor, ao aposentar-se, poderia optar 
por qualquer das composições financeiras estabelecidas na Lei nº 6.732/79. 
3. A imodificabilidade da aposentadoria refere-se apenas aos requisitos exigidos pela lei 
para seu deferimento. Quanto à retribuição financeira decorrente da relação entre a 
Administração e o aposentado, por ser de trato sucessivo, não é incompatível com 
alterações sucessivas. No caso dos autos, mercê de mudanças no padrão vencimental 
dos cargos exercidos pelo autor, a opção inicialmente feita tornou-se ruinosa, não 
havendo dispositivo legal ou princípio jurídico que, nas circunstâncias, vede o exercício de 
nova opção. 
4. A busca da revisão judicial do ato de aposentadoria tem por motivação o prejuízo 
financeiro que o aposentado está a sofrer, considerando ser legalmente possível seus 
proventos serem calculados com base em composição mais benéfica. Tendo os 
proventos natureza alimentícia, é imperioso admitir-se que seria um contra-senso, 
incompatível com o direito, a opção daquele que se aposenta pela situação menos 
favorável em termos financeiros. De rigor, não há opção a exercer pelo aposentado. É 
dever da Administração zelar pela não diminuição do patrimônio financeiro do 
aposentado. A aposentadoria, dizia Rui Barbosa, "é bem patrimonial" que ingressa no 
ativo do beneficiado como renda constituída para toda a sua vida, em retribuição de 
serviços que prestou. Na maioria das situações, é tudo quanto resta para a sobrevivência 
do indivíduo, não sendo justo, nem juridicamente aceitável, que se lhe retirem a 
possibilidade de usufruir da melhor composição dos seus proventos. 
5. Apelação improvida. 
 
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 apelação, 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, 14 de dezembro de 1993 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de apelação contra sentença que julgou 
procedente pedido de revisão de aposentadoria, no sentido de que os proventos do ora 
apelado fossem "compostos pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido do percentual do 
vencimento do cargo em comissão, mais os "quintos" adicionados na forma outorgada 
pelo art. 2º e 3º, da Lei nº 6.732/79, ...". 
A Universidade Federal de Alagoas apresentou recurso de apelação, argumentando que 
as opções estabelecidas pela Lei nº 6.732/79 são alternativas e excludentes entre si, 
razão pela qual a opção feita no ato da aposentadoria tornou-se definitiva e inalterável. 
Afirmou, ainda, que o caso em tela não se enquadra no § 4º, do art. 40, da Magna Carta, 
por não se tratar de revisão de proventos. 
Contra-razões pugnando pela manutenção do r. decisum. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A respeitável sentença não merece reparos. 
O ilustre Magistrado singular decidiu a questão dentro dos princípios norteadores do 
ordenamento jurídico positivado. 
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 40, § 4º, confere a possibilidade de alteração 
do ato de aposentação com referência à contribuição financeira. Tal regra se verifica por 
se considerar que a relação do aposentado com a Administração Pública é de trato 
sucessivo. 
Nesse diapasão, o MM. Juiz sentenciante bem elucidou a matéria, litteratim: 
"Assim, o julgamento depende da solução de um único problema, da resolução de 
singular questão jurídica, qual seja: é alterável a composição financeira de aposentadoria 
regularmente deferida, ou, uma vez concedida, a aposentadoria torna-se imutável, não 
sendo dado à Administração alterá-la, ainda que para atender à conveniência do 
aposentado ? 
De outra parte, cumpre destacar ser absolutamente certo, no caso dos autos, que o autor, 
ao aposentar-se, poderia optar por qualquer das composições financeiras acima 
elencadas, inclusive por aquela que ora pretende. O único entrave encontrado pela 
Administração é a imutabilidade da aposentadoria. Fosse a opção agora pretendida 
exercida no momento inicial e a Administração a teria acatado sem percalços. 
A matéria é interessante, até porque ambas as posições antagônicas defendidas nos 
autos, por autor e ré, são respeitáveis, bem como são irrepreensíveis os argumentos por 
eles expendidos. 
Tenho, porém, que o melhor direito ampara a pretensão do autor. Na verdade, a 
imodificabilidade da aposentadoria refere-se apenas aos requisitos exigidos pela lei para 
seu deferimento. Quanto à retribuição financeira decorrente da relação entre a 
Administração e o aposentado, por ser de trato sucessivo, não é incompatível com 
alterações sucessivas. No caso dos autos, mercê de mudanças no padrão vencimental 
dos cargos exercidos pelo autor, a opção inicialmente feita tornou-se ruinosa, não me 
parecendo que haja dispositivo legal ou princípio jurídico que, nas circunstâncias, vede o 
exercício de nova opção. 
Neste sentido, além da mencionada ausência de vedação, há o disposto na própria 
Constituição Federal, que preconiza a alteração dos proventos, sempre que ocorrer 
modificação na remuneração dos servidores em atividade. E esta regra não apanha 
apenas as alterações decorrentes de reajustamentos que visem a recompor o poder 
aquisitivo da moeda. Mas toda e qualquer alteração, mesmo aquelas que importem em 
reclassificação dos servidores públicos. 
É verdade que a regra constitucional não disciplina precisamente a hipótese dos autos. 
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Contudo, em sendo a Constituição uma carta de princípios, dela se deve extrair os pilares 
vetores do sistema, não sendo exagerado concluir, ante a regra referenciada, que  este 
admite a alteração dos efeitos financeiros da aposentadoria para adequá-los aos novos 
índices de remuneração dos servidores ativos. 
De mais a mais, este tem sido o entendimento, inclusive do Judiciário, agindo 
administrativamente. 
Destarte, tendo o autor preenchido os requisitos para gozar da aposentadoria nos termos 
pretendidos, a ação procede. Não pode, entretanto, a alteração retroagir à data da 
aposentadoria, visto que, somente em 3 de janeiro de 1992, o autor entendeu de reoptar. 
Até então, a Administração vinha lhe pagando os proventos nos termos em que a 
inativação restou pedida pelo interessado. 
Conforme bem explicitado pelo ilustre Julgador, a modificação postergada, além da 
autorização genérica da Lei Maior (art. 40, § 4º), apresenta suporte esculpido em lei 
ordinária, estando, assim, a pretensão dentro dos limites do princípio da legalidade. 
Em suas contra-razões, o apelado discorreu de maneira cristalina sobre o discutido, com 
argumentos que considero relevantes ao caso. Hei por bem transcrever as seguintes 
assertivas, verbis: 
"A busca da revisão judicial do ato de aposentadoria, já foi dito na inicial, tem por 
motivação o prejuízo financeiro que o recorrido está a sofrer, considerando ser legalmente 
possível seus proventos serem calculados com base em composição mais benéfica. E 
mais: se os proventos têm natureza alimentícia, é imperioso admitir-se que seria, no 
mínimo, um contra-senso, incompatível com o direito, a opção daquele que se aposenta 
pela situação menos favorável em termos financeiros. De rigor, não há opção a exercer 
pelo aposentado. É dever da Administração zelar pela não diminuição do patrimônio 
financeiro do aposentado. A aposentadoria, dizia Rui Barbosa, "é bem patrimonial" que 
ingressa no ativo do beneficiado como renda constituída para toda a sua vida, em 
retribuição de serviços que prestou. Na maioria das situações, é tudo quanto resta para a 
sobrevivência do indivíduo, não sendo justo, nem juridicamente aceitável, que se lhe retire 
a possibilidade de usufruir da melhor composição dos seus proventos. 
Como se pode observar, não há, dos pontos de vista moral ou jurídico, justificativa, 
sequer razoável, para a negativa da recorrente/ré em atender à pretensão do 
recorrido/autor. E não há porque, em idêntica situação, a mesma já concedeu a revisão, 
conforme se observa do Parecer nº 52/92-SPE/DLDD/DP (fl. 37), devidamente aprovado 
(conf. fls. 38), cuja ementa é do seguinte teor: 
EMENTA: Revisão de aposentadoria no sentido de perceber a função de confiança na 
forma da opção do Decreto-Lei nº 1.445/76 e alterações posteriores e a vantagem pessoal 
dos ""quintos", de acordo com a Ata nº 17/85, do Tribunal de Contas da União. Pretensão 
legal." 
As fundamentações elencadas tanto no decisório monocrático como nas contra-razões 
acima transcritas me convenceram da plausibilidade de se conferir ao apelado o pleito 
formulado. 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação, mantendo a r. sentença em seus 
próprios termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 36.819-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: IVANICE GOMES DE SÁ E OUTRO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
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Advogado: FRANCISCO VITAL DE SÁ (aptes.) 
 
EMENTA 

Ação de Desapropriação. Cultivo ilegal de plantas psicotrópicas. CF, art. 243, e Lei 
8.257/91. Prova pericial. Obrigatoriedade. Ausência de citação de ambos os cônjuges. 
Nulidade. 
Na desapropriação de gleba destinada ao cultivo de plantas psicotrópricas, ainda que não 
haja indenização, é obrigatória a realização de perícia, por disposição expressa da Lei nº 
8.257/91, art. 7º, § 2º. 
A ação expropriatória, por envolver o direito de propriedade, tem natureza real imobiliária, 
impondo-se a citação de ambos os cônjuges ,sob pena de nulidade (CPC, art. 10, I). 
Inaplicabilidade do disposto no art. 16, da LGD (DL 3365/41), que dipensa a citação de 
ambos os consortes. A desapropriação, no caso, é regida por norma específica (Lei 
8257/91), não se aplicando as disposições da LGD, nem havendo qualquer dispositivo 
que permita que a ação seja proposta contra apenas um dos cônjuges. Antes pelo 
contrário, o art. 23 da Lei 8.257 manda aplicar subsidiariamente as normas do CPC. 
Nulidade do processo. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade e em preliminar, anular o processo, restando prejudicada a apelação, nos 
termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 18 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A União Federal ajuizou, perante a 8ª Vara Federal - 
PE, contra Ivanice Gomes de Sá e Gilberto Gomes de Sá, ação de expropriação da 
propriedade rural denominada Fazenda Caiçara, sita no Município de Floresta, com 
fundamento no art. 243 da CF e na Lei nº 8.257/91, por haver sido encontrada, naquele 
imóvel rural, em área de aproximadamente 1,5 ha, uma cultura de plantas psicotrópicas 
da espécie Cannabis Sativa (Maconha). 
Alegou a expropriante que a plantação "com aproximadamente quatro mil pés, bem como 
os subprodutos, cerca de oitocentos e noventa e dois quilos do mesmo vegetal, 
preparados para o consumo, pertenciam aos indivíduos Gilberto Gomes de Sá e seu 
irmão Adelmo Gomes de Sá" (fls.02) e que a citada área "situa-se dentro dos limites do 
imóvel rural denominado Fazenda Caiçara, com área total de 92,0 ha, conforme 
demarcação do INCRA, pertencente a Ivanice Gomes de Sá e Gilberto Gomes de 
Sá"(fls.03). 
Deferida a imissão liminar da União na posse do imóvel, os expropriados contestaram a 
ação, aduzindo, em resumo, que a Fazenda Caiçara não pertence apenas aos requeridos, 
mas a diversos condôminos e que a área onde a PF encontrou a maconha, também 
denominada Caiçara, não pertenceria aos requeridos, mas ao espólio de Maria Gomes de 
Sá, sendo que no quinhão que lhes pertencia nada teria sido encontrado que pudesse 
ensejar o processo expropriatório. Juntaram mapas e documentos, protestando pela 
realização de perícia. 
O MM. Juiz Federal, após proceder à audiência de instrução e julgamento sem no entanto 
haver se pronunciado sobre a prova pericial, julgou procedente o pedido expropriatório, 
tornando definitiva a liminar concedida, por entender que os réus não conseguiram 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

"destruir as provas da existência do plantio de maconha" (fls. 172). 
Irresignados, apelaram os expropriados reiterando os argumentos já aduzidos, inclusive 
quanto à necessidade da perícia, pugnando, ao final, pela nulidade da sentença. 
Com a resposta ao recurso, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
Era o que cabia relatar. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Observo inicialmente que a ação foi 
proposta contra os irmãos Ivanice e Gilberto Gomes de Sá, ambos casados. 
É induvidosa, por envolver o direito de propriedade, a natureza real da ação 
expropriatória. 
Nas ações reais imobiliárias ambos os cônjuges serão necessariamente citados (CPC, 
art. 10, I) e a falta de citação de um deles nulifica o processo. 
No caso, os cônjuges dos expropriados não foram citados para integrar a lide. 
É certo que a LGD (DL 3.365/41) contém dispositivo expresso em que dispensa a citação 
de ambos os cônjuges. O art. 16 daquele diploma legal estabelece: 
"A citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens; a do marido 
dispensa a da mulher; a de um sócio, ou administrador, a dos demais, quando o bem 
pertencer a sociedade; a do administrador da coisa no caso de condomínio, exceto o de 
edifício de apartamentos constituindo cada um propriedade autônoma, a dos demais 
condôminos, e a do inventariante, e, se não houver, a do cônjuge, herdeiro, ou legatário, 
detentor da herança, a dos demais interessados, quando o bem pertencer a espólio". 
No entanto, a expropriação de glebas nas quais se localizem culturas ilegais de plantas 
psicotrópicas é regida por norma específica (Lei 8.257/91), não se aplicando as 
disposições da LGD, nem havendo qualquer dispositivo que permita que a ação seja 
proposta contra apenas um dos cônjuges. Antes pelo contrário, o art. 23, da Lei 8.257, 
manda aplicar subsidiariamente as normas do CPC. 
Sendo assim, impõe-se a anulação do processo, a fim de que os cônjuges dos 
expropriados sejam citados para integrar a lide. 
Demais disto, há, ainda, outra causa de nulidade referente ao cerceamento do direito à 
produção de prova pericial. 
Os réus, alegando que o imóvel expropriado era condominial e que a cultura de maconha 
fora encontrada em quinhão que não lhes pertencia, requereram a realização de perícia. 
O MM. Juiz Federal, sem deferir ou indeferir expressamente a perícia, prolatou a sentença  
com base, apenas, em laudo da Polícia Federal. 
Ora, nas ações expropriatórias, o principal objetivo da perícia é fixar a justa indenização 
sempre que houver divergência entre a oferta do Poder público e a pretensão do 
particular. No caso, não havendo indenização, uma vez que, "na realidade, não se trata 
de desapropriação, mas sim de confisco, por insuscetível de pagamento, embora 
justificável pelos danos causados pela droga" (Meirelles, Hely, Direito Administrativo 17ª 
ed., p. 513), poderia até se argumentar pela desnecessidade da perícia. 
No entanto, a Lei 8.257/91 é expressa ao dispor: 
"Art. 7º. Recebida a inicial, o Juiz determinará a citação dos expropriados, no prazo de 
cinco dias. 
§ 1º. Ao ordenar a citação, o Juiz nomeará perito. 
§ 2º. Após a investidura, o perito terá oito dias de prazo para entregar o laudo em 
cartório." 
Pela redação do dispositivo acima, depreende-se que a perícia é obrigatória. 
Sem falar que a área expropriada apresenta-se controvertida, pertencente a vários 
condôminos, não se sabendo, ao certo, em qual dos quinhões foi encontrada a maconha. 
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A perícia, no caso, afigura-se imprescindível e, ainda que não houvesse disposição 
expressa na Lei 8.257/91, a sua não realização representaria manifesto cerceamento de 
defesa. 
Com essas considerações, anulo o processo restando prejudicada a apelação. 
É o meu voto, em preliminar. 
 
VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Vencido nas preliminares, passo ao exame 
do mérito. 
O art. 243, da novel Carta Magna, veio a instituir importante mecanismo de combate ao 
tráfico ilícito de entorpecentes, ao permitir a imediata expropriação de quaisquer terras 
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas. 
Dispõe o referido dispositivo constitucional: 
"Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de 
plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao 
assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem 
qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei". 
Posteriormente, a Lei 8.257/91 disciplinou o processo expropriatório. 
A expropriação, no caso, como se vê, tem natureza de confisco, não conferindo ao 
expropriado direito a qualquer forma de indenização. 
No caso em julgamento, pelo que dos autos consta, restou comprovado o cultivo de 
maconha na área objeto da expropriação. As cópias do inquérito policial, juntamente com 
os demais documentos anexados pela União, inclusive fotográficos, não deixam margens 
a controvérsias. 
Mantenho a sentença por seus jurídicos fundamentos, determinando que a gleba 
expropriada seja incorporada ao patrimônio da União, após o trânsito em julgado da 
sentença (Lei 8.257/91, art. 15). 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 38.361-RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: JOÃO FERNANDO SALVIANO  
Advogados: DRS. ALBERTO L. DE AZEVEDO FILHO E OUTROS (APTE.) E  

LEOPOLDO MANOEL DE SOUZA E OUTRO (APDO.) 
Vara de Origem: 1ª 
 
EMENTA 

Previdenciário. Reconhecimento de tempo de serviço como estagiário. Hospital 
credenciado. Atividade laboral sob o regime da previdência. Possibilidade. 
- O tempo de serviço prestado como estagiário de medicina em hospital público deve ser 
computado para fins de aposentadoria previdenciária. 
- Inquestionável a condição de segurado obrigatório, ainda mais porque o trabalho fora 
desenvolvido em período anterior à Lei 6494/77. 
- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

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

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apela Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS de sentença reconhecedora de tempo de serviço prestado por João Fernando 
Salviano como estagiário de medicina no Hospital de Clínicas Dr. Augusto Leite, de 
Aracaju, no período de 1965 a 1966. 
Afirma o apelante impossível o reconhecimento do mencionado tempo de serviço, por 
dois motivos preponderantes:  
a) o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza;  
b) a legislação previdenciária não considera o estagiário  segurado da Previdência Social. 
Requer, por fim, a reforma in totum da decisão recorrida. 
Sem contra-razões. 
Regularmente processados,  subiram os autos para desembargo e a mim couberam por 
distribuição. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O reconhecimento de tempo de 
serviço, para efeitos previdenciários, mostra-se possível quando atinente a trabalho 
sujeito ao regime da Previdência Social. 
No caso em exame, exerceu-se à evidência, labor integrado naquele regime. Detecta-se, 
de fato, através dos documentos trazidos aos autos e da prova testemunhal, que as 
tarefas prestadas pelo apelado, equivaliam às mesmas desenvolvidas por médico, 
existindo remuneração, sibordinação e não eventualidade dos misters. 
Ademais, o denominado "estágio do recorrido, não se achava, à época, excepcionado 
pela Lei 6.494/77, à qual se apegara  o Instituto. Ora, o tempo de serviço em questão se 
desempenhou nos anos de 1965 e 1966, muito antes da edição do referido diploma legal, 
de 1977. 
Inquestionável exibe-se, portanto, a condição de segurado obrigatório, por parte do 
"estagiário" apelante, como até admite o atual RBPS (art. 6º, I, "g") 
Nego, pois, provimento à apelação. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 38.642-CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: FINOBRASA - FIAÇÃO NORDESTE DO BRASIL S/A 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. THAÍS HELENA DE QUEIROZ NOVITA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Pagamento indevido. Correção monetária. Art. 66, parág. 3º, da Lei 8.383/91. 
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01. Concretizado o pagamento indevido ao fisco, o mesmo deve ser restituído, 
independentemente de quem tenha sido o responsável pelo pagamento equivocado. Não 
se aplica ao Direito Tributário a regra do Direito Civil de que o pagamento feito 
voluntariamente só deve ser repetido uma vez provado o erro. 
02. A repetição do indébito deve ser feita com o valor corrigido monetariamente. Regra do 
art. 66, parág. 3º, da Lei 8.383/91. 
03. A correção monetária deve ser procedida até a data da efetiva devolução, uma vez 
que a desvalorização monetária se faz dia a dia e o procedimento de restituição nos 
órgãos públicos é, em regra, moroso. 
04. Remessa oficial improvida. Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à remessa oficial e 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, 06 de setembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: FINOBRASA - Fiação Nordeste do Brasil S.A. 
impetrou ação ordinária de cobrança   contra a União Federal, visando a receber a 
correção monetária de tributo pago a maior pela mesma. 
O Juiz de primeiro grau acatou as razões expendidas pela autora, julgando procedente o 
pedido e determinando que a Fazenda Nacional pagasse à mesma a correção monetária 
sobre o valor devolvido, apurada no período em que o mesmo esteve sob o seu domínio. 
Desta sentença apela a autora, alegando não ter o Juiz se pronunciado sobre parte do 
seu pedido, uma vez que  pede também a correção monetária do montante até o seu 
efetivo pagamento. 
Não foram apresentadas contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Muito bem decidiu o Juiz de primeiro grau 
quando julgou procedente o pedido, baseado na igualdade que deve haver entre o fisco e 
os contribuintes e na impossibilidade de o Poder Judiciário acobertar o enriquecimento 
ilícito, ainda que seja da Fazenda Pública. 
Uma vez concretizado um pagamento indevido ao fisco, tem o  contribuinte o direito à sua 
devolução, independentemente de quem tenha tido a responsabilidade pela sua 
efetivação. É o que se depreende da leitura do art. 165, do Código Tributário Nacional. 
Até porque não se aplicam ao Direito Tributário as regras concernentes à vontade no 
pagamento do Direito Civil. 
Enquanto no Direito Civil aquele que paga voluntariamente não tem direito à devolução, 
exceto no caso de demonstração de erro, no Direito Tributário esta regra não se aplica. 
Isto porque o tributo decorre da lei e não da vontade, não importando se este foi pago 
voluntariamente. O que importa é a demonstração de que o imposto é indevido. 
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No tocante à correção monetária em repetições de indébito, o melhor entendimento é no 
sentido de que é devida. Mesmo quando não havia regra legal expressa, o Supremo 
Tribunal Federal fixou entendimento de que a correção monetária era devida por 
aplicação analógica, com fundamento no art. 108, do Código Tributário Nacional. 
Hoje, no entanto, não é mais necessário recorrer à analogia para concluir neste sentido. 
Isto porque a Lei nº 8.383 preceitua a necessidade da correção expressamente. Diz o par. 
3º, do seu art. 66: 
"Art. 66 - Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições 
federais, inclusive previdenciários, mesmo quando resultante de reforma, anulação, 
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a 
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a períodos 
subseqüentes. 
Par. 3º - A compensação ou  restituição será efetuada pelo valor do imposto ou 
contribuição corrigido monetariamente com base na variação da UFIR." 
Com base no exposto, penso ter agido corretamente o Juiz monocrático, ao julgar 
procedente o pedido de correção do valor repetido.  
Entretanto, penso que a correção deve ser procedida até o momento da sua efetiva 
restituição, sob pena de restar sem efeito a sua aplicação, uma vez que a desvalorização 
da moeda no Brasil se dá dia a dia e o procedimento de devolução adotado pelos órgãos 
públicos é, de regra, moroso. 
Assim sendo, nego provimento à remessa oficial e dou provimento à apelação para 
reformar a sentença, no tocante ao termo final do período a ser corrigido monetariamente, 
determinando que a correção se faça até a data da efetiva devolução. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 42.065-AL 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: JOSÉ TENÓRIO ABS 
Advogados: DR. PEDRO OLIVEIRA LIMA (APDO.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Multa por infração à CLT. Pequeno empreiteiro. Responsabilidade do 
dono da obra. 
Empreiteiro operário que contratara apenas os serviços de reboco de um imóvel em 
construção. Falta de indicação de membro da CIPA. Obrigação não transferida pelo 
contrato ao empreiteiro parcial da construção. 
Responsabilidade do dono da obra. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa, nos termos do relatório e voto 
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 18 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: José Tenório Abs opôs os presentes embargos à 
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execução fiscal que lhe move a Fazenda Nacional, visando à decretação da extinção da 
ação executiva, bem como a insubsistência da penhora efetuada. 
Argumenta, em síntese, haver sido autuado pela fiscalização do trabalho, por infração ao 
artigo 163 da CLT, referente a normas de segurança e medicina do trabalho, vez que 
foram encontrados, na obra realizada em sua propriedade particular, trabalhadores sem 
equipamento de proteção individual. Aduz, entretanto, que o fornecimento de referido 
equipamento estava sob a responsabilidade do Sr. Erson Teodoro dos Santos, nos 
termos da cláusula quarta, parágrafo único, do contrato de empreitada entre eles 
celebrado, pelo que se torna evidente sua ilegitimidade passiva para a causa. Afirma, 
ainda, haver excesso de execução, no que se refere à cobrança dos juros moratórios. 
Impugnando a ação incidental, alega a embargada que o embargante é responsável pelo 
não fornecimento dos equipamentos de segurança, a despeito da cláusula contratual 
citada, porquanto agiu com culpa, ao escolher profissional incompetente (culpa in 
eligendo), e não exerceu a devida fiscalização (culpa in vigilando).  
O embargante requereu a produção de prova pericial para dirimir a existência ou não do 
excesso de execução, opondo-se a União Federal, embargada, argumentando que o 
acréscimo do débito ocorrera pela incidência dos juros de mora em taxa equivalente à 
TRD, nos termos da Lei nº 8.218/91 - fls. 50 e 52/54. 
Sem decisão quanto à prova requerida, foram julgados procedentes os embargos, por 
entender que o proprietário-empreitante, em empreitada de lavor, não responde, perante 
a Administração, pelas faltas cometidas pelo empreiteiro, no que concerne às normas de 
proteção e segurança do trabalho, sendo a responsabilidade por infração sempre pessoal, 
somente transferível a terceiros por expressa permissão legal, inexistente na hipótese. 
Inconformada, recorre a Fazenda Nacional, embargada, sustentando a responsabilidade 
solidária entre o proprietário-empreitante e o empreiteiro, no tocante às infrações da 
legislação trabalhista, nos termos do art. 2º da CLT, dentre outros. 
Com a resposta ao recurso pugnando pela manutenção da sentença, subiram os autos, 
vindo-me conclusos por distribução. 
Sentença submetida ao duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator):  José Tenório Abs, dono de uma obra 
residencial situada no "Tabuleiro dos Martins", em Maceió, contratara com o "mestre de 
obras" Erson Teodoro dos Santos os serviços de reboco das paredes e do teto da 
edificação, mediante instrumento particular, não registrado, e com o prazo máximo de 
60(sessenta) dias, a partir de 04.03.91, para a execução da empreitada - fls. 40. 
Multado e executado por infração ao art. 163 da CLT, o "dono da obra" sustenta não ser 
responsável pela obrigação, desde que transferida ao empreiteiro. 
No âmbito do direito do trabalho e no do previdenciário, em face do princípio do "contrato 
realidade", quando o dono da obra contrata com pequeno empreiteiro, cuja inidoneidade 
econômica é evidente, assume solidariamente as obrigações (TST, 1ª Turma, Proc. 
3.576/78 - CLT Com., 22ª edição, Gabriel Saad). 
O empreiteiro, mestre de obras que se comprometera apenas a executar os serviços de 
reboco da construção, não é responsável pela infração apurada, ante a sua evidente 
incapacidade econômica. Em casos assim, os contratos de pequena empreitada em que o 
empreiteiro é um operário sem prévio registro ou anotação nos órgãos fiscalizadores das 
obras de construção civil, via de regra, encobrem relação empregatícia. 
Sabiamente, a Consolidação conferiu competência às Juntas de Conciliação para os 
dissídios resultantes de contratos de empreitada em que o empreiteiro seja operário - art. 
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652, III, da CLT. 
Mas, ainda que se tratasse de empreiteiro economicamente idôneo, a infração não lhe 
poderia ser debitada, a meu ver e com todo respeito. 
O auto de infração aponta descumprimento ao art. 163 da CLT, que dispõe: 
"Art. 163. Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
- CIPA -, de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos 
estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas." 
Por sua vez, o contrato da empreitada disciplinou a responsabilidade do empreiteiro da 
seguinte forma: 
"CLÁUSULA QUARTA - O contratado se obriga a contratar por sua conta todo o pessoal 
necessário à execução de serviços, ora contratados, assumindo integralmente a 
responsabilidade pelo pagamento da respectiva remuneração, bem como pelos encargos 
sociais e trabalhistas decorrentes da implementação do presente contrato. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O contratado obriga-se, ainda, a fornecer ao pessoal que 
trabalhar na obra todos os equipamentos de proteção individual - EPI, bem como as 
instalações exigidas pela legislação que rege as normas de Medicina e Segurança do 
Trabalho, as quais declara, neste ato, conhecer, obrigando-se por força deste contrato a 
respeitá-las." 
Como se observa, nenhuma obrigação impôs ao empreiteiro quanto à indicação de 
membro para composição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 
Não podendo ser atribuído ao empreiteiro o cometimento da falta, que, no caso, é de 
caráter pessoal, somente do dono da obra pode ser, como foi, cobrada. 
Dou provimento à apelação e à remessa, invertendo o ônus da sucumbência. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 44.097-RN 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 
Apelada: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 
Advogados: DRS. JOSÉ SEGUNDO DA ROCHA (APTE.) E  

GERALDO ANTUNES DE ARAÚJO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Processo Civil e Constitucional. Servidores públicos. Substituição processual. Duplicidade 
de entidades sindicais. Ilegitimidade ativa ad causam. 
- O desmembramento e a desfiliação de profissionais ou conglomerados associados, 
organizando específico sindicato com categorias profissionais ou econômicas bem 
definidas, é conseqüência da liberdade sindical e não afronta o princípio da unicidade 
sindical exigido pelo art. 8º, inc. II, da Constituição Federal. 
- Em caso de conflito entre o sindicato específico e o anterior principal, deve ser resolvido 
em favor da novel entidade, tendo em vista o art. 571, da CLT. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento à 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. 
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Recife, 03 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos 
Servidores Públicos Federais do Rio Grande do Norte - SINDSEP/RN contra sentença do 
MM. Juiz a quo, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com base no 
art. 267, VI, do CPC, por entender ser o SINDSEP/RN carecedor de ação, por falta de 
legitimidade para defender os interesses dos servidores da Fundação Nacional de Saúde 
- FNS, tendo em vista existir entidade sindical específica congregando os referidos 
servidores. 
Alega o apelante que é parte legítima para atuar no pólo ativo da lide e pede a reforma da 
sentença. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O autor, Sindicato dos Servidores Públicos 
Federais do Rio Grande do Norte - SINDSEP-RN, ajuizou ação ordinária contra a FNS, 
postulando o pagamento das URP's, nos vencimentos dos funcionários públicos federais. 
Ocorre que, visando ao pagamento das mesmas URPs, o Sindicato dos Trabalhdores 
Federais da Previdência e Saúde do Rio Grande do Norte - SINDPREVS/RN já tinha 
ingressado em juízo contra a Superintendência de Campanha e Saúde Pública - SUCAM, 
que é, atualmente, a própria Fundação Nacional de Saúde - FNS, configurando-se, 
portanto, uma duplicidade de entidades sindicais em defesa de uma mesma categoria 
funcional. 
O cerne da questão reside em descobrir qual dos sindicatos possui legitimidade para a 
defesa dos interesses dos servidores da FNS. 
O ilustre Juiz monocrático, ao decidir o feito, posicionou-se no sentido de reputar o autor, 
SINDSEP, como sendo carecedor de ação, por ilegitimidade ativa ad causam, conforme 
depreende-se da notável sentença que passo a transcrever: 
"Inicialmente, é mister perquirir-se sobre a legitimidade do autor para defender os 
interesses dos substituídos, tendo em vista a existência de um sindicato específico 
consagrando a categoria dos trabalhadores federais da previdência e saúde do Rio 
Grande do Norte/SINDPREVS - cujo estatuto o qualifica expressamente como entidade 
representativa dos trabalhadores do INAMPS, IAPAS, INPS e SUCAM. 
Registre-se, ainda, que a base territorial do SINDPREVS, expressamente definida no seu 
estatuto, inclui todos os Municípios deste Estado, nos quais existem trabalhadores com 
vínculo empregatício com o Ministério da Previdência e Assistência Social e com o 
Ministério da Saúde, assim como outros órgãos criados ou a serem criados, no âmbito 
destes Ministérios. 
A nova ordem constitucional, implantada a partir de 05 de outubro de 1988, promoveu 
sensíveis modificações na organização sindical nacional, ampliando significativamente o 
poder de ação dos sindicatos, em defesa das suas respectivas categorias profissionais ou 
econômicas, consagrando, no caput do art. 8º, o princípio da liberdade de associação 
profissional ou sindical. 
Este mesmo dispositivo constitucional elenca, em seus incisos, outros princípios a serem 
observados na criação dos sindicatos, entre os quais, o da unidade sindical, cuja 
interpretação reveste-se de fundamental importância ao deslinde da quaestio em apreço. 
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Tal princípio encontra-se delineado no inciso II, do art. 8º, nos seguintes termos: 
'É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, 
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que 
será definida pelos trabalhadores ou empregados interessados, não podendo ser inferior 
à área de um Município.' 
A mais autorizada doutrina pátria tem manifestado entendimento no sentido de que a 
unicidade sindical definida constitucionalmente não impede o desmembramento em 
categorias específicas. 
Nesse passo, o professor Otávio Bueno Magno é incisivo: 
'A existência de uma categoria composta por similitude ou conexão, como por exemplo, a 
representada pelo Sindicato dos Professores, que, desde há algum tempo, vem 
consagrando docentes de todos os níveis, inclusive do Superior. A deliberação por parte 
dos últimos de criarem nova entidade - ANDES - Sindicato Nacional - pode ser 
animadversada pelo sindicato anteriormente existente. Se daí resultar conflito, deve ser 
absolvido em favor da novel entidade , tendo  em  vista a regra 
do art. 571, da CLT, que assim se anuncia: 'qualquer das atividades em profissão (...) 
poderá dissociar-se do sindicato principal, tornando um sindicato específico'. (Repertório 
IOB de Jurisprudência). 
Note-se, inclusive, que, consoante a posição do professor Magano, verificado o conflito 
entre os sindicatos, deve ser resolvido o conflito em favor da novel entidade. 
Segue o mesmo caminho o entendimento esposado pelo insigne Amaury Mascaro do 
Nascimento, verbis: 
'como é sabido, a fundação de sindicato é um gênero que compreende não apenas a 
criação de novas organizações, mas, também, outras figuras correlatas e que também 
podem ser requeridas pelo interessado. 
É o caso do desdobramento ou dissociação de categoria profissional ou econômica 
permitido pelo art. 571, da CLT. Tal se dá especialmente porque as categorias 
excedentes são, em grande número, ecléticas, integradas por atividades ou profissões 
idênticas, similares ou conexas. Nada impede o desdobramento da categoria segundo o 
princípio legal da especificidade. Resultará uma atividade ou profissão similar pode 
especificar-se, tornando-se, mediante registro, autônoma.'(Registro de Sindicatos in Lta 
Suplemento Trabalhista, nº 23/90, parágrafo 132). 
Na mesma linha é a construção jurisprudencial oriunda do Superior Tribunal de Justiça. 
Acórdão relatado pelo ilustre Ministro Milton Pereira espelha com precisão a posição 
solidificada no âmbito daquele Egrégio Tribunal Superior, nos seguintes termos: 
'O princípio da unicidade não significa exigir apenas um sindicato representativo de 
categoria profissional, com base territorial delimitada. Tem a finalidade de impedir que 
mais de um sindicato represente o mesmo grupo profissional. O desmembramento e 
desfiliação de profissionais de conglomerados associados, mesmo conflitante com o 
desejo de reforçar as atividades, organizando específico sindicato com categorias 
profissionais ou econômicas bem definidas, é conseqüência da liberdade sindical. Ao 
Estado está vedado intervir sobre a conveniência ou oportunidade do desmembramento 
ou desfiliação.' (In Lex, JSTJ e TRF 43/22) 
Por tais considerações, plasmado em entendimento doutrinário de autorizados juristas 
pátrios, bem como da jurisprudência do STJ, reputo o Sindicato dos Servidores Federais 
do Rio Grande do Norte carecedor de ação por falta de legitimidade para defender os 
interesses dos servidores da Fundação Nacional de Saúde, tendo em vista a existência 
de entidade sindical de natureza específica, congregando os trabalhadores da previdência 
e saúde deste Estado. 
Dessarte, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito, a teor do art. 267, inciso XI, 
do Código de Processo Civil." 
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A meu ver, a sentença transcrita tocou com precisão no centro da questão e esclarece 
qual o caminho a ser percorrido, exonerando qualquer dúvida quanto à ilegitimidade do 
autor para agir em juízo a favor dos servidores da Fundação Nacional de Saúde, por 
existir, como já explanado na douta sentença, sindicato próprio e específico para defesa 
de seus interesses, a saber, o SINDPREVS/RN. 
Isto posto, nego provimento à apelação e mantenho a sentença em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 44.445-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA 
Apelados: ESPÓLIO DE VICENTE GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS 
Advogados: DRS. JOSÉ SOBRAL FILHO E OUTROS (APTE.) E  

GERALDO MORAES (APDOS.) 
 
EMENTA 

Ação de Desapropriação para Reforma Agrária. Julgamento na vigência da Lei 
Complementar nº 76 de 06.07.93. 
Propriedade rural localizada na microrregião da Serra do Baturité-CE, com plantações e 
benfeitorias de valor. 
Sentença fundamentada em laudo do perito a não merecer qualquer reparo, inclusive 
quanto à determinação do depósito da indenização estabelecida no julgamento (inovação 
da Lei de Desapropriação vigente). 
Apelação e remessa improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, 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 Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA ajuizou, perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, contra 
Maria Lucivanda de Oliveira, José Humberto Gomes de Oliveira, Paulo Gomes de 
Oliveira, Maria Luiza Teixeira de Oliveira, Odete de Oliveira Mendes e seu esposo (Inácio 
Mendes Santiago), Maria de Oliveira Colares e cônjuge (Pocidônio Colares Filho), Damião 
Rodrigues Viana e Maria Joilza Ramos Colares e cônjuge (Raimundo Eudice Colares), 
qualificados na inicial, herdeiros do espólio de Vicente Gomes de Oliveira, ação de 
desapropriação do imóvel rural "Massapê/Cangati", no Município de Itapiúna-CE, 
devidamente matriculado sob o nº 481, Livro 2-D, no registro imobiliário da situação do 
bem. 
Ao especificar o imóvel objeto da desapropriação, a inicial menciona que, segundo a 
escritura, ele mede 844,02 e, de acordo com o memorial descritivo que integrou o Decreto 
declaratório de interesse social, que precedeu o ajuizamento da ação, tem a área líquida 
de 1.352,8192 (um mil, trezentos e cinquenta e dois hectares, oitenta e um ares e noventa 
e dois centiares), pelos quais ofereceu o preço de Cr$ 4.814.822,88 (quatro milhões, 
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oitocentos e quatorze mil, oitocentos e vinte e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) em 
Títulos da Dívida Agrária e Cr$ 14.419.722,00 (quatorze milhões, quatrocentos e 
dezenove mil setecentos e setenta e dois cruzeiros), em moeda legal e corrente no País à 
época, para cobrir os preços das benfeitorias, mais a importância de Cr$ 6.312,12 (seis 
mil, trezentos e doze cruzeiros e doze centavos), em dinheiro, correspondente à sobra de 
emissão dos TDAs. 
Contestando o preço, com base inclusive na vistoria administrativa, que estimara a 
indenização em importância muito superior à depositada, foi repetida em Juízo a 
produção da prova técnica, com oferecimento de laudo pelo Perito (fls. 429/494), ao qual 
aderiu o assistente técnico dos expropriados, e laudo do assistente técnico do INCRA 
(fls.525/526). 
A r. sentença fixou a indenização, afastando as divergências do assistente técnico do 
expropriante, em Cr$ 1.695.104.800,48 (hum bilhão, seiscentos e noventa e cinco 
milhões, cento e quatro mil e oitocentos cruzeiros e quarenta e oito centavos), valor 
acrescido dos juros compensatórios e moratórios, correção monetária, honorários no 
percentual de 8% sobre a diferença, despesas da perícia, além de determinar que o 
INCRA fizesse o depósito da indenização, abatido o inicial, como preconiza o art. 14 da 
Lei Complementar nº 76 de 06.07.93. 
Em síntese, a apelação do INCRA tece críticas ao modo de julgamento das ações de 
desapropriação pelos Tribunais, sem qualquer preocupação com a função social da 
propriedade, timbrando as decisões em ampliar os direitos dos expropriados e, quanto ao 
caso concreto, entende como justa a indenização ofertada. 
Com a resposta, subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de ação de desapropriação para 
fins de reforma agrária promovida pelo INCRA. O MM. Juiz sentenciante fixou a justa 
indenização adstrito ao laudo do perito. 
Em suas razões de recurso, o apelante limitou-se, unicamente, a demonstrar seu 
inconformismo com relação aos valores atribuídos na sentença, ao fundamento de serem 
justos os preços ofertados na inicial, os quais tomaram por base a declaração cadastral 
dos expropriados e o clima de tensão social existente no imóvel. 
Quanto aos valores expressos no laudo pericial, entendo corretos. Os elementos 
condensados no referido laudo (fls.429/515) levam-me ao convencimento de que a 
avaliação em tela está coerente, informada por critérios lógicos consentâneos com a 
realidade do mercado imobiliário do local do imóvel, refletindo o justo preço. 
O recurso do expropriante pretende fazer prevalecer o valor ofertado na exordial, sem 
apresentar qualquer fundamentação convincente. 
Trata-se de uma propriedade rural com 906,1150 ha, situada na Microrregião da Serra do 
Baturité - CE, com terras agricultáveis, dotada de recursos hídricos, servida por energia 
elétrica, estradas, com várias benfeitorias, casas onde residem onze famílias, estábulos, 
currais, açudes, casa de engenho, cercas e plantações. 
A sentença do digno Juiz Geraldo Apoliano, cuidadosamente, fixou a indenização com 
fundamentação convincente - fls. 544/545: 
"São três as discrepâncias consignadas no laudo divergente: (a) o valor da terra nua - 
preço médio de Cr$ 30.000,00 por hectare (sobre esse valor, segundo o laudo, deveria 
incidir fator de depreciação, tendo-se em conta   os   diversos   tipos  de  classe  e 
localização do solo); (b) a avaliação da cobertura vegetal nativa e o cultivo (carnaubal e 
mata nativa) à míngua da existência de um custo de implantação. 
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O Vistor demonstrou, convincentemente, como encontrou o valor de hectare para a terra 
nua (fls. 374/375). Deveras, foram consideradas três classes de solo (fls. 334 e 375) e, a 
partir daí, efetuadas as homogeneizações pertinentes, apurou-se o preço justo para a 
indenização da terra nua. 
Ajunte-se a isso o fato da criteriosa pesquisa empreendida junto a instituições que 
usufruem de alto coeficiente de credibilidade (confira-se fls. 369) tudo ao intuito de, 
mediante a aplicação do método comparativo de mercado, apurar-se a justa indenização 
para a terra nua. 
O laudo divergente, data vênia, cinge-se a impugnar o valor atribuído ao hectare de terra, 
mas silencia no tocante a demonstrar que o tipo e a localização do solo autorizariam 
mesmo, tal como é sustentado, a utilização de "deflatores" distintos dos aplicados no 
laudo oficial, para a positivação do valor da terra. 
Por ser assim, não vislumbro maneira de acolher a objeção levantada, à míngua de 
mostra convincente de sua efetiva procedência. 
O outro tópico objeto de impugnação, correlaciona-se ao fato de haver-se avaliado a 
cobertura vegetal (carnaubal e mata nativa): se não há custo de implantação, argumenta-
se, não há o que indenizar. 
É equivocada a conclusão do laudo divergente. Deveras, já no extinto e sempre egrégio 
Tribunal Federal de Recursos, erigia-se construção pretoriana reconhecendo a 
necessidade e pertinência de indenização desses bens que, sem embargos, ostentam 
valor econômico." 
Quanto à condenação acessória nada poderia aditar ou a modificar, através da remessa, 
já que o recurso dessa parte não houve. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial para manter a 
r. sentença por seus jurídicos fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 44.738-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: CIA. REAL BRASILEIRA DE SEGUROS 
Advogados: DRS. MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES DE QUEIROZ E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação de Reparação de Dano causado em acidente de veículo. Veículo 
segurado. Sub-rogação. 
- Preliminar de preclusão processual argüida nas contra-razões. Rejeição. 
- Preliminar de nulidade de sentença suscitada na apelação. Acolhimento. 
- Caso em que a União não tomou conhecimento da sessão de depoimento de 
testemunha por ela arrolada, que se seguiu à audiência inaugural. 
- Apelação e remessa providas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, acolher a preliminar suscitada pela União, 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, 20 de setembro de 1994 (data do julgamento). 
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JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuidam estes autos de  ação de reparação de dano 
causado em acidente de veículo, de rito sumaríssimo,  ajuizada pela Cia. Real Brasileira 
de Seguros contra a União, em face de sub-rogação do direito de ação de sua segurada 
Hering Comercial Nordeste Ltda. 
Contestação apresentada pela ré, denunciando à lide o motorista do veículo de sua 
propriedade, Eudes Medeiros da Cunha, para efeito de ação regressiva. Alegou ainda, em 
preliminar, a ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir da autora. Meritoriamente, 
sustentou que a responsabilidade pelo abalroamento era única e exclusiva do motorista 
do automóvel segurado. 
Houve a oitiva da testemunha da ré (fls. 55). 
O MM. Juiz Federal da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco julgou 
procedente o pedido, condenando a União a "ressarcir à autora o valor pago, a título de 
indenização do sinistro noticiado nos autos, corrigido monetariamente desde a propositura 
da ação e acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da 
citação." Condenou, ainda, em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor 
da condenação. Por fim, julgou improcedente a denunciação da lide. 
Irresignada, a União interpôs apelação alegando, em preliminar, a nulidade do processo. 
No mérito, renovou as razões da contestação. 
A autora apresentou contra-razões, argüindo, também, em preliminar, a impossibilidade 
de conhecimento da apelação, pugnando, no mérito, pela manutenção da sentença.  
Decisum sujeito ao duplo grau de jurisdição. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Examino, inicialmente, a preliminar argüida 
nas contra-razões por ser prejudicial à análise da preliminar da apelação.  
A apelada alega ter havido preclusão processual em face do recurso de apelação da 
União estar assinado por Procurador da Fazenda Nacional, representando a União, 
quando já em vigência a Lei Complementar nº 73/93 que criou a Advocacia-Geral Da 
União, de acordo com o art. 131 e parágrafos e, art. 132 da Constituição da República. 
Não assiste razão ao apelado. 
Dispõe a LC nº 73/93, verbis: 
"Art. 69 - O Advogado-Geral da União poderá, tendo em vista a necessidade do serviço, 
designar, excepcional e provisoriamente, como representantes judiciais da União, titulares 
de cargos de Procurador da Fazenda Nacional e de Assistente Jurídico. 
Parágrafo único. No prazo de dois anos, contado da publicação desta Lei Complementar, 
cessará a faculdade prevista neste artigo." 
Acrescento, ainda, que a apelada não demonstrou que o mencionado Procurador da 
Fazenda Nacional não houvesse sido designado como representante judicial da União. 
Rejeito, pois, a preliminar. 
A apelante, por sua vez, alega a nulidade do processo a partir da "sessão de 
prosseguimento da audiência realizada a 19.03.93, o que implica a nulidade da sentença 
proferida." (fls. 69) 
É que, segundo a apelante, a audiência de instrução e julgamento (fls. 53) foi suspensa 
por determinação do Juiz a quo, haja vista a interrupção dos prazos atinentes à União 
pela LC nº 73/93. 
No mesmo ato, foi designado o dia 19 de março de 1993 para prosseguimento da 
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audiência, quando foi ouvida uma testemunha arrolada pela apelante, sendo que a União 
não foi devidamente intimada para presenciar o ato processual. 
Ao entendimento da apelante, a interrupção dos prazos então vigente impediria a 
realização da sessão de prosseguimento da audiência. 
Verifico que às fls. 59v consta a seguinte Certidão:  
"Certifico que, em cumprimento ao presente Mandado, compareci perante o Procurador 
Regional da Advogacia-Geral da União, sendo aí, deixei de intimar o Dr. Paulo Marcelo 
Wanderley Raposo em face das informações de que os prazos estão suspensos (MP nº 
314/93, publicada em 15/03/94). Dou Fé. Recife, 18/03/93, I. Galvão, Oficial de Justiça-
Avaliador)." 
Adiante, às fls. 6l, ressalto: 
"Informo ao MM. Juiz Federal desta Vara que à sessão de continuação da audiência de 
instrução e julgamento do presente feito, realizada a 19 de março do ano em curso (fls. 
55/57), não se fez presente o representante legal da União Federal, até porque, àquela 
época, os prazos a si atinentes estavam interrompidos, ante a criação da Advocacia-Geral 
da União. Recife, 24 de agosto de 1993. Auxiliar Judiciário."  
Torna-se evidente, portanto, que não houve a intimação pessoal do representante da 
União. 
De qualquer forma, mesmo que este tivesse sido intimado, outra questão vem à baila: 
haveria possibilidade de ser realizada a sessão de prosseguimento da audiência quando 
em vigor a Medida Provisória nº 314, de 15.03.93, que suspendeu os prazos em favor da 
União ? 
Ora, o motivo da suspensão da audiência inaugural (fls. 53) foi a vigência da Lei 
Complementar nº 73/93. 
Assim, de igual modo, entendo que a continuidade da audiência não poderia ocorrer, 
mormente quando não foi intimado o representante legal da União, havendo, com isso, 
cerceamento de defesa. 
Penso assim, também, porque o art. 280 do Código de Processo Civil estabelece: 
"Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e ao do réu, bem como ao 
representante do Ministério Público - quando este tiver de funcionar - sucessivamente, 
pelo prazo de dez (10) minutos, para alegações finais. Em seguida proferirá sentença ou 
designará data para sua leitura no prazo máximo de cinco (5) dias." 
Theotonio Negrão em seu Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 
25ª edição, Malheiros Editores, ano 1984, pág. 254, esclarece a propósito do tema: 
"Art. 280: 4. Não tendo a nova redação cominado expressamente a pena de nulidade, por 
não se dar a palavra aos advogados das partes, continua válida a jurisprudência de 
acordo com a qual essa nulidade é relativa, considerando-se sanada se não for alegada 
na  primeira oportunidade (RT 518/188, 570/168, 1ª col., em., RJTJESP 53/157, JTA 
77/293). 
No caso, da audiência não tomou conhecimento a União, apenas da sentença. 
Ocorre que, na apelação interposta pela União, ora sob apreciação, foi argüida a nulidade 
(fls. 68/69). 
Com essas considerações, acolho a preliminar suscitada pela União, dando provimento à 
apelação e à remessa, tida como interposta, para anular a sentença, reputando como 
válidos apenas os atos praticados antes da sessão de prosseguimento da audiência, 
datada de 19.03.93, devendo os autos baixarem ao Juízo a quo para as providências 
legais cabíveis. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 
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O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Afastadas as preliminares, no mérito, não 
assiste razão à apelante. 
Com efeito, para que a União se eximisse da obrigação de reparar o dano lhe incumbiria  
que demonstrasse a culpa do condutor do veículo particular. 
Como bem asseverou a sentença, "o direito brasileiro consagra a responsabilidade 
objetiva do Estado em razão dos danos ocasionados pelos seus agentes." 
Sobressai do exame dos autos a existência de nexo causal entre a condução do 
automóvel oficial e o abalroamento. 
A única testemunha, arrolada pela União, nada trouxe em prol da tese da pessoa jurídica 
de direito público interno. Na verdade, confessou que o motorista do veículo oficial foi 
compelido a pagar o valor de uma frente nova para a kombi, embora o procedimento 
administrativo não tivesse chegado à conclusão de quem era a responsabilidade pelo 
acidente. (fls. 55). 
Demais disto, não ficou devidamente comprovada a culpa do denunciado à lide. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa, tida como 
interposta, mantendo a sentença a quo.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 44.905-SE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: MANOEL BISPO FILHO 
Advogados: DRS. JOÃO SANTANA FILHO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar. Gratificação de compensação orgânica. Lei nº 8.237, de 30.09.91. 
1 - A Lei nº 8.237, de 30.09.91, ao dispor sobre a remuneração de servidores militares 
federais das Forças Armadas, transformou a então existente Gratificação de Raio X em 
Gratificação por Compensação Orgânica, reduzindo o seu percentual, que era de 40%, 
para 20% e 10%. 
2 - A mesma Lei elevou, também, em mais de 190% o soldo dos militares sobre o qual é 
calculada a referida gratificação. Resultou, em conseqüência, que a remuneração dos 
militares que percebiam a Gratificação por Compensação Orgânica, mesmo tendo esta o 
seu valor percentual diminuído, não foi reduzida. 
3 - A gratificação ao servidor público pode ser extinta ou reduzida. Se foi incorporada aos 
proventos do servidor, a extinção ou redução pode ser efetivada, desde que o seu valor 
se incorpore à remuneração, sem ofensa ao princípio da irredutibilidade. 
4 - No caso da Lei nº 8.237/91, tomando-se por exemplo a situação do capitão, tem-se 
que, no regime remuneratório anterior, percebeu de soldo, nos meses de agosto e 
setembro/91, a importância de Cr$ 128.458,50 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e 
cinquenta e oito cruzeiros e cinquenta centavos), enquanto pelo novo sistema, passará a 
perceber o valor de Cr$ 389.595,00 como soldo, e Cr$ 38.959,50 como Gratificação por 
Compensação Orgânica. É evidente que, na espécie, não houve qualquer ofensa ao 
princípio da irredutibilidade. 
5 - Remessa oficial a que se dá provimento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as supra-assinaladas, decide a 
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Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, não conhecer 
da apelação e dar 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, 12 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Manoel Bispo Filho, servidor militar federal da 
reserva remunerada da Força Aérea Brasileira - FAB, ajuizou ação de revisão de 
proventos cumulada com indenização contra a União Federal, objetivando o 
reestabelecimento do índice originário de 40% da gratificação adicional que percebia em 
virtude do fato de que operava com Raios X e substâncias radioativas. 
Afirma o autor, em sua inicial, que, em 01.12.74, tendo completado dez anos de efetivo 
exercício, teve incorporada aos seus vencimentos a gratificação adicional de 40% 
instituída pela Lei nº 1.234/50, para os servidores que operassem com Raios X e 
substâncias radioativas. 
Sustenta que, com o advento da Lei nº 8.237, de 30.09.91, a referida gratificação teve seu 
percentual reduzido de 40% para 10%, ferindo, desta forma, o princípio do direito 
adquirido. 
Invoca o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e art. 41, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8112/90, e 
pretende seja a União Federal condenada a reparar a ilegalidade cometida, 
restabelecendo, com efeitos retroativos a outubro/91, a gratificação objeto desta lide ao 
índice originário de 40% dos proventos, bem como a respectiva indenização. 
Devidamente citada, a União Federal apresentou contestação confirmando a matéria 
fática, mas sustentando que não houve decréscimo salarial porque uma parte da 
gratificação incorporou-se aos novos vencimentos instituídos pela Lei nº 8237/91, que 
trata da nova estrutura remuneratória dos servidores militares federais da ativa e da 
inativa remunerada. 
Sustenta que a referida lei aumentou o valor do soldo, mediante a incorporação de 
parcelas dos valores das gratificações e indenizações que tiveram seus percentuais 
reduzidos ou mesmo foram extintos. 
Afirma que a redutibilidade de vencimentos não ocorreu e que a Constituição Federal 
apenas proíbe a diminuição do montante global da remuneração. 
O insigne magistrado a quo julgou procedente a ação por entender que a União, ao 
incorporar a gratificação do autor, não o fez, nem poderia fazê-lo, com relação a todos os 
servidores, porque a tal gratificação só era devida àqueles que operassem aparelhos de 
Raios X. 
Irresignada, a União Federal interpôs recurso de apelação, renovando os termos da peça 
contestatória. 
Contra-razões às fls., em que o apelado argúi a intempestividade do recurso de apelação 
e, no mérito, tece louvores à sentença monocrática. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A análise da questão fática e jurídica posta 
em discussão requer prévio conhecimento da preliminar de intempestividade suscitada 
pelo apelado em suas contra-razões recursais. 
A dilação dos prazos processuais é privilégio atribuído pela lei à Fazenda Pública ou ao 
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Ministério Público. 
Assim é que, consoante o disposto no art. 188, da Lei Instrumental Civil, sendo a Fazenda 
Pública ou o Ministério Público partes processuais, computar-se-á em quádruplo o prazo 
para contestar e em dobro para recorrer. 
A sentença monocrática objeto da inconformação foi publicada em 22.09.93, conforme 
certifica o Chefe da Secretaria do Juízo, às fls. 54, e, dispondo a recorrente de prazo em 
dobro, deveria ter interposto o seu apelo até o dia 22-10-93. Entretanto, apenas o fez em 
10-11-93, quando já se encontrava precluso o seu direito. 
O prazo recursal é insusceptível de dilação convencional pelas partes ou disposição e, 
portanto, uma vez esgotado, torna-se precluso o direito de recorrer. 
Desta forma, acolho a preliminar ora suscitada para declarar intempestivo o recurso de 
apelação interposto pela União Federal, às fls. 56, dos presentes autos. 
Entretanto, mister se faz reconhecer, na hipótese, a incidência do disposto no art. 475, 
configurando-se a necessidade de reexame necessário da sentença monocrática. 
O reexame necessário tem caráter de obrigatoriedade sempre que presentes as hipóteses 
previstas na lei e é estabelecido em benefício das pessoas jurídicas de direito público 
que, se porventura deixarem transcorrer in albis o prazo para interposição do recurso 
voluntário, beneficiam-se com o reexame necessário pela instância ad quem. 
Face ao exposto, passo a analisar a matéria meritória do decisum monocrático por força 
da remessa oficial. 
A sentença remetida merece reforma. 
O autor percebia, como parte integrante de seus proventos, um percentual de 40%, 
(quarenta por cento) calculado sob seu soldo, a título de "gratificação de Raios X". Com o 
advento da Lei nº 8.237, de 30-09-91, que trata, de modo específico, da nova estrutura 
remuneratória dos servidores militares federais da ativa e da inatividade remunerada, 
essa vantagem passou a ser denominada de Gratificação de Compensação Orgânica, 
com o percentual reduzido para 10% (dez por cento). 
Ocorre que, mesmo tendo sido diminuído o percentual da gratificação de 40% para 10%, 
nenhum militar sofreu decréscimo na parcela financeira que, a esse título, vinha lhe 
cabendo no sistema anterior, uma vez que houve a incorporação da diferença aos novos 
vencimentos, haja vista que foi aumentado o soldo sobre o qual ela era calculada. 
No caso do autor, por exemplo, o soldo percebido nos meses de agosto e setembro/91, 
foi de Cr$ 128.458,50 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito cruzeiros e 
cinquenta centavos). A Gratificação de Raios X, calculada na base de 40%, importou em 
Cr$ 50.685,50 (cinquenta mil, seiscentos e oitenta e cinco cruzeiros e cinquenta 
centavos). Em outubro de 1991, após a vigência da nova lei, o soldo do autor passou para 
Cr$ 389.595,00 (trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco cruzeiros). 
Sobre tal valor passou a ser calculada a gratificação, já pelo percentual de 10% (dez por 
cento), o que revela que, em face do aumento do soldo, em largas proporções, não foi 
atingido o direito de irredutibilidade das remunerações percebidas pelo autor na 
inatividade. Enquanto pelo sistema anterior, somando-se o soldo e a gratificação, o autor 
percebia o total resultante da soma de Cr$ 128.458,50 e 50.685,50 (Cr$ 179.144,00), com 
o novo sistema remuneratório, passou a receber o total de Cr$ 428.554,50, resultante da 
soma do soldo de 389.595,00 + 38.959,50 de gratificação por compensação orgânica. 
A irredutibilidade da remuneração paga ao autor pela sua inatividade não foi atingida. 
É de ser lembrado, conforme está anotado na peça contestatória, que, o que o Colendo 
Supremo Tribunal Federal proíbe, é a diminuição do montante global da remuneração. 
Admite, em conseqüência, que sejam alteradas as formas jurídicas que determinam a 
constituição das parcelas, diminuindo o percentual de determinada gratificação ou até a 
extinguindo. 
No particular, repito as decisões citadas pela ré, em sua peça de resposta, onde 
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demonstra que o Colendo Supremo Tribunal, de forma pacífica, entendeu, em relação aos 
magistrados, que "incorporado o montante do abono suprimido ao vencimento-base, sem 
diminuição do total pago aos Juízes, não houve ofensa à regra da irredutibilidade." (RTJ 
48/765, RTJ 51/463, RTJ 63/526 e RTJ 100/108). 
No mesmo sentido, decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, quando apreciou o RE 
nº 103.224, em 19-04-85, relatado pelo Exmo. Sr. Ministro Rafael Mayer: "A extinção de 
gratificação, mediante incorporação das vantagens aos vencimentos, não viola direito 
adquirido nem o princípio da irredutibilidade de vencimentos" (DL, 10.05.85, pág. 6.856). 
Esta decisão foi, também, colacionada pela ré e se encontra em sua contestação. 
Por tais fundamentos, não conheço da apelação e dou provimento à remessa oficial por 
ter como improcedente o pedido. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 45.512-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: GIL FERNANDES DE SÁ 
Advogados: DRS. ELÍSIO ARIMATÉIA RIBEIRO E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Anistia. Lei nº 6.683/79. Art. 8º, do ADCT, CF/88. 
1 - A aposentadoria excepcional tratada pela Lei de Anistia (Lei 6.683/79) só se aplica ao 
servidor que não manifestou interesse em retornar à atividade ou que requereu o retorno 
e teve negada a pretensão. 
2 - O empregado do Banco do Nordeste que, em 1986, foi readmitido na instituição, a 
pedido seu, com base na Lei da Anistia, não tem direito a ver declarado o seu direito ao 
gozo de aposentadoria excepcional, benefício instituído pela norma supra-referida. 
3 - O reconhecimento do direito de gozar esse tipo especial de aposentadoria cumulada 
com o emprego exercido, por força de readmissão, não encontra qualquer amparo no 
nosso ordenamento jurídico. 
4 - Apelação e remessa oficial providas. 
 
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 e à remessa oficial, 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: O apelado, em sua peça vestibular, manifestou 
contra a União Federal o seguinte pedido: 
"Requer-se, outrossim, que, apreciando o fumus boni juris, em face da ex potestade legis, 
digne-se Vossa Excelência em dar provimento jurisdicional para a presente ação 
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declaratória, que aqui propõe contra a União Federal, rogando que, em final sentença, 
seja-lhe declarada a titularidade de todos os direitos de anistia que adveio pela Lei nº 
6.683/79, face à punição que lhe foi imposta ao longo do regime militar que lhe acarretou 
situação que decorreu a sua capitis diminutio, inclusive com a perda de seu emprego no 
BNB no período abrangido pelo perdão político da lei supramencionada, promulgada e 
publicada em agosto de 1979." 
O eminente e culto Juiz Federal, Dr. Geraldo Apoliano, ao julgar procedente o pedido do 
apelado, estabeleceu os seguintes limites na parte dispositiva da sentença: 
"Isto posto, tudo bem visto e examinado, julgo procedentes os pedidos e, de 
conseqüência, declaro que : 
a) o afastamento do emprego que o autor ocupava no BNB lastreou-se em razões de 
ordem político-ideológica; 
b) os dispositivos da Lei nº 6.683/79 hão de ser interpretados de forma ampla (de tal 
maneira que venha ela de beneficiar, não apenas os que foram atingidos pelos atos 
institucionais e/ou complementares, e sim, a quantos tenham sido, de fato, alcançados 
pela repressão instaurada no País, durante os governos revolucionários); 
c) que, a circunstância do autor somente ter sido readmitido no Banco em 28 de 
novembro de 1985, fez surgir entre aquele e a demandada uma relação jurídica, da qual 
decorre para a União Federal o dever de conceder ao autor a aposentadoria de regime 
excepcional, de que cuidam os artigos 2º e 4º, da Lei nº 6.683/79, multirreferida." 
A União Federal, ao apelar, argumenta que a sentença deve ser reformada, porque: 
a) o apelado não atende ao requisito posto no artigo 8º, do ADCT, CF/88, por não ter sido 
atingido por qualquer ato de exceção; 
b) o seu afastamento do Banco do Nordeste do Brasil ocorreu a pedido; 
c) "se não beneficiável pela anistia, fica afastada a aplicação da Lei 6.683/79, e a 
conseqüente concessão da aposentadoria requerida, porquanto decorrida a prescrição do 
direito, face ao transcurso de mais de 5 (cinco) anos de edição do ato legal concessivo"; 
d) se transposta a prescrição, o apelado não tem direito aos favores da Lei nº 6.683/79, 
haja vista ter retornado, a seu requerimento, aos quadros do Banco do Nordeste do Brasil. 
Contra-razões com louvores à sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O alegado efeito prescricional não procede. 
O apelado ingressou com a presente ação em 05.09.90. 
O direito à anistia encontra-se revigorado pelo art. 8º, do ADCT, CF/88, nos seguintes 
termos: 
"Art. 8º - É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data 
da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação 
exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que 
foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos 
atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as 
promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito 
se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade 
previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e 
peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os 
respectivos regimes jurídicos. 
§ 1º - O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação 
da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. 
§ 2º - Ficam  assegurados   os   benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores 
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do setor privado, dirigentes e representantes sindicais que, por motivos exclusivamente 
políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades 
remuneradas que exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades 
profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos. 
§ 3º - Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional 
específica, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica nº S-
50-GM5, de 19 de junho de 1964, e nº S-285-GM5 será concedida reparação de natureza 
econômica, na forma que dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em 
vigor no prazo de doze meses, a contar da promulgação da Constituição. 
4º - Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente mandato 
eletivo de vereador serão computados, para efeito de aposentadoria no serviço público e 
previdência social, os respectivos períodos. 
5º - A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores públicos civis e 
aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações, empresas 
públicas ou empresas mistas sob controle estatal, exceto nos Ministérios militares, que 
tenham sido punidos ou demitidos por atividades profissionais interrompidas em virtude 
de decisão de seus trabalhadores, bem como em decorrência do Decreto-Lei nº 1.632, de 
4 de agosto de 1978, ou por motivos exclusivamente políticos, assegurada a readmissão 
dos que foram atingidos a partir de 1979, observado o disposto no § 1º." 
É evidente que não se completaram os cinco anos exigidos para a caracterização da força 
prescricional que, na espécie, só atingiria os efeitos financeiros. 
Outrossim, sendo o pedido de natureza declaratória, não há que se falar em prescrição, 
por inexistir em tal relação jurídica processual. 
Rejeito, assim, a preliminar. 
 
VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Quanto ao mérito, a douta sentença 
remetida e apelada merece ser reformada. 
Há prova inquestionável nos autos de que o autor foi, a seu pedido, readmitido no Banco 
do Nordeste, em março de 1986, confirmando-se assim, a seu favor, antes da 
promulgação da Constituição Federal de outubro de 1988, o direito que é assegurado pelo 
caput do art. 8º, do ADCT, CF/88. 
O referido retorno do apelado aos quadros do Banco do Nordeste ocorreu em virtude dos 
efeitos da Lei nº 6.683/79 e da E.C. nº 26/85. 
Na referida ocasião, conforme o parecer de fls. 122, todos os servidores que retornaram 
ao Banco fizeram jus aos direitos explicitados pela Lei nº 6.683/79 e pela Emenda 
Constitucional nº 26/85, pelo que se reconheceu como tempo de serviço o afastamento, 
contando-se o mesmo para os efeitos de licença-prêmio e anuênios. Foram respeitadas, 
apenas, as limitações constantes do § 5º, do art. 40, da aludida E.C. nº 26/85, a saber: a 
produção de efeitos financeiros somente a partir da sua promulgação, vedada a 
remuneração de qualquer espécie, em caráter retroativo. 
O direito à aposentadoria especial só seria concedido ao apelado se não tivesse 
retornado à atividade. 
Com razão a União Federal  ao argumentar que: 
"Acontece que a Lei 6.683/79, em seu artigo 4º, explicita as hipóteses para ser concedida 
a aposentadoria: 
a) o servidor não manifestou interesse em retornar à atividade; 
b) o servidor requereu o retorno e teve negada a pretensão. 
Em nenhuma das hipóteses enquadra-se o autor, porquanto requereu o retorno ao BNB e 
teve atendida a pretensão. 
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Na realidade, o reconhecimento do direito pleiteado vai implicar em graciosa dupla 
aposentadoria, atentatória dos ditames que regem a moralidade administrativa e o zelo 
com os fundos públicos. 
Está claro que a aposentadoria é assegurada, tão-somente, àqueles que não retornaram 
ao serviço público. Seja por desinteresse, seja por negativa da Administração em 
reacolher o servidor. 
Não é o caso do autor, conforme informam os autos, porque retornou às atividades na 
instituição bancária da qual se afastara." 
Por tais fundamentos, dou provimento à apelação, invertendo o ônus da sucumbência, e à 
remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 45.966-AL 

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

Processual Civil. Embargos do Devedor. 
- Se, instada a apontar as provas que pretende produzir, a embargante se diz satisfeita 
com o conjunto probatório já construído, descabe argüir nulidade da sentença por não se 
lhe ter deferido prova pericial. Preliminar rejeitada. 
- A regra do art. 155, da CLT, não significa que a obrigação de cumprir as normas de 
segurança e higiene do trabalho somente surja a partir da orientação nesse sentido. 
- Inexigibilidade, na espécie, da adoção da "dupla visita", bem como do "auto de 
constatação", a par da extensa lista de ocorrências semelhantes envolvendo a própria 
autuada. 
- Apelação improvida. Sentença confirmada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 16 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
Juiz HUGO MACHADO - Presidente 
Juiz CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

Inconformada com a r. sentença que julgou improcedentes os embargos de devedora por 
ela opostos em execução fiscal movida pela Fazenda Nacional para cobrança de multa 
por infração ao art. 168, da CLT, apela a Usina Alegria S/A. 
Em preliminar, argúi a nulidade da sentença por não haver deferido a prova pericial que 
ela teria requerido. No mérito, alega que os atestados médicos existem; no entanto, à 
época da fiscalização a rede médica estadual se encontrava em greve, não ficando 
nenhum médico no posto local. Além disso, deveriam os fiscais orientar a empresa, nos 
termos do art. 155, da CLT. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Com as contra-razões subiram os autos, cabendo-me por distribuição. 
Dispensada a revisão, nos termos regimentais. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Alega a apelante que requereu e ratificou a 
produção de prova pericial, única maneira de provar a existência dos atestados médicos 
que motivaram a autuação lavrada pelos fiscais da Delegacia Regional do Trabalho. 
Na inicial, houve pedido genérico de produção de provas. Todavia, instada pelo r. 
despacho a especificá-las, a ora apelante assim se manifestou: 
"A embargante não tem provas para produzir além das provas já produzidas." 
Desse modo, não tem fundamento a alegação de nulidade da r. sentença apelada. 
Rejeito a preliminar. 
 
VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A apelante coloca entre aspas a seguinte 
passagem, que reputa ter sido o fundamento da improcedência dos embargos: 
"O argumento de que teria providenciado os exames médicos não convence, porque não 
provados convenientemente." 
Em nenhuma passagem a sentença faz essa afirmação ou algo assemelhado. A decisão 
teve suporte no entendimento de que fora cumprido o devido processo legal, no qual não 
se inclui a exigência de Auto de Constatação, consoante precedentes jurisprudenciais. 
A apelante também invoca o art. 155, II, da CLT, argumentando que é dever da 
fiscalização orientar a empresa, o que não ocorreu. É preciso assinalar que a apelante 
teve 12 antecedentes, conforme se vê às fls. 26, não se lhe aplicando o pedido de 
orientação, através da chamada "dupla visita", como já decidiu a 2ª Turma desta Corte, 
sob relatoria do em. Juiz Araken Mariz: 
"Processual Civil. Embargos à Execução Fiscal. Infringência às normas trabalhistas. 
Desnecessidade de auto de constatação. Matéria de fato. Honorários advocatícios de 
20% - Súmula 168 do ex-TFR. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de 
defesa. 
- Não merece acolhida a preliminar de nulidade de sentença, uma vez que a lide não 
comportava a produção da prova pericial, nos termos requeridos pela parte. 
- O critério da dupla visita deve ser observado pela fiscalização das DRTs, quando: a) 
houver normas novas, ainda não convenientemente absorvidas pela sociedade, e b) 
quando se tratar de estabelecimentos novos. 
- Inteligência do art. 627, da CLT. 
- O encargo de 20% do Decreto-Lei nº 1025, de 1969, é sempre devido nas execuções 
fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários 
advocatícios (Súmula 168 do extinto TRF). 
- Improvimento da apelação interposta pela embargante. 
- Provimento ao apelo da Fazenda Nacional." (AC 13.954-AL, 2ª T., Rel. Juiz Araken 
Mariz, j. em 24/11/92, DJ de 26/02/93.) 
Também não socorre à apelante o dispositivo legal invocado. É lê-lo: 
"Art. 155 - Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e 
medicina do trabalho: 
............................................ 
II - coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades 
relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho em todo o território nacional, 
inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho;" 
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A orientação de todos em matéria de segurança e higiene do trabalho é sempre 
desejável. Todavia, a norma em tela apenas determina que o órgão central do sistema 
coordene, oriente, controle e supervisione a fiscalização do setor em âmbito nacional. 
Evidentemente, daí não exsurge o direito da parte de somente cumprir as normas 
específicas depois de uma orientação. 
Clara, pois, a total desrazão da embargante. 
Nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL 47.732-AL 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: ANTÔNIO FERNANDO MESQUITA FIGUEIREDO 
Advogados: DRS. ELMA CARDOSO OLIVEIRA E OUTROS (APTE.) E  

AUZENEIDE MARIA DA SILVA WALLRAF (APDO.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Liquidação de sentença. Impugnação. Prazo comum. 
- O prazo para impugnação dos cálculos de liquidação de sentença,  ex vi do art. 605, do 
CPC, é comum de 05 (cinco) dias, sendo inadmissível a sua dilação, em observância ao 
princípio da isonomia. 
- 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, 16 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de apelação interposta pelo INSS-Instituto 
Nacional de Seguro Social contra a sentença que homologou a conta de liquidação de fls. 
101/102, após rejeitar seu pedido de prorrogação de prazo para impugnação dos cálculos. 
Sustenta o recorrente que, em face do acúmulo de serviço, faz-se necessária a retirada 
do feito da Secretaria para exame pelos seus técnicos. Requer, ao final, a reforma da 
sentença e a devolução dos autos à Contadoria para correção, anexando, para tanto, as 
planilhas com os cálculos que entende devidos. 
Sem contra-razões. 
Pauta sem revisão, nos termos regimentais. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Instado a se manifestar sobre os cálculos 
liquidatórios, o INSS teve vista dos autos por mais de 10 dias, devolvendo-os sem a 
necessária impugnação. Alegando que somente dispõe de um funcionário para 
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conferência das contas, pretendeu fosse dilatado o prazo por mais 30 dias. 
O MM. Juiz a quo indeferiu o pleito, por vislumbrar agressão ao pricípio da isonomia, 
asseverando não estar autorizado o Judiciário em assim proceder. 
Entendo não merecer reparo tal manifestação. 
Ao contrário do que prega o apelante, o princípio da supremacia do interesse público 
sobre o particular não pode prevalecer na hipótese em tela. Cuida-se de matéria regulada 
pelo art. 605, do CPC, que prevê o prazo comum de 05 dias para os litigantes se 
manifestarem sobre os cálculos de liquidação. Aqui, as partes são tratadas em pé de 
igualdade. 
Conceder prorrogação por outros 30 dias seria penalizar mais ainda o autor que, ante a 
negativa do apelante, se vê obrigado a bater às portas do Judiciário a fim de reafirmar seu 
direito. 
Ademais, o próprio instituto-recorrente fora beneficiado com um tempo maior que o 
apelado para se manifestar sobre os cálculos, tendo em vista o deferimento pelo juiz, 
além do permissivo legal, do prazo de 10 dias, conforme despacho de fls. 105. É que, 
segundo a jurisprudência majoritária, não se aplica ao caso o disposto no art. 188 do 
CPC. O prazo é singelo. 
Analisando matéria idêntica, esta 1ª Turma, em Sessão de 19.03.93, tendo como Relator 
o eminente Juiz Ridalvo Costa, assim decidiu: 
"Agravo de Instrumento. Liquidação de sentença. Prazo de impugnação transcorrido em 
branco. Preclusão. 
- O prazo de impugnação aos cálculos é de 05 (cinco) dias - CPC, art. 605. 
- Requerimento de dilação do prazo pela Previdência. Acúmulo de serviço pelos 
procuradores. Problema estranho ao processo. 
- O deferimento anterior de pedidos semelhantes constitui mera liberalidade, não 
vinculando o convencimento do julgador. 
- Manutenção da decisão que determinou o desentranhamento de impugnação oferecida 
a destempo." 
Isto posto, ratificando os fundamentos acima expendidos, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVIL Nº 48.192-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: ILDEFONSO RODRIGUES LIMA FILHO 
Advogados: DRS. DARCY LEITE DE OLIVEIRA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Aposentadoria excepcional de anistiados. 
- O empregado de sociedade de economia mista, demitido por razões políticas, mas 
readmitido com todos os seus direitos, não faz jus à aposentadoria em regime 
excepcional, de que trata o art. 125, do Decreto nº 356/91, que é devida pelo INSS, 
embora as despesas correspondentes constituam encargos da União. 
- Apelação e remessa providas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
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apelação e à remesssa, na forma 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 e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Ingressou o autor com ação declaratória contra a 
União Federal, pedindo a declaração de que é titular dos direitos decorrentes da Lei nº 
6.683/79, posto que foi demitido de seu emprego no Banco do Nordeste do Brasil, por 
motivo político-ideológico, por ser comunista. 
Defendeu-se a ré, alegando em preliminar, inépcia da inicial, porque dos fatos narrados 
não decorreria logicamente a conclusão, e a sua ilegitimidade como parte passiva, posto 
que a demissão do autor foi ato do Banco do Nordeste, cujo chamamento ao feito 
requereu. 
O autor emendou o pedido inicial, dizendo que estava a pedir sua aposentadoria especial, 
com fundamento no art. 125, do Decreto nº 356, de 07.12.91. 
A final, foram rejeitadas as preliminares e julgada a ação procedente. 
Apelou a União Federal. 
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): O autor certamente sabia que o direito à 
aposentadoria, se houvesse, teria de ser buscado junto ao INSS. Diz-se que sabia, 
porque o seu ilustre advogado, Dr. Elísio Arimatéia Ribeiro, foi o beneficiário da sentença, 
da lavra do então Juiz Federal, Dr. Orlando de Souza Rebouças, que julgou procedente 
ação idêntica à de que se cuida, mas contra o INSS, com exclusão da União Federal da 
lide, como se vê da cópia pelo próprio autor oferecida com a inicial.(fls.40/47). 
Sabia, outrossim, o autor, que não estava abrangido pelos efeitos da Lei nº 6.683/79, 
tanto que em requerimento dirigido ao Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, em 15 
de abril de 1985, afirmou: 
"13. Inequivocamente sancionado por razões políticas, entretanto o requerente não pôde 
ser beneficiado pela Lei de Anistia (Lei nº 6.683/779), pela razão de não haver sido 
indiciado em inquérito policial-militar ou atingido com punições baseadas nos atos 
institucionais. Em outras palavras, prejudicado por motivos políticos, ainda que 
formalmente, sob o manto da legislação trabalhista, ficou o requerente na esdrúxula e "sui 
generis" condição de não ter sua situação reparada pela anistia, medida política de 
reparação dos erros e equívocos do arbítrio, conquistada pelo povo brasileiro em 
memoráveis campanhas. 
14. Espera agora o requerente que, com as mudanças profundas que necessariamente 
ocorrerão na vida do País, no Governo do Dr. Tancredo Neves, também na área 
administrativa, agora livre do jugo dos órgãos de informação, essa situação seja reparada, 
sendo-lhe concedido o direito, como ato de justiça, de retornar ao Banco do Nordeste do 
Brasil, em Fortaleza, nas mesmas condições outorgadas aos funcionários readmitidos 
pela Lei nº 6.683/79 e com os benefícios recebidos pelos mesmos em consequência do 
Parecer nº 01/83- C.J. - processo sob o nº 00.82.02695-5, do MINTER, aprovado pelo Sr. 
Ministro do Interior, em 08 de março de 1983. E isso depende de ato de vontade dessa 
Presidência."  (fls. 75/76) 
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Pediu, na inicial da ação de que se cuida, contra a União Federal, "seja-lhe declarada a 
titularidade de todos os direitos de anistia que adveio pela Lei nº 6.683/79, face à punição 
que lhe foi imposta ao longo do regime militar que lhe acarretou situação que decorreu a 
sua capitis diminutio, inclusive com a perda de seu emprego no BNB no período 
abrangido pelo perdão político da Lei supra mencionada, promulgada e publicada em 
agosto de 1979."(fls. 16). 
Entretanto, em réplica à contestação, disse que: 
"O promovente realmente faz parte do quadro de funcionários do Bando do Nordeste do 
Brasil S.A., conforme afirma a União e faz prova, o signatário, a esta a fotocópia de sua 
Carteira Profissional, tendo sido readmitido em 11.03.86, ocorre porém, que não havia 
necessidade de se dizer claramente que o mesmo fora readmitido, pois o que se 
questiona na presente Ação é a sua demissão, sua causa e reparação dos danos por ela 
causados. 
Disse a União, acertadamente, que o autor fora demitido por justa causa - abandono de 
emprego - foi a justificativa do Órgão Empregador. Porém, o que o levou a abandonar o 
emprego é o que ficou demonstrado na inicial e em documentos anexados à contestação, 
ou seja, que o autor foi demitido por haver sido convocado para assumir seu emprego 
quando esse se encontrava fora do país, de licença e impossibilitado de retornar, 
conforme se vê às fls. 73 à 76 dos autos. 
Equivocou-se a União ao afirmar que a inicial "não conduz logicamente a uma conclusão" 
e que não se discute, na mesma aposentadoria, e que o autor nem sequer a requereu. 
Mais uma vez, a Procuradoria faz prova de sua falta de atenção quando da leitura dos 
autos. Repousa, às fls. 15 destes, com bastante clareza, a narração do Direito Material, 
onde o autor protesta e requer a sua aposentadoria excepcional. 
Quanto à legitimidade passiva da União, decorre da hipertrofia do Poder Central advindo 
pelo sistema militar implantado e sua nefasta ação, em detrimento dos mais elementares 
direitos de cidadania, em particular o emprego do autor que afinal veio perdê-lo face à 
perseguição política do momento, fato ocorrido pela forma oblíqua reconhecida no 
parecer do ilustre jurista e membro do Conselho Federal da OAB, citado na inicial, fls. 09, 
pelo qual se vê como ressalta aquele jurista ao analisar os procedimentos "aparentemente 
normais." 
Ressalte-se, outrossim, que a readmissão do requerente nos quadros de funcionários do 
Banco do NOrdeste do Brasil S.A. ocorreu por imperativo da Lei de Anistia que o 
alcançou. O reconhecimento deu-se através de douto parecer da Consultoria Jurídica do 
BNB S.A., lavrada em (dez) páginas (cópia anexa), para cujos termos roga-se a especial 
apreciação de V. Excia., peça esta que deixa transparente a motivação política que 
envolveu o Signatário na punição política já bastante repisada nestes autos." (fls. 86/87). 
Entre os documentos que então ofereceu, está uma xerocópia de sua carteira profissional, 
onde se vê haver ele sido readmitido "e reconhecido o seu tempo de serviço, para todos 
os fins, relativo ao período da demissão (16.03.65) até a data do retorno do funcionário 
aos quadros do BNB (11.03.86), de conformidade com a Emenda Constitucional nº 26, de 
27.11.85, ..."(fls.90). 
Despachou, então, o Juiz do feito, assim: 
"Como o autor é, ainda, funcionário do BNB (ativa) é muito possível que a "copitis 
deminutio" acaso a ele efetivamente imposta, deflua das atividades adotadas pelo BNB no 
relacionamento que com ele mantém. 
Essa "diminuição", por sinal, não está suficientemente aclarada na exordial (em que 
consistiria, como se externa, que é o responsável por ela, etc). 
Assim, e ao fito de estabelecer com precisão so limites objetivo da lide, faculto ao autor 
emendar a inicial para e em dias, esclarecer com exatidão o que efetivamente  pretende 
em juizo."(fls.104 e 105). 
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Em face disto, especificou o autor o seu pedido, assim: 
"Diante do exposto, requer-se deste douto juízo se digne em julgar procedente o presente 
pedido, declarando ser o suplicante titular dos direitos da anistia trazidos pela Lei nº 
6.683/79, condenando a União Federal a pagar ao requerente a aposentadoria prevista no 
mesmo diploma legal, com as atualizações incidentes."(fls. 109). 
E pediu, ainda, fosse aplicado no julgamento da causa, o disposto no art. 125, do Decreto 
356, de 07.12.91, que diz ser direito superveniente.(fls. 128/129). 
Concluída a instrução, veio a sentença, dando pela procedência do pedido, com os 
seguintes fundamentos: 
17. "Fincada a premissa de que o afastamento do autor do trabalho que ocupava, ocorreu 
mesmo por razões políticas, cumpre examinar se esse mesmo afastamento, poderia ser 
analisado à luz do que se continha na Lei nº 6.683/79, a "Lei da Anistia". 
18. A anistia é medida qu apaga,"deleta"(seja-me permitido o uso do jargão da 
informática) fatos havidos por delituosos numa dada conjuntura histórica, e, bem assim, 
suas respectivas consequências. 
19. É ditada, sempre, sob os influxos benévolos do desarmamento dos espíritos, da 
superação das controvérsias, da calmaria dos ânimos, da maior tolerância para com as 
idéias (mesmo para com aquelas havidas por exóticas ou mesmo antagônicas ao regime 
democrático). 
20. É uma mescla de absolvição e esquecimento dos fatos passados, em nome da 
harmonia, da convivência pacífica e fraterna, da paz nacional. 
21. Por ser assim, é descabida interpretação outra que não a mais ancha, a mais larga, a 
mais generosa e ampla, dos preceitos legais que a expressam. 
22. Quando o artigo 1º Lei nº 6.683, de 1979, menciona os punidos com fundamentos em 
atos institucionais e complementares, essa última alocução há de ser entendida como 
referindo a todos os degraus da escala hierárquica dos atos normativos, pois, não apenas 
um ato institucional ou complementar, é capaz de veicular uma punição aos que 
cometeram crimes de natureza política ou com eles conexos. 
23. É nos atos normativos de menor coturno hierárquico que se vai encontrar, muita vez, 
a arbitrariedade de maior porte e intensidade, a exacerbação mais malsã da intolerância, 
a sansão mais afoita e mais agudamente deletéria. 
24. Por isso a regra de hermenêutica, cunhada, há alguns séculos, pelo insuperável 
pragmatismo dos romanos: favorabilia amplianda, odiosa restringenda! 
25. Nem é próprio imaginar que o Poder Judiciário, ao sustentar o emprego da 
interpretação extensiva, benéfica, generosa, dos comandos normativos da anistia, tenha 
adotado posição de vanguarda. 
26. Não adotou, apenas, o único modo aceitável de interpretar-se uma medida que, por 
natureza, há de ter caráter o mais amplo, eis que voltada, precipuamente, para a 
pacificação incondicional de uma Nação. 
27. Escudado nessas idéias, prestigiadas por segmentos (os mais representativos) do 
Judiciário, do Legislativo e do próprio Executivo, não hesito em reconhecer que, muito 
embora o autor não tenha suportado punição calcada em ato institucional ou 
complementar, é destinatário direto, isto é, também se beneficia de todos os efeitos 
jurídicos defluentes do Diploma legal sob comento. 
28. Resta, por derradeiro, examinar se, revestindo-se o ato do afastamento do autor do 
emprego que ocupava, de inegável conotação política, se desse fato surgem relações 
jurídicas capazes de assegurar a ele, o direito à aposentadoria sob regime excepccional, 
cogitda nos artigos 2º e 4º, da multireferida Lei nº 6.683/79. 
29. Preliminarmente convém consignar que, uma coisa é a aposentadoria decorrente do 
tempo de serviço prestado pelo autor ao "BNB", sob a égide da Consolidação das Leis do 
Trabalho, e atos normativos interna coporis do próprio Banco; outra, bem distinta, é o ser 
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considerado aposentado (por conta do Tesouro Nacional) pelo fato de lhe ter sido negado 
o retorno ao emprego. São situações inteiramente distintas e inconfundíveis entre si. 
30. Que o autor reuquereu (e viu indeferida a pretensão) o seuretorno ao Banco, estribado 
na "Lei de anistia", não há dúvida. A prova testemunhal é, no particular protuberante. 
31. Ora, o retorno do autor ao Banco, assim o afirma a própria União Federal, somente 
ocorreu em 11 de março de 1986 (embora com efeitos retroativos a 1985 - fls. 58). 
32. É lícito, pois, concluir, que o lapso de 120 (cento e vinte) dias, a que alude o artigo 2º, 
da Lei nº 6.683/79, já havia sido amplamente ultrapassado, conferindo ao autor o direito à 
aposentadoria sob regime excepcional. 
33. Isto posto, tudo bem visto e examinado, julgo procedente os pedidos e, de 
consequência, declaro que: (a) o afastamento do emprego que o autor ocupava no"BNB", 
lastreou-se em razão de ordem político-ideológica; (b) os dispositivos da Lei nº 6.683/79, 
hão de ser interpretados de forma ampla (de tal maneira que venha ela de beneficiar, não 
apenas os que foram atingidos pelos atos institucionais e/ou complementares, e sim, a 
quantostenham sido alcançados pela repressão instaurada no Paí, durante os governos 
revolucionários;(c) que o fato de ter  sido negado ao autor a readmissão no "BNB", ao 
abrigo do disposto na Lei nº6.683/79, readimissão essa que só veio de ocorrer em 11 de 
março de 1986, faz surgir entre aquele e a Demandada uma relação jurídica, da qual 
decorre para a União Federal, o dever de conceder ao autor a aposentadoria de regime 
excepcional, de que cogitam os artigos 2º e 4º da Lei nº 6.683/79, 
multireferida."(fls.183/186) 
A sentença condenou a União a conceder ao autor a aposentadoria de regime 
excepcional de que cogitam os artigos 2º e 4º, da Lei nº 6.683/79. Ocorre que não foi esta 
a aposentadoria requerida. 
Inicialmente confuso, o pedido a final foi definido pela invocação do art. 125, do Decreto 
nº 356, de 07.12.91. O autor quer a sua aposentadoria em regime excepcional, de que 
trata o referido dispositivo do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. 
Tal aposentadoria, entretanto, é devida pelo INSS, e não pela União Federal. Em outras 
palavras, o dever jurídico de conceder a aposentadoria é do INSS, e a este não foi dirigido 
qualquer pedido, na via administrativa, nem na presente via judicial. Assim, a rigor, a 
solução do presente caso teria de ser a carência de ação. O autor na verdade não tem o 
direito de ação contra a União Federal, para pedir a referida aposentadoria. A ação teria 
de ser promovida contra o INSS. 
De todo modo, como a despesa com a aposentadoria pretendida constitui encargo da 
União Federal, e está é parte no feito, supero o defeito processual e examino a pretensão, 
acolhida em primeiro grau. 
Vejamos o que dizem os dispositivos que tratam:  
 

DA APOSENTADORIA EXCEPCIONAL DE ANISTIADO 
Art. 125. Terão direito à aposentadoria em regime excepcional, na condição de anistiados, 
de conformidade com o artigo 8º do Ato das Disposições Constituicionais Transitórias, os 
servidores públicos da AdministraçAo Direta e Indireta Federal, Estadual, Municipal ou do 
Distrito Federal, de fundação, empresa pública ou empresa mista sob o controle estatal, 
bem como os trabalhadores do setor privado e os ex-dirigentes e ex-representantes 
sindicais que, em virtude de motivação política, foram atingidos por atos de exceção, 
institucionais ou complementares, pelo Decreto Legislativo n. 18, de 15 de dezembro de 
1961, pelo Decreto-Lei n. 864, de 12 de setembro de 1969, os que tenham sido punidos 
demitidos ou compelidos ao afastamento de atividade abrangida pela Previdência Social e 
os que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões 
ostensivas po expedientes oficiais sigilosos, no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de 
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outubro de 1988. 
Art. 126. Os segurados de que trata esta Seção terão garantidas as promoções, na 
inatividade, ao cargo, emprego ou posto a que teriam direito se estivessem em serviço 
ativo, obedecidos os prazos de permanência  em atividade respeitadas as características 
e peculiaridades das carreiras a que pertenciam. 
Art. 127. A aposentadoria excepcional independe da implementação dos pressupostos da 
legislação da Previdência Social, tais como tempo de serviço mínimo e carência, e o seu 
valor não decorre de salário-de-benefício. 
Art. 128. O tempo de serviço será computado de conformidade com o disposto no artigo 
58 e, além dos períodos ali fixados, considerar-se-á o de afastamento da atividade em 
decorrência de destituição do emprego por atos de exceção, institucionais ou 
complementares, ou por outros diplomas legais, até 5 de outubro de 1988. 
Parágrafo único. O período de afastamento será computado para todos os efeitos, 
inclusive adicionais por tempo de serviço (anuênio, biênio, triênio e qüinqüênio). 
Art. 129. Se o segurado anistiado houver falecido sem estar aposentado, a pensão por 
morte será devida aos seus dependentes com base na aposentadoria excepcional a que 
ele teria direito. 
Art. 130. Caberá a cada interessado alcançado pelas disposições desta Seção apresentar 
junto ao INSS prova da punição e da anistia expedida pela autoridade competente. 
Parágrafo único. A prova da condição de anistiado será feita mediante a apresentação da 
publicação no "Diário Oficial" da União, Estado ou Município, da declaração da anistia. 
Art. 131. Compete ao Ministro de Estado do Trabalho e da Previdência Social conhecer e 
declarar a anistia aos empregados do setor privado, aos ex-dirigentes e ex-representantes 
sindicais de que trata o artigo 125. 
Art. 132. A data do início da aposentadoria será fixada em 5 de outubro de 1988, não 
gerando efeito financeiro retroativo, respeitada a precrição prevista no artigo 242. 
Art. 133. O valor da aposentadoria excepcional terá por base o último salário percebido 
pelo segurado no emprego ocupado à época da destituição por ato de exceção, 
institucional ou complementar, atualizado até 5 de outubro de 1988, não estando 
subordinado ao limite máximo previsto no artigo 33. 
§1º. Cabe ao segurado anistiado apresentar documento comprobatório fornecido pela 
autoridade competente do órgão, empresa ou entidade a que estava vinculado, sobre a 
remuneração atualizada. 
§2º. Quando se tratar de empresa extinta, o mencionado documento poderá ser fornecido 
pelo Sindicato da respectiva categoria profissional ou ato decorrente de decisão judicial 
transitada em julgado. 
Art. 134. A aposentadoria do anistiado tem valor integral aos 35 (trinta e cinco) anos de 
serviço, para o segurado do sexo masculino, e aos 30 (trinta) anos, para o segurado do 
sexo feminino. 
§ 1º. Se o segurado anistiado exercia exclusivamente atividade compreendida entre 
aquelas que lhe dariam direito a aposentadoria especial ou a aposentadoria de legislação 
especial, poderá, nesta hipótese, o respectivo cálculo do valor mensal do benefício ter por 
base as condições de prazo de permanência em atividades ensejadoras de tais 
aposentadorias. 
§ 2º. Se o segurado anistiado exercia alternadamente atividades comuns e atividades em 
condições especiais, os respectivos períodos de trabalho poderão ser considerados, para 
efeito de cálculo, de acordo com as normas de conversão do tempo de serviço previstas 
no artigo 64. 
§ 3º. Se comprovado tempo de serviço inferior a aposentadoria será proporcional. 
§ 4º. A pensão por morte do segurado anistiado falecido em gozo de aposentadoria 
excepcional terá o seu valor calculado com base nessa aposentadoria, observado o 
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disposto na Subseção VIII da Seção VII. 
Art. 135. O segurado referido nesta Seção, já aposentado pela Previdência Social, poderá 
requerer a revisão de seu benefício para transformação em aposentadoria excepcional de 
anistiado, se mais vantajosa, a contar de 5 de outubro de 1988. 
Parágrafo único. A pensão por morte do segurado anistiado que tenha falecido sem estar 
em gozo de aposentadoria excepcional será revisada para que o cálculo do seu valor 
mensal tenha por base a remuneração a que ele teria direito se permanecesse em 
atividade, a contar de 5 de outubro de 1988, se o óbito tiver ocorrido antes dessa data, ou 
na data do óbito, se posterior. 
Art. 136. A aposentadoria excepcional será reajustada sempre que ocorrer alteração para 
maior no salário que o segurado estaria recebendo se permanecesse em atividade, 
observados os percentuais de cálculo previstos para cada caso. 
§ 1º. Nos casos do § 2º do artigo 133, quando inexistir empresa ou sindicato para informar 
os valores que deveriam ser pagos, os reajustamentos far-se-ão pelos mesmos índices e 
bases dos demais benefícios de prestação continuada da Previdência Social. 
§ 2º. A pensão por morte de segurado anistiado será reajustada, observando-se a 
aposentadoria-base calculada na forma dos artigos 133 e 134. 
Art. 137. Constituem encargos da União as despesas correspondentes ao pagamento da 
aposentadoria excepcional e da pensão por morte de segurado anistiado." 
A aposentadoria em regime excepcional, como se vê, foi instituida para evitar que o 
afastamento do segurado da Previdência Social, de sua atividade, pelos motivos 
concernentes à anistia, implicasse a impossibilidade de obter o anistiado a aposentadoria 
previdenciária a que teria direito. 
Pode-se dizer que essa aposentadoria em regime excepcional tem natureza indenizatória, 
pois "independe da implementação dos pressupostos da legislação da Previdência Social, 
tais como tempo de serviço mínimo de carência, e o seu valor não decorre de salário-de-
contribuição." 
Ressalte-se que a aposentadoria em regime excepcional, de que trata o art. 125, do 
Decreto nº 356, de 07.12.91, é inteiramente diversa da aposentadoria a que se referem os 
artigos 2º e 4º, da Lei nº 6.683/79. Esta última é uma aposentadoria com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço, como facilmente se depreende do que está expresso 
no art. 4º, da Lei nº 6.683/79, que mandar contar o tempo de afastamento para efeito de 
cálculo dos proventos da inatividade, com o que deixa claro serem tais proventos 
calculados em função do tempo de serviço do anistiado. 
A aposentadoria em regime excepcional, de que tratam os arts. 125 e seguintes, do 
Decreto nº 356/91, resulta de anistia mais ampla, que se destinou exatamente a amparar 
os não abrangidos pela anterior, resultante da Lei nº 6.683/79. Seja como for, o que não 
se justifica é acumulação de ambas, quando o fato do qual decorre o direito, a uma, ou à 
outra, é exatamente o mesmo. 
Também não se pode acumular a aposentadoria, seja uma, ou seja a outra, com o retorno 
à atividade, seja pela reversão ao serviço público, seja pela readmissão aos quadros das 
empresas públicas. O art. 4º, da Lei nº 6.683/79 é muito claro. A aposentadoria a que se 
refere é uma alternativa ao retorno do anistiado à atividade. Também os dispositivos do 
Decreto nº 356 deixam claro que a aposentadoria ali tratada não se acumula com a 
readmissão. Ela se destina a propiciar ao empregado que, em virtude de atos políticos 
tenha ficado impedido de preencher as condições ordinária para obter a aposentadoria 
pelo regime ordinário. 
No caso de que se cuida, reparação já auferiu o autor, do próprio Banco do Nordeste do 
Brasil, onde foi readmitido com todos os direitos, como já esclarecido. Sua readmissão, 
nas condições em que ocorreu, deveu-se exclusivamente às razões que inspiraram a 
anistia invocada pelo autor, cuja situação funcional restou restabelecida plenamente. 
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Compelir a União a conceder ao autor a pretendida aposentadoria, que se iria acumular 
com a aposentadoria previdenciária decorrente da consideração, pelo Banco do 
Nordesde, como tempo de efetivo serviço, do período em que esteve afastado, seria 
inadmissível bis in idem. De simples reparação, que é, a anistia, assim concebida, 
constituiria verdadeiro prêmio, que a lei não autoriza, por mais amplo que seja o alcance 
que lhe pretenda dar o intérprete. 
Por tais razões, dou provimento à apelação e à remessa, para julgar a ação 
improcedente. 
Pague o autor honorários advocatícios à ré, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 
valor da pretendida condenação, como tal, para esse fim, considerado o equivalente às 
parcelas vencidas desde a propositura da ação, até a data da execução do julgado. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 48.533-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: ASTEP ENGENHARIA LTDA. 
Advogados: DRS. WILSON ANTÔNIO DE SOUZA E OUTROS (APTE.) E  

CARLOS ALBERTO AQUINO OLIVEIRA (APDA.) 
EMENTA 

Tributário. Taxa de seguro de acidentes do trabalho. Empresa de consultoria de 
engenharia. Pretensão do Instituto Nacional do Seguro Social de aplicar alíquota de risco 
grave, própria da indústria da construção civil. Invalidade da cobrança. 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, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, acolhendo proposta de encaminhamento da cópia da 
sentença à Corregedoria, com elogio, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório 
e notas taquigráficas, que integram o presente. 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
acolheu pedido de anulação de débito previdenciário consistente na apuração de 
diferenças de valores da taxa de seguro de acidentes do trabalho. Alega, em resumo, que 
a apelada exerce, predominantemente, atividade da construção civil, devendo submeter-
se à alíquota correspondente ao risco grave, de 2,5%, e não à atividade de consultórios e 
escritórios de profissionais liberais. 
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): Consta do contrato social da apelada, 
como objeto da sociedade a "prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
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no campo da Engenharia Consultiva.." (f. 191 dos autos apensos da ação cautelar).  
A empresa provou, apresentando contratos de consultoria e fiscalização de obras de 
engenharia, que exerce aquelas atividades, que implicam em trabalho de escritório e no 
campo. Insiste, no entanto, o Instituto Nacional do Seguro Social em adotar a alíquota de 
risco grave, aplicável às empresas de construção civil, em flagrante desatenção à 
natureza do contribuinte. 
Sem qualquer consistência o argumento de que somente pessoas físicas poderiam 
exercer atividades de escritório, próprias de profissionais liberais. As diversas leis que 
disciplinam o exercício profissional da engenharia, da advocacia, da medicina, entre 
outras profissiões, permitem, e até estimulam, a formação de sociedades. 
Adoto os bem lançados fundamentos da sentença recorrida, da lavra do culto Juiz Élio 
Wanderley de Siqueira Filho. 
Nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 48.599-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: JOÃO SEVERO DA SILVA E OUTRO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. ROSÂNGELA DE MELO CAHÚ ARCOVERDE E SOUZA (APTES.) 
 
EMENTA 

Administrativo e Processual Civil. Reintegração de posse. Imóvel da União. Legislação 
própria - DL 9.760/46. Residência de servidor casado. Desnecessidade de notificação 
judicial de ambos os cônjuges. 
A notificação judicial que precede o ajuizamento da ação reintegratória não se 
consubstancia em ação real imobiliária a exigir a intervenção de ambos os cônjuges. 
Devendo-se a ocupação do próprio residencial ao fato de ser o cônjuge varão servidor 
público e não sendo essa circunstância referente à sua esposa, inaplicável a regra do art. 
10, parágrafo único, II, do CPC.  
Inexistência de violação ao prazo legal de desocupação do imóvel, previsto no § 3º, do 
art. 89, do DL 9760/46. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 18 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: João Severo da Silva e sua esposa, Maria 
Anunciada da Silva, recorrem de sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª  Federal - PE 
que julgou procedente pedido contido em ação de reintegração de posse movida pela 
União Federal. 
Entendeu o MM. Juiz sentenciante que os ora apelantes cometeram esbulho possessório 
em relação a imóvel de domínio da apelada, confiado à Administração da Marinha, não o 
devolvendo quando da aposentadoria do cônjuge varão, conforme determinavam as 
normas que regulamentavam a espécie, apesar de terem sido notificados administrativa e 
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judicialmente. 
Nas suas razões, sustentam os apelantes que apenas o apelante varão foi notificado, não 
tendo sido concedido à sua esposa prazo legal para a restituição do imóvel, consoante 
determina o art. 89, do DL 9760/46, faltando, desta forma, procedimento indispensável à 
propositura da ação. 
Oferecidas contra-razões, pugna a União Federal pela manutenção da sentença, sob o 
argumento de que a notificação judicial não se consubstancia em ação real imobiliária, a 
exigir a citação de ambos os cônjuges. Demais disto, alega que se torna irrelevante o 
prazo que haja sido concedido para a desocupação do imóvel, eis que já decorridos mais 
de 800 (oitocentos) dias da data em que foi procedida a notificação administrativa. 
Vieram-me os autos conclusos, por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO  

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A tese central defendida pelos apelantes é 
a de que se deve considerar impedida a reintegração de posse requerida pela União 
Federal, vez que tão somente o apelante varão fora notificado judicialmente, não tendo 
sido concedido à sua esposa prazo legal para a restituição do imóvel, irregularmente 
ocupado. 
O mandado de fls. 32 comprova a notificação exclusiva do apelado. 
Quanto à necessidade, todavia, de serem ambos os cônjuges notificados judicialmente, a 
fim de desocuparem o imóvel referido, creio não lhes assistir razão. 
A ocupação do próprio residencial de propriedade da apelada se deveu  ao fato de ser o 
cônjuge varão servidor público, circunstância essa que não é referente à sua esposa, não 
sendo aplicável a regra do art. 10, parágrafo único, II, do CPC, que determina a citação de 
ambos os cônjuges para as ações resultantes de fatos que que digam respeito ao casal. 
Tampouco a notificação judicial se consubstancia em ação real imobiliária a justificar a 
dupla participação. 
No tocante ao prazo para a restituição do imóvel, é bem verdade que o § 3º, do art. 89, do 
DL 9760/46, determina a consignação de 90 (noventa) dias para a devolução dos próprios 
localizados em área urbana. 
É também incontroverso que a União Federal notificou administrativamente os apelados 
para que desocupassem o imóvel em 30 (trinta) dias - fls. 30. Entretanto, a notificação foi 
feita em 01.10.90 e a União Federal só ingressou com a presente demanda em 10.12.92, 
mais de 2 (dois) anos após o término do prazo consignado na notificação. 
Só se poderia falar em violação ao § 3º suso referido caso a União houvesse intentado a 
ação reintegratória antes de decorrido o prazo de 90 (noventa) dias assegurado em lei, o 
que não ocorreu.  
Desta forma, o esbulho ficou caracterizado a partir do término do prazo legal para a 
desocupação,  ocorrido em 01.01.91. 
Com essas considerações, nego provimento do recurso. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 48.609-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: FAZENDA QUEIMADAS S/A 
Apelada: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE 
Advogados: DRS. TÚLIO DE CARVALHO MARROQUIM E OUTROS (APTE.) E  

JOÃO BOSCO URBANO E OUTROS (APDA.) 
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EMENTA 

Administrativo. SUDENE e FINOR. Encerramento de projeto. Constatação de 
irregularidades em empresa, na qual, igualmente, deu-se o encerramento de projeto e 
cujo acionista majoritário é o mesmo da empresa apelante. 
- O encerramento de projeto financiado pela SUDENE, com recursos do FINOR, não 
merece a pecha de arbitrário, consubstanciando-se em medida salutar, de fundo moral, 
proveniente do direito - e até dever - que tem a SUDENE de perquirir acerca da 
credibilidade da empresa que desfrutará dos benefícios de uma eventual aprovação de 
projeto. 
- Apelo improvido. Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 48.609-PE, 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, 09 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: A Fazenda Queimadas S/A apela de sentença 
que, nos autos de ação de cumprimento de obrigação de fazer por ela ajuizada contra a 
SUDENE, julgou improcedente o pedido inicial, ante o seu pleito, no sentido de ser 
convalidado o ato de fiscalização de seu projeto, anteriormente aprovado e agora 
suspenso, sob a alegação de perda de confiabilidade e credibilidade. 
Entendeu o douto Magistrado a quo que a autora descumpriu o previsto no projeto de 
empreendimento aprovado e não atendeu aos preceitos da legislação em regência. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força 
de distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Não está a merecer reparos a douta 
sentença recorrida. 
Quer a apelante convencer de que sofreu injusta suspensão da fiscalização, por conta de 
irregularidades constatadas pela apelada em outra empresa, cujo acionista majoritário é o 
mesmo seu. Em conseqüência, a apelada determinou-lhe a transferência do controle 
acionário, com o que, igualmente, irresignou-se. 
O intuito da apelante é desvincular a postura reprovável de seu acionista majoritário, 
enquanto presidente e acionista, também majoritário, de outra empresa, incluída no 
quadro final de projetos da SUDENE, ante a constatação de fraudes. Em momento algum, 
observa-se argumentação no sentido de eximir esta segunda empresa das acusações 
infirmadas pela SUDENE, revelando, de uma forma tácita, a aceitação de tais acusações. 
Fica claro, assim, que o desejo da apelante é ser tomada por confiável, merecedora de 
credibilidade, apesar da conduta inaceitável da empresa pré-falada. 
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É preciso que se diga acerca da seriedade com que devem se postar as empresas com 
projetos aprovados pela SUDENE. Não se pode, desta forma, desconsiderar os atos 
praticados sem a devida lisura, por parte do Presidente da ION, acionista majoritário da 
Fazenda Queimadas, ora apelante. 
Importante é, ainda, o esclarecimento de que os incentivos concedidos pelo FINOR, via 
SUDENE, têm pura e exclusivamente o fim de favorecer a Região Nordeste. Por isso que 
os projetos passam por uma prévia seleção, a partir da qual são escolhidos os de caráter 
prioritário. E não se venha criticar a atitude da SUDENE, uma vez que depreende-se dela 
uma finalidade salutar, de fundo moral, que é a de perquirir a credibilidade da empresa 
que desfrutará dos benefícios de uma eventual aprovação de projeto. 
A SUDENE agiu em estreita observância com que dispõe o art. 140, da Portaria nº 
400/84, quando determinou a transferência do controle acionário da apelante. Respeitou, 
portanto, os princípios da legitimidade e legalidade. 
Quanto à tomada da medida fatal de encerramento do projeto, tenho-a por coerente, ante 
o descumprimento da determinação suso mencionada. Não se pode olvidar, em hipótese 
alguma, o dever da apelante no cumprimento das obrigações assumidas perante a 
SUDENE, dentre as quais a transferência acima relatada, que não foi atendida pela 
apelante. 
O pretenso direito de perceber, incondicionalmente, os recursos do FINOR, não ampara a 
apelante. Tal direito somente pode ser assim entendido quando se dá o implemento da 
postura aguardada pela SUDENE. E não é o caso dos autos, como bem se posicionou o 
ilustre magistrado a quo, em sua sentença de fls., verbis: 
"A prova colhida nos autos não favorece a pretensão da autora. Poderia se iniciar o 
exame da prova colhida pelas fotos das cabeças de gado que se acham às fls. 373/378 
dos autos. Inaceitável, até para um leigo com alguma experiência de vida, aceitar-se 
como 'gado leiteiro' aquele fotografado. Trata-se, evidentemente, de gado mestiço típico 
do agreste nordestino. Pouco críveis as conclusões do laudo de fls. 391. 
Merece também destaque a prova documental apresentada pela autarquia-ré que 
evidencia não ter a empresa-autora preenchido os requisitos para a criação do direito 
pretendido e esboçado na peça vestibular. 
Os depoimentos das testemunhas de fls. 525 e seguintes reforçam as demais provas nos 
autos. Vide, por exemplo, o narrado por Osman Gomes Pires Raposo (fls. 525/528), por 
Maria das Graças Pedrosa Lima (fls. 528) e Maria das Dores Coutinho Souto (fls. 529). 
Considerando o que dos autos consta, não se vislumbra como merecedora de amparo a 
pretensão da autora, que descumpriu o previsto no projeto de empreendimento aprovado 
e não atendeu aos preceitos da legislação de regência." 
Ressalte-se, aqui, os depoimentos citados pelo douto magistrado a quo, por haverem sido 
proferidos por fiscais, os quais tiveram, no exercício de sua função, oportunidade de 
detectar na empresa ION (aquela cujo acionista majoritário é o mesmo da apelante) as 
irregularidades ali praticadas, ensejadoras da medida impugnada neste feito. 
Isto posto, nego provimento ao apelo para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 48.614-SE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: CARLOS SALLES 
Advogados: DRS. MARIA CÂNDIDA DE MELO SOUZA LIMA E OUTROS (APTE.) E  

BELARMINO ALVES DOS ANJOS NETO E OUTROS (APDO.) 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 
EMENTA 

Previdenciário. Suspensão de aposentadoria. Não comprovação de tempo de serviço. 
Devolução das parcelas pagas a título de contribuição para posterior percepção do 
benefício. Direito à diferença entre este valor e o indevidamente recebido como benefício. 
- O autor, que teve seu benefício suspenso por irregularidade quanto à comprovação do 
tempo de serviço, não tem direito à devolução integral da contribuição que foi compelido a 
recolher, de uma vez, a título de complementação do tempo de serviço, para efeito de 
percepção do benefício indevido. Remanesce, todavia, o direito do autor quanto à 
diferença entre este valor e o percebido como benefício, igualmente indevido. 
- Apelo parcialmente provido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 48.614-SE, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, dar parcial 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, 07 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Carlos Salles ajuizou ação ordinária contra o 
Instituto Nacional do Seguro Social objetivando o restabelecimento de pensão especial, 
suspensa ao argumento de insuficiência de comprovação de tempo de serviço e, 
alternativamente, a restituição dos valores recolhidos, de uma vez, com vistas à 
complementação do tempo de serviço, para efeito de obtenção de aposentadoria 
especial, sob pena de enriquecimento ilícito do réu em seu detrimento. 
Ao final, o MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido do autor, a fim de que 
fossem a ele devolvidos os valores recolhidos ao INSS, à consideraþÒo de que, quando 
da concessão da aposentadoria especial, ainda que de forma equivocada, foi exigido do 
autor o recolhimento das contribuições, sob pena deste enriquecer-se ilicitamente. 
Irresignado, apela o INSS, com base nas razões de fls. 80/82, afirmando, em síntese, ser 
incabível a devolução do que o autor pagou, a título de contribuição, em um único mês, 
quando o mesmo recebeu, equivocadamente, o benefício pelo período de fevereiro de 
1981 a janeiro de 1987. 
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): No processo em tela, tornou-se 
incontroversa a questão acerca da aposentadoria especial, concedida de forma irregular, 
ante a constatação de insuficiente comprovação de tempo de serviço. 
Agora, em grau de recurso, vem o INSS insurgir-se contra a parte da sentença de fls. que 
concedeu o pedido alternativo do autor, atinente à devolução da contribuição recolhida 
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indevidamente, para a concessão equivocada da aposentadoria especial. 
Indevido por indevido, o foi também o benefício percebido pelo autor durante quase 6 
(seis) anos. 
Na verdade, evidenciam-se direitos de ambas as partes: o do autor, quanto às parcelas 
recolhidas indevidamente, e o do INSS, quanto ao benefício percebido indevidamente 
pelo autor durante o período de fevereiro de 1981 a janeiro de 1987. 
Deste modo, não se pode afirmar, categoricamente, o direito do autor de receber a 
devolução da contribuição recolhida, fechando-se os olhos para o que ele recebeu a título 
de benefício, igualmente de forma indevida. 
Assim, dou parcial provimento ao apelo do INSS para determinar o direito do autor à 
percepção das diferenças, acaso existentes, devidamente apuradas em processo de 
liquidação, entre o que ele foi compelido a recolher, de uma só vez, para complementação 
do tempo de serviço, e o que percebeu indevidamente como benefício. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 49.245-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: JOSÉ DAVID FILHO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. GUILARDO PEDRO CARDOSO PEDROSA (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar excluído do Exército em 1946 e posteriormente engajado à Polícia 
Militar. Enfermidade mental reconhecida em laudo pericial, sem indicação temporal, com 
referência a sintomatologia verificada recentemente. Superveniência de doença mental 
quando já verificada a prescrição qüinqüenal da pretensão de anular a dispensa ocorrida 
há mais de 40 anos. 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, 16 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
reconheceu a prescrição, em ação na qual postula reforma militar. Alega, em resumo, 
que, após sofrer traumatismo craniano, em 1946, quando no serviço militar, adquiriu 
enfermidade mental constatada no laudo pericial, daí não correr contra si prazo 
prescricional. 
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. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A prescrição não se dá em relação ao 
incapaz, nos termos do art. 169, I, do Código Civil, que não comporta restrição para, no 
caso do doente mental (louco de todo o gênero, na acepção do art. 5º, do mesmo diploma 
), exigir-se prévia interdição.  
Em produção antecipada de provas (autos apensos), o autor submeteu-se a exame 
pericial , que o considerou portador de "transtornos de ordem mental de caráter comicial, 
decorrentes de um traumatismo craniano, porém, tal sintomatologia ora apresentada lhe 
porporcionou atos de agressividade e até sérios transtornos comportamentais, 
principalmente nos últimos anos".  
Ora, dispensado do Exército em 1946, o autor serviu à Polícia Militar do Estado de 
Pernambuco, chegando a alcançar o posto de terceiro sargento, daí a presunção de 
capacidade enquanto esteve no exercício de funções policiais-militares. 
É evidente que, ao se apresentarem os sintomas indicados no laudo,  e que o perito 
atribui também à idade avançada (f. 42), de há muito havia decorrido o prazo 
prescricional. Em outras palavras, a enfermidade mental superveniente não faz reabrir a 
faculdade de agir já alcançada pela prescrição.  
Por essas razões, nego provimento ao apelo.  
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 49.674-RN 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: COMERCIAL PEREIRA & SILVA LTDA. 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. JOSÉ CORREIA DE AZEVEDO (APTE.) E  

CLÁUDIO VINÍCIUS SANTA ROSA CASTIM E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Direito Comercial. Responsabilidade da sociedade por dívida de seus integrantes. 
Desconsidaração da pessoa jurídica. 
- Inadmissível a penhora de bens da sociedade, em execução movida contra pessoa 
física de integrante seu, com fundamento na teoria da desconsidaração da pessoa 
jurídica. 
Se ocorre fraude, deve ser esta demonstrada, e anulado o negócio fraudulento. 
- 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 para julgar procedentes os embargos de terceiro, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte do presente julgado. 
Recife, 30 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de apelação contra sentença que, 
fundada na teoria da desconsideração da pessoa jurídica, rejeitou embargos de terceiro, 
para considerar válida penhora feita em imóvel da embargante, em execução promovida 
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contra seus sócios. 
Regularmente processado o recurso, os autos subiram e neste Tribunal vieram-me por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A sentença considerou válida a penhora 
de imóvel pertencente a Comercial Pereira e Silva Ltda., feita em execução que a Caixa 
Econômica Federal moveu contra Francisco Menezes Pereira e sua mulher, Maria do 
Socorro Silva Pereira, que integram, como sócios, a mencionada sociedade. Fundou-se a 
sentença na teoria da desconsideração da pessoa jurídica. 
Não seria admissível que os sócios nada possuam, para responder por suas obrigações, 
enquanto a sociedade que compõem, como únicos sócios, esteja com boa saúde 
financeira. Os sócios, no entender do MM. Juiz, confundem-se com a própria sociedade, 
sendo o caso, pois, de se desconsiderar a existência desta. 
A execução diz respeito a dívida oriunda de empréstimo feito pela Caixa Econômica 
Federal à Reflorestadora Fonseca Ltda., sendo Francisco Menezes Pereira e sua mulher 
responsáveis na condição de fiadores. 
Diz a Caixa Econômica Federal que os sócios da embargante foram avalistas de uma 
firma já em situação de pré-insolvência, e por isto passaram a comprar imóveis em nome 
da embargante, para fugir à responsabilidade assumida. 
Tivesse a Caixa Econômica Federal sido um pouco menos incauta ao emprestar seu 
dinheiro, exigindo garantias mais efetivas, tendo pelo menos o cuidado de cadastrar 
aqueles com os quais contratou, anotando os patrimônios respectivos, não estaria agora 
em dificuldade para receber seu crédito. É incrível, porém, que o empréstimo tenha sido 
feito a empresa em situação de pré-insolvência, como afirma a própria Caixa, sem 
quaisquer caautelas no concernente aos avalistas. 
Dos imóveis penhorados, apenas um pertenceu ao sócio da embargante (fls. 22). Os 
demais foram adquiridos de terceiros (fls. 21, 23 e 24). Se os imóveis em questão 
tivessem constado do cadastro dos avalistas, junto à Caixa Econômica, e posteriormente 
alienados para a pessoa jurídica, poder-se-ia admitir a tese adotada pela sentença. 
Sem qualquer evidência de que os avalistas se tenham locupletado com a operação 
financeira de que participaram, não é razoável a conclusão a que chegou a sentença. 
Nem seria razoável esperar que, para reforço da garantia que prestaram como avalistas, 
tivessem passado a adquirir imóveis, quanto estes podiam ser adquiridos, como foram, 
pela pessoa jurídica. 
Por tais razões, dou provimento à apelação 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 51.617-RN 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: LUIZ BORGES DA SILVA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ MARIA GAMA DA CÂMARA E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Previdenciário. Reconhecimento de tempo de serviço, com base em 
prova emprestada da Justiça do Trabalho. Termo de conciliação, no qual consta acordo 
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quanto a verbas a serem pagas ao autor, sem referência a que período trabalhado 
corresponde. 
- Impossível o reconhecimento de tempo de serviço, com base em termo de conciliação 
da Justiça do Trabalho, do qual apenas consta acordo acerca de verba a ser paga ao 
autor sem, contudo, fazer qualquer referência a que período trabalhado corresponde. 
- Apelo improvido. Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 51.617-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, 16 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Luiz Borges da Silva ajuizou ação contra o 
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, pleiteando o reconhecimento, para todos os 
efeitos jurídicos e legais, do tempo de serviço trabalhado no período de 13.06.71 a 
16.02.73. 
Ao final, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido inicial, à consideração de que a 
prova acostada aos autos, proveniente da Justiça do Trabalho, não lhe dá guarida, uma 
vez que, do termo de conciliação trasladado, não constou menção ao período, cujo 
reconhecimento foi pleiteado, além de não conterem, os autos, cópia da CTPS do autor. 
Irresignado, o autor ofereceu recurso apelatório às fls. 50/53. 
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): Constitui-se irretorquível a douta 
sentença apelada. 
Quer o apelante o reconhecimento de tempo de serviço, por ele alegado como trabalhado 
para a firma Valdemar Nunes da Costa, respaldado em cópias de reclamação trabalhista 
ajuizada contra a firma antes aduzida, sem, contudo, restar incontroverso se tratar 
referida reclamação do período requerido neste processo. 
De fato, assiste razão ao ilustre Juiz de primeiro grau, quando avalia, com muita 
propriedade, a prova trazida pelo autor. Do Termo de Conciliação não consta 
reconhecimento do período apontado na exordial, mas apenas o valor acordado entre as 
partes a ser levantado pelo autor. E, ainda, a ausência da CTPS do autor, onde poderia 
estar averbado o período requerido. 
Quando o apelante aduz, em suas razões, o fato de não ser cabível a discussão, neste 
processo, da coerência entre as verbas recebidas e o tempo de trabalho reclamado, 
admite, por vias transversas, que a prova acostada por ele é incapaz de demonstrar, de 
forma inequívoca, o alegado tempo de serviço. 
Ademais, verbas advindas de reclamação trabalhista podem ter as mais diversas origens, 
dentro da relação de emprego, e, no caso em tela, tem-se notícia, apenas, da verba 
acordada sem, contudo, fazer menção a que período trabalhado corresponde. 
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Isto posto, sem maiores comentários a tecer, nego provimento ao apelo para manter a 
sentença recorrida em seu inteiro teor. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 51.694-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: EMPRESA BRASILEIRA DE PESCA S/A - EMBRAPESCA 
Advogados: DRS. FRANCISCO DANILO FEITOSA E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ JÚLIO DE OLIVEIRA NOBRE (APDA.) 
EMENTA 

Ação Declaratória cumula com Repetição de Indébito. Contribuição. FUNRURAL. 
Empresa adquirente de espécies aquáticas. 
Pedido declaratório de inexistência de relação jurídica contributiva da empresa ao 
FUNRURAL na aquisição de peixes e crustáceos a terceiros não produtores. 
Resistência da autarquia ré : responsabilidade do comprador, mesmo não imediato ao 
produtor. 
Procedência. Sentença declaratória negativa. Efeitos limitados à questão consultada : não 
está a empresa, na situação descrita, obrigada ao recolhimento. 
A contrário senso, incidirá a contribuição nas aquisições imediatas ao produtor, ainda que 
disfarçadas com a indicação de atravessadores inexistentes. 
Restituição do indébito julgada improcedente por ausência de prova conclusiva de que os 
produtos foram adquiridos a terceiros ou não. 
Manutenção da sentença. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 25 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Instituto Nacional do Seguro Social recorre de 
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará que julgou 
procedente, em parte, ação declaratória cumulada com repetição de indébito proposta por 
EMBRAPESCA - Empresa Brasileira de Pesca S/A, que visava eximir-se do pagamento 
da contrbuição do FUNRURAL, de que tratam o art. 15, da Lei Complementar nº 11/71, e 
o art. 76, do Decreto-Lei nº 83.081/79, e a devolução da mesma exação recolhida no 
período de maio de 1990 a junho de 1991. 
Desatendido o pedido de restituição, não foi interposto recurso pela empresa. 
A apelação da autarquia sustenta, em suma, que: a) inexiste restrição legal referente à 
figura do primeiro adquirente como o único sobre o qual incidirá a exação, descabendo tal 
interpretação por contrária ao princípio geral de direito que veda à atividade hermenêutica 
distinção não prevista em lei; b) a não comprovação da satisfação da obrigatoriedade pelo 
produtor impõe à empresa adquirente a sub-rogação  do débito junto ao INSS; c) o fato 
gerador da obrigação é a compra do produto rural; d) a figura do atravessador não pode 
ser admitida, nem sequer considerada, porquanto ela inexiste com vistas à obrigação do 
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recolhimento da contribuição que custeia, em parte, a previdência social do trabalhador 
rural; e) a comprovação se efetiva por meio de nota fiscal de produtor rural ou de nota de 
entrega de mercadoria, que podem ser postos em discussão junto à ação fiscal; f) na 
prática, o produtor rural quando efetua a venda já abate no preço o valor do recolhimento 
da contribuição para o FUNRURAL. 
Pede seja o recurso provido para reformar a sentença.  
Com a resposta pugnando pela manutenção do decisum, vieram-me os autos, conclusos 
por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A empresa  apelada cumulou os pedidos 
de declaração de inexistência de relação jurídica de contribuir para o FUNRURAL, quando 
adquire couros e peles comercializados por terceiros não produtores, com o de restituição 
do indébito. 
Devolvida ao exame do juízo recursal apenas a questão declaratória. A restituitória, 
sucumbente a empresa, restou irrecorrida. 
A lide está perfeitamente identificada, independentemente de quaisquer outras provas, 
como sugere a autarquia previdenciária, que sustenta a responsabilidade da contribuição 
em exame por qualquer adquirente ainda que não seja o primeiro. 
Ora, alegou a autora haver adquirido mercadoria de terceiro. Juntou cópia de notas fiscais 
de entrada. 
À ré competia a contraprova de que a aquisição não fora feita a intermediário, mas a 
produtor. 
É quanto basta para que, em tese, seja decidido o pedido. 
De qualquer forma, a presente declaratória tem contorno específico e não abrange as 
aquisições, concretamente, feitas pela empresa a produtor. Só a terceiros. 
A utilização da ação declaratória, como ensina Ruy Barbosa Nogueira, funciona como 
meio de defesa prévia e " como o próprio nome indica, visa apenas declarar a certeza 
jurídica. Pode assim ser proposta preventivamente, mas quando exista no administrativo 
um lançamento ou um auto de infração, nada impede que, independentemente da 
discussão administrativa em  espécie, seja a tese submetida ao Judiciário, por meio da 
ação declaratória. O interessado poderá, obtendo coisa julgada, utilizar-se da sentença 
como título para que o próprio orgão julgador administrativo adote o julgado na tese (v.  
coisa julgada, CPC, arts. 470 e 474). 
A ação declaratória, portanto, pode ser utilizada pelo contribuinte, visando esclarecer 
dúvidas e assim, pois, será uma verdadeira consulta jurídico-tributária ao Poder Judiciário, 
cuja solução definitiva terá a eficácia de coisa julgada. " 
(in Curso de Direito Tributário, ed. Saraiva, 9ª edição, 1989, pág. 287/289) 
A interpretação jurisprudencial sobre o assunto veio a ser construída uniformemente: 
"FUNRURAL - Produtos rurais. Couro bovino. Tributário. Previdenciário. FUNRURAL. 
I - A Contribuição do FUNRURAL alcança os produtos rurais, vale dizer, aqueles que são 
vendidos pelo produtor ao adquirente imediato. Daí em diante, o produto perde a natureza 
original para transformar-se em mercadoria circulante entre comerciantes e 
intermediários.  
II- Couro bovino adquirido não do produtor rural. 
III- Recurso improvido." 
(TFR-6ª Turma, AC. nº 112.356-PI, un.,  Rel. Min. Carlos Veloso, DJU, 12.11.87) 
"FUNRURAL. Bens adquiridos de intermediários. Responsabilidade. Não caracterização. 
- Previdenciário. Contribuições. FUNRURAL. Leis Complementares nºs. 11 e 16. Decreto 
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nº 83.081/79. 
1. Na aquisição de produtos rurais - couros e peles -, sub-roga-se o adquirente na 
obrigação do vendedor, quando produtor rural, de recolher a contribuição para o 
FUNRURAL. 
2. Somente as aquisições firmadas com intermediário, comerciantes, não produtores, 
exime o comprador da aludida exação 
3. Inexistência de prova capaz de ensejar a liberação da empresa autora. 
4. Apelo provido. Sentença modificada. 
(TRF da 1ª Região, 4ª Turma, ac. un., AC 983-4-PI, Rel. Juíza Eliana Calmon, j. 24.04.91)  
Perfilho o mesmo entendimento de que não está obrigada a recolher a contribuição para o 
FUNRURAL a empresa que adquire mercadoria a não produtor rural. 
Persiste a interpretação, mesmo após o advento do Decreto nº 356, de 7.12.91, que 
também trata da responsabilidade do adquirente ao produtor. 
Sem dúvida, a sentença recorrida há de ser aplicada aos casos concretos, mas nos 
limites objetivamente decididos, sem que possa vir a servir de escudo ou de salvo-
conduto para qualquer outra situação, pois, a contrário senso, incidirá a contribuição nas 
aquisições imediatas ao produtor, ainda que disfarçadas com a indicação de 
atravessadores inexistentes. 
À evidência que o esclarecimento da situação fática, se o produto foi efetivamente 
adquirido a produtor, poderá ser  objeto de prova nos procedimentos próprios, visando o 
recolhimento da exação, não cabendo no âmbito desta ação tal perquirição. 
Nego provimento à apelação, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.  
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0747-RN 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: JOÃO JANUÁRIO DE ARRUDA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. LUIZ ANTONIO CARVALHO RIBEIRO (APTE.) 
EMENTA 

Processo Penal. Estelionato. Fraude quanto ao pagamento de contribuição da 
Previdência Social. Configuração do delito.  
- Documento de Arrecadação da Receita Previdenciária-DARP formalmente quitado, 
porém sem que tivesse havido recolhimento na rede bancária; 
- Autoria comprovada com as provas carreadas para os autos; 
- Vencido em parte o Relator quanto à diminuição da pena; 
- Sentença condenatória confirmada; 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, negar provimento 
à apelação, nos termos do Voto-Revisor, na forma do relatório e notas taquigráficas 
anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 28 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte 
ofereceu denúncia contra Clidenor Aladim de Araújo Júnior e João Januário de Arruda, 
como incursos nas penas do art. 171, § 3º, do Código Penal Brasileiro. 
Afirmou que, por ocasião de uma fiscalização da Previdência Social, foi detectada a 
existência de documentos falsos referentes à arrecadação de receita previdenciária 
(DARP), e que dita documentação pertencia à empresa A Pipoquinha Ltda., de 
propriedade do Sr. João Januário de Arruda. 
Consta ainda da peça inicial acusatória que Clidenor Aladim de Araújo Júnior, contador da 
empresa A Pipoquinha ltda., confessou perante a autoridade policial que os documentos 
de arrecadação acostados às fls. 06/13 foram preenchidos por ele, em seu escritório, e, 
posteriormente, entregues ao segundo denunciado. 
Sustentou, também, o primeiro denunciado que, somente após aperfeiçoada a 
falsificação, com aposição de carimbos e autenticação mecânica, os mesmos lhe eram 
devolvidos para controle e arquivamento no seu escritório, local onde foram encontrados 
pela fiscalização. 
Por fim, o denunciante requereu a condenação dos acusados como incursos nas penas 
do art. 171, do Código Penal Brasileiro, com a agravante a que alude o seu parágrafo 3º. 
Inquérito policial, às fls. 13/230. 
Ao decidir, o MM. Juiz sentenciante absolveu o acusado Clidenor Aladim de Araújo Júnior, 
com fundamento no art. 386, IV, do Código Penal Brasileiro, e julgou procedente, em 
parte, a denúncia, condenando o Sr. João Januário de Arruda nas penas do art. 171, 
caput, combinado com o parágrafo 3º.  
Inconformado com a decisão do Juiz a quo, o réu apela para o Egrégio Tribunal e pede a 
reforma da sentença. 
Contra-razões, à fls. 337/340. 
Encaminhados os autos a esta Egrégia Corte e solicitado parecer, a ilustre representante 
do Parquet opinou pelo improvimento do recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A respeito da matéria, muito bem analisou o 
MM. Juiz sentenciante, pelo que faço minhas as suas palavras. 
"No dia 03 de maio de 1990, ao proceder exame de documentação pertencente à 
empresa A Pipoquinha Ltda., a fiscalização da Previdência Social detectou fortes indícios 
de que os Documentos de Arrecadação de Receitas Previdenciárias (DARPs) que lhe 
foram apresentados pelo Contador da referida empresa, relativos aos meses de agosto de 
1989 a março de 1990, haviam sido falsificados. 
Consoante esclarecimento prestado pela servidora encarregada da fiscalização, foi 
aposto, nos documentos de Arrecadação, o carimbo sobre a suposta autenticação 
mecânica do Banco Mercantil do Brasil, objetivando dificultar o exame de sua 
autenticidade. 
Ademais, confrontados tais Documentos de Arrecadação com o extrato da conta-corrente 
da referida empresa junto ao Órgão Previdenciário, constatou-se a inexistência dos 
recolhimentos a que se referiam os DARPs apresentados à fiscalização. 
O laudo documentoscópico elaborado pelos peritos do Departamento de Polícia Federal 
concluiu que as guias DARP acostadas às fls. 06/13 são realmente falsas. 
Por ocasião do interrogatório em juízo, o denunciado Clidenor Aladim de Araújo Júnior 
declarou que não eram do seu conhecimento as falsificações existentes nos DARPs. 
Quanto ao preenchimento de guias a menor, afirma que o fazia em atendimento à 
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solicitação do acusado João Januário de Arruda. 
Este último, em seu depoimento, diz que foi enganado por um despachante da 
Previdência conhecido por Bulhões, com quem deixou as guias para o devido pagamento. 
Dias depois, ao recebê-las do tal despachante, estavam as mesmas com carimbo e 
autenticação bancária, o que o fez imaginar que as mesmas haviam sido quitadas 
regularmente. Conclui revelando que " não tem nenhum endereço de Bulhões nem sabe o 
seu nome completo, informando apenas que o mesmo havia declarado que dava 
expediente ali pelos salões do INSS." 
Em sua defesa prévia, João Januário de Arruda afirma que também foi vítima, sendo 
lesado por um despachante, enquanto Clidenor Aladim Júnior esclarece que, ao 
preencher guias de recolhimento consignando exclusivamente o número de funcionários 
da Loja Matriz, atendia a solicitação do outro denunciado, excluindo, portanto, qualquer 
atitude de sua parte no tocante às autenticações das referidas guias. 
Os acusados foram denunciados pelo Ministério Público Federal como incursos no art. 
171, caput, do Código Penal, combinado com o § 3º, do mesmo artigo, que assim 
prescrevem: 
"Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:  
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade 
de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficiência." 
A prova colhida nos autos é robusta no sentido de que o acusado João Januário de 
Arruda, na qualidade de sócio-gerente da firma A Pipoquinha Ltda., detinha em poder da 
empresa diversas guias ou Documentos de Arrecadação de Receitas Previdenciárias - 
DARP, como se estivessem devidamente quitados os meses de agosto de 1989 a março 
de 1990, quanto ao pagamento das contribuições da Previdência Social." 
Por sua vez, o acusado procurou elidir as provas que pesam contra ele nos autos da 
referida ação criminal. Em seu depoimento, diz que não falsificou nenhum documento, 
nem causou prejuízo à Previdência Social. 
Afirma que foi vítima de um homem conhecido por  Bulhões, que se dizia despachante da 
Previdência, com quem deixou as guias para o devido pagamento. 
Diz, ainda, que, dias depois, ao receber os DARPs, constatou que todas as guias estavam 
com carimbo e autenticação bancária, o que o fez imaginar que os mesmos, ou seja, que 
tais documentos eram autênticos, e que as guias haviam sido quitadas regularmente. 
Ressalta que, para ele, aqueles documentos se revestiam das formalidades legais. Diz, 
ainda, que era difícil saber se aquelas guias não tinham sido autenticadas pelo banco, 
pois mesmo a fiscal, Rosilda Ribeiro Rocha, arrolada como testemunha pela acusação, 
em seu depoimento, informou que: 
"...na qualidade de fiscal da Previdência Social, chegou a proceder a uma fiscalização na 
empresa A Pipoquinha Ltda.; que, a princípio, ao verificar os DARPs da referida, achou 
até que os mesmos se revestiam das formalidades legais." 
Aduz, ainda, que nenhuma vantagem auferiu; que o débito com a Previdência já está 
resolvido, desde o dia em que recebeu a notícia do débito pelo auto de infração; que, 
voluntariamente, se compôs com o órgão previdenciário, e nenhum prejuízo adveio à 
Fazenda Nacional. 
Confirma o apelante que, mesmo antes de ser ouvido na fase policial, já havia composto o 
débito junto à Previdência, conforme consta às fls. 243/258. 
Acrescenta, ainda, que o débito foi parcelado desde o mês de julho de 1990, e as 
parcelas estão sendo pagas de acordo com o contrato realizado entre as partes. 
A composição da dívida foi anterior ao recebimento da denúncia, ou seja, em julho de 
1990. Somente em julho de 1991 a peça inicial acusatória foi recebida, conforme consta 
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dos autos, à fls. 236. 
A defesa pede a absolvição do acusado, tendo em vista a atipicidade do fato, pois não 
ocorreu vantagem ilícita em prejuízo alheio. Diz também que o ora apelante não agiu com 
dolo, tendo sido enganado por terceiro. 
Ressalta que em seu favor milita a inteligência do art. 16, do CPB. Pede a reforma da 
sentença, com o reconhecimento do benefício do art. 16, do CPB, caso não seja aceita a 
tese de absolvição. 
A ilustre Procuradora da República, na pessoa da Dra. Gilda, em seu parecer, opinou pelo 
improvimento do recurso, com o argumento seguinte: 
" Na verdade, está comprovado o dolo. O recorrente é empresário, pessoa de suficiente 
discernimento para saber que não se usa estranhos para efetuar pagamento de 
contribuição previdenciária. 
... A atitude do apelante em ter entregue quantia expressiva de dinheiro a pessoa 
desconhecida, demonstra a inconsistência da defesa. Além do mais, ele  deve  ter  
conhecimento de que  somente  pessoas credenciadas, ou seja, servidores do órgão, 
podem praticar atos referentes ao pagamento dos DARPs." 
O acusado, João Januário de Arruda, foi denunciado pelo Ministério Público Federal como 
incurso nas penas do art. 171, § 3º, do CPB. 
A autoria ficou comprovada pelas provas carreadas ao processo. A hipótese, no entanto, 
enquadra-se perfeitamente no art. 171, do CPB, com a agravante prevista em seu § 3º, e 
por força do que dispõe a Súmula nº 24, do Superior Tribunal de Justiça, que assim 
proclama: 
"Aplica-se ao crime de estelionato, em que figure como vítima entidade autárquica da 
Previdência Social, a qualificadora do § 3º, do art. 171, do Código Penal Brasileiro." 
Em face do exposto, em atenção às regras do art. 16, do CPB, que assim disciplina: 
"Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou 
restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou a queixa, por ato voluntário do 
agente, a pena será reduzida em um ou dois terços." 
Dou parcial provimento à apelação criminal, atendendo à atenuante de reparação de dano 
do art. 16, do CPB, e reduzo a pena privativa de liberdade em um terço. 
Fixo a pena definitiva em dez meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, por 
não haver nem agravante nem atenuante. 
Ainda, em atendimento ao que preceitua o art. 44, I, do CPB, que ora transcrevo: 
"As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, 
quando: 
I - aplicada pena privativa de liberdade inferior a 1 (um) ano ou se o crime for culposo." 
Concedo a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, 
mediante aceitação da condição seguinte: 
No prazo de dez meses, o Sr. João Januário de Arruda deverá prestar serviços de 
assistência de cuidado aos idosos no abrigo Juvino Barreto, na Capital do Rio Grande do 
Norte, durante oito horas, aos sábados, domingos e feriados. 
É como voto. 
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EMENTA 

Penal. Descaminho. Art. 334, § 1º, "c", do Código Penal. 
- A primariedade e os bons antecedentes do réu, somados ao valor não muito elevado 
das mercadorias, enseja a redução da pena e a exclusão dos efeitos da condenação, a 
perda dos bens cuja origem estrangeira não restou comprovada, e dos que foram objeto 
de declaração regular de bagagem. 
- Apelação 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, dar parcial 
provimento à apelação para reduzir a pena de 01 (um) ano de reclusão e excluir dos 
efeitos da condenação a perda dos bens cuja origem estrangeira não restou comprovada 
e dos que foram objeto de declaração regular de bagagem, como comprovado nos autos, 
na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 24 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O apelante foi denunciado pela prática de 
descaminho. Em seu poder foram apreendidas pela Polícia Federal diversas mercadorias 
de origem estrangeira, sem a documentação fiscal respectiva. 
Sustenta a defesa que tais mercadorias foram compradas em Manaus, pelo acusado e 
sua mulher, em diversas viagens àquela capital, e trazidas dentro das quotas respectivas. 
O Juiz Federal, por entender comprovadas a materialidade e a autoria do delito, condenou 
o acusado à pena de dois anos de reclusão, e decretou a perda das mercadorias. 
Apelou o acusado, sustentando, em síntese, que: (a) as mercadorias foram compradas na 
Zona Franca de Manaus, dentro das quotas legais permitidas, e não apenas pelo 
acusado, mas também por sua mulher e uma filha, em oito viagens, que relaciona, 
indicando as datas e os números dos vôos respectivos (fls. 222); (b) tais produtos foram 
adquiridos em 1989, e 1990, e não se destinavam à venda, posto que até então se 
encontravam em poder do acusado, que a prevalecer a tese do Ministério Público estaria 
tendo muito prejuízo e seria péssimo vendedor (fls. 222); (c) a lei não limita a número de 
viagens que se pode fazer a Manaus, mas apenas a quantidade de mercadorias que se 
pode trazer, em cada uma; (d) não há prova de que o acusado vendesse as mercadorias 
compradas em Manaus, sendo nulo o flagrante, porque preparado pelos policiais, não se 
podendo assim falar na existência de crime; (e) não é verdadeira a confissão, que o 
acusado teria feito perante a autoridade policial, posto que o termo de depoimento foi 
assinado sem leitura, e o acusado realmente não disse o que nele está escrito; (f) a 
mercadoria que a testemunha Miguel Arcanjo de Lima afirma haver comprado do acusado 
não era de origem estrangeira (fls. 226); (g) quanto a televisão entregue à testemunha 
Marcus Vinicius Botelho de Araújo, esta foi trazida a pedido seu, tendo sido o valor de 
78.000,00 afirmado por engano daquela testemunha, pois não verificou o desconto, 
constante da nota fiscal correspondente. 
O Ministério Público ofereceu contra-razões, sustentando a improcedência do apelo. 
Regularmente processado o recurso os autos subiram e neste Tribunal vieram-me por 
distribuição. Ouvido o Ministério Público, manifestou-se, em parecer da lavra da Dra. 
Eliane de Albuquerque Oliveira Recena, pela confirmação da sentença (fls. 201/246). 
É o relatório. 
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À douta revisão. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Examinemos, em primeiro lugar, as 
questões de ter havido flagrante preparado, e invasão do domicílio do acusado. Essas 
questões são de fundamental importância, porque, se verdadeiras as afirmações da 
defesa, poder-se-á concluir pela invalidade da prova, que restou colhida na residência do 
acusado, e pela nulidade do processo. 
Diz a defesa: 
"Pelo que se observa nos autos, o 'flagrante` noticiado as fls. 06 a 12 não passa do 
chamado Flagrante Preparado. Segundo o STF, no RHC 55.361, RJJ 82/14: 
'Não há crime quando o fato é preparado, mediante provocação ou induzimento, direto ou 
por concurso, de autoridade, que o faz para o fim de aprontar flagrante.` 
O Policial Federal se faz passar por cliente, assim diz ele, pois não houve testemunhos de 
pessoas fora do quadro da PF, quando não seria difícil conseguir uma pessoa devido ao 
movimento nas redondezas da firma do apelante, e, sem mandado, invadiu o 
estabelecimento e posteriormente a residência do acusado, ora apelante. 
O Juiz a quo, num infeliz argumento, atribuiu a esta defensora a preparação das 
declarações do apelante durante seu interrogatório em juízo. Afirmação esta, data venia, 
grosseira, pois o Meritíssimo Juiz de primeira instância conhece o trabalho desta 
profissional, como também conhece que, perante autoridade policial, o acusado muitas 
vezes não tem real conhecimento do que esta datilografado nos termos de declaração, 
tomando conhecimento quando lido ou comentado na instrução processual. 
No caso presente, não levou o brilhante Juiz a quo em consideração a necessidade dos 
policiais justificarem a ação realizada sem mandado judicial, além de ser o ora apelante 
pessoa de idade e portadora de cardiopatia grave, e assustado ou melhor apavorado 
mesmo, não conseguiu nem que a autoridade policial sequer olhasse as notas fiscais que 
tentava mostrar. 
Assinar sem ler é pratica comum, não se pode negar. Mas será que diante de uma 
reclamação ou negativa de apor a assinatura a autoridade policial retificaria o já 
consignado? Mesmo que as retificações não fossem da conveniência da policia? 
Perante o Juiz, sentindo-se seguro, contou a violência contra ele praticada pelos policiais, 
mas o Douto Julgador "a quo" preferiu acreditar na polícia. 
O Sr. Luciano Paulo Ferreira, que com o apelante foi levado para o Departamento de 
Polícia Federal, e também julgava estar preso, da forma que era tratado, perante o Juiz 
disse (fls. 130): 
"que naquela oportunidade os agentes policiais se negaram a examinar documentos 
fiscais que o acusado quis apresentar; que o depoente não viu se os policiais 
apresentaram alguma ordem de busca na Empresa e na Residência do acusado; que o 
depoente e o acusado foram levados para a DPF, achando o depoente que foi na 
qualidade de preso ..... que assinou seu depoimento na Polícia sem ler, porque estava 
muito nervoso..." 
O fato de ter a esposa do acusado aberto o portão da residência, não se entende que 
tenha autorizado a entrada dos policiais para revistarem sua casa. Abriu, como qualquer 
um abriria, ao ver seu esposo que tem saúde delicada chegar acompanhado de policiais, 
para socorrê-lo, e isto não há dúvida. O que é estranho é a afirmativa que os donos da 
casa tenham abertas as portas de sua casa para a polícia dar uma batida." 
A má-fé da polícia é evidente, primeiro alega flagrante de comércio que não houve, 
depois, recusa-se a apreciar as notas fiscais que provariam a legalidade das mercadorias, 
e por fim, afirma terem sido convidados a darem uma batida na residência do acusado, 
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sem mandato, a convite dele. É vergonhoso. 
A Constituição Federal no seu art. 5º, inc. XI, preceitua: 
'A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento 
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou, 
durante o dia, por determinação judicial.` 
O cidadão, na situação do apelante, fica vulnerável quando a polícia usa de forma 
arbitrária o seu poder de polícia. Com a atitude por eles adotada, poderiam ter levado o 
apelante à morte, por ser ele cardíaco e de idade avançada, além de terem vinculado sua 
imagem pela imprensa falada, escrita e televisionada como empresário contrabandista, 
levando-o a ruína total, tanto que teve que fechar seu estabelecimento comercial. 
Vivendo, hoje, como vendedor e revendedora de carros."(fls. 224/225). 
O Ministério Público, por sua vez, assevera: 
'Em seu bem fundamentado recurso, a diligente Defensora Dativa ( que, inclusive, 
permita-nos, tem se destacado pela sua dedicada e competente atuação junto à Justiça 
Federal), em primeiro lugar, na esperança de anular o auto de prisão em flagrante e, em 
conseqüência, o processo, sustenta a existência de flagrante 'preparado`, a invasão de 
domicílio indevida, perpetrada pelo policiais federais para, finalmente, quanto ao mérito, 
tentar afastar a prática criminosa, tanto pretendendo provar que as mercadorias entraram 
legalmente em território nacional, saídas da Zona Franca de Manaus, como pretendendo 
provar que não houve o alegado comércio das mesmas mercadorias. 
Passemos, primeiramente, a examinar as duas questões preliminares abordadas no 
recurso, cujo acatamento, aliás, levaria à anulação do processo, conforme pretendido pela 
Ilustre Defensora, para, em seguida, analisarmos as provas contidas noas autos, a fim de 
concluirmos, ou não, se elas são realmente suficientes a ensejar uma condenação pelo 
reconhecimento da prática do crime da alínea  do § 1º do artigo 334 do Código Penal, em 
alguma de suas modalidades. 
Afirma o recorrente que houvera invasão indevida de domicílio por parte da Polícia 
Federal, já que os Agentes Policiais que ingressaram na sua residência, na busca de 
mercadorias estrangeiras, não o fizeram munidos da competente ordem judicial. 
Ora, se à acusação cabe a prova dos fatos constitutivos do direito do Estado de punir, à 
defesa cabe, como não poderia deixar de ser a prova dos fatos modificativos ou extintivos 
desse direito ou, ainda, a prova dos fatos por ela alegados. 
A 'invasão de domicílio` que teria sido perpetrada pela Polícia Federal, é fato alegado pela 
defesa no processo, pelo que lhe caberia provar cabalmente a sua existência. 
E o que vemos das provas contidas nos autos é que, ao contrário de fazê-lo, ou seja, ao 
contrário de demonstrar inequivocadamente a existência daquele fato, a defesa não 
logrou sequer contrariar aqueles elementos de prova que mostram, sim, que o recorrente, 
ele próprio, franqueou a revista da sua residência à Polícia Federal, consoante se verifica 
do seu depoimento de fls. 11, citado pelo Magistrado sentenciante às fls. 209. 
Por outro lado, conforme acrescenta o Juízo recorrido em seu decisum, o próprio ex-
empregado do recorrente, que prestou depoimento no processo como testemunha 
arrolada pela defesa, não só não falou em invasão o domicílio do apelante pela Polícia, 
como afirmou que 'no dia dos fatos, a esposa do acusado abriu o portão para que os 
policiais entrassem na residência, tendo o depoente ficado no terraço com um dos 
policiais, de forma que não presenciou como foi feita a diligência dentro da residência.` 
(fls. 130) 
Sendo assim, ainda que não se considerasse exaustivamente provada a inexistência da 
invasão de domicílio, da alegada arbitrariedade que teria sido cometido pela Polícia, 
quando menos haveria uma séria e fundada dúvida sobre se ela realmente ocorreu, como 
peremptoriamente afirma o recorrente, o que é suficiente para afastar qualquer nulidade 
do flagrante, sob aquele fundamento. 
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No que se refere à ocorrência, in casu, de 'flagrante preparado` que, uma vez presente, 
na lição de Damásio de Jesus, entre outros, com fundamento na Súmula 145 do Supremo 
Tribunal Federal, afasta o crime, procedem, embora que só em parte, as alegações do 
recorrente. 
É que, realmente, ao 'forjar`, a Polícia Federal, uma situação em que um policial federal 
se passou por pretendente comprador da mercadoria estrangeira guardada e oferecida à 
venda, deu ensejo ao que a doutrina e a jurisprudência passaram a chamar de 'flagrante 
preparado` ou 'flagrante provocado`, flagrante criminoso esse que, por se enquadrar na 
categoria de crime impossível, no caso pela ineficácia absoluta do meio, já que jamais 
poderia ele se consumar, pelo fato de que o policial jamais compraria aquela mercadoria, 
naquela situação, retira da conduta a tipicidade, fazendo com que não exista sequer fato 
típico, muito menos crime, tal como, entre outros, ensina Damásio de Jesus, em sua obra 
Direito Penal, 15ª edição, 1º volume, página 303. 
Haver-se-á de concordar com que a situação acima relatada é totalmente diferente 
daquela em que a Polícia comparece a determinado local, sem promover qualquer 
interferência nas circunstâncias fáticas que cercam a conduta do agente, e o prende em 
flagrante com a verificação efetiva da prática esperada do crime, muitas vezes, inclusive, 
impedindo, com sucesso, que ele se consuma. Tais casos são muito comuns em 
determinados tipos de crimes plurissubsistentes em que, motivada por denúncia, 
anônima, ou não, a Polícia tenta evitar a consumação do delito cuja prática é esperada. 
Ocorre, entretanto, que, se o fato de o policial haver forjado condição que não detinha, 
qual a de verdadeiro comprador da mercadoria supostamente descaminhada, levou, como 
se mostrou, ao reconhecimento da presença do 'flagrante esperado` que, como também 
dissemos, levaria, em conseqüência, à atipicidade da conduta, por outro lado, não 
podemos esquecer que o descaminho por assimilação, previsto na alínea C do § 1º do 
artigo 334 do Código Penal, é crime de ação múltipla, ou seja, é daqueles crimes em que 
são várias as condutas previstas pelo legislador para que o tipo, no mundo fático, seja 
aperfeiçoado. 
Assim é que, indubitavelmente, quanto à conduta de vender, ao policial federal que 
participou, como falso comprador, da diligência, o flagrante preparado pela Polícia 
redundou na atipicidade daquela mesma conduta de vender ou tentar vender, praticada, 
por ocasião daquele mesmo flagrante, por parte do ora recorrente."(fls. 242/243). 
Penso que realmente os policiais entraram na residência do acusado sem a permissão 
deste. Não é razoável presumir-se que alguém, voluntariamente, abra sua residência à 
entrada de policiais federais, tendo em seu interior mercadorias objeto de descaminho. 
Registro que a apreensão de televisor, telefone e brinquedos usados, em residência, é 
indício de ter havido realmente excesso por parte dos policiais federais. O termo de 
apreensão e guarda fiscal de fls. 132/144, registra a apreensão de sete objetos usados, 
sendo um televisor, um telefone sem fio e cinco brinquedos. 
Entendo também que o flagrante foi preparado, como reconhece a ilustre presentante do 
Ministério Público que oficiou no feito perante este Tribunal, sendo, portanto, nulo. 
Resta saber se, ainda assim, é válida a condenação do acusado. 
A tal propósito, diz a ilustre presentante do Ministério Público, Dra. Eliane Recena: 
"Acontece que aquele dispositivo de lei antes citado também incrimina a conduta de 
guardar mercadoria descaminhada, conduta essa que, se comprovada, induz ao 
reconhecimento da prática criminosa, da tipicidade da conduta e, em conseqüência, da 
validade do flagrante e do processo. 
Sendo assim, para que se afaste, de uma vez por todas, a possibilidade de ser o 
processo anulado pela presença de flagrante preparado, de crime impossível, necessário 
se torna, no exame do caso concreto, verificar se o crime de descaminho, sob outra 
modalidade que não vender ao Policial Federal a mercadoria estrangeira, foi realmente 
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cometido. 
Com isso, inclusive, adentramos, necessariamente, no exame da prova e, 
conseqüentemente, no mérito do recurso. 
A despeito do esforço da Ilustre Advogada do recorrente em, anexando as declarações de 
bagagem e notas fiscais das mercadorias apreendidas, pretender afastar a prática 
criminosa, o que observamos, inclusive do exame minucioso daqueles documentos, é que 
o descaminho, sob a modalidade guardar mercadoria estrangeira que importou 
fraudulentamente, prevista naquele dispositivo legal, restou comprovado. 
É que vários dos produtos arrecadados, quer no escritório, quer na residência do 
recorrente, estão desacompanhados da declaração de bagagem, documento esse 
necessário para o seu desembaraço aduaneiro, inclusive com o pagamento dos impostos 
devidos, quando o caso. 
Exemplos disso são: a) a secretária eletrônica marca Cobra - AN-8514; b) 2 aparelhos de 
TV em cores, marca Cosmos; c) 1 dos rádios-TV da marca Broksonic; d) uma máquina 
fotográfica Olympus MD; e) 1 aspirador de pó produzido em Hong-Kong; f) 2 TV a cores, 
marca Panasonic; g) 2 órgãos Yamaha, PSS-290. 
Ressalte-se aqui, inclusive, como muito apropriadamente fez o Magistrado sentenciante, 
que era em vasta quantidade a mercadoria estrangeira apreendida na posse do 
recorrente. 
Por outro lado, pelo menos 16 dos perfumes estrangeiros importados e constantes do 
termo de apreensão de mercadorias e do laudo pericial, não estão acobertados nem pelas 
declarações de bagagem, nem pelas notas fiscais apresentadas pelo recorrente na 
instrução criminal. 
Diga-se, ainda, que, pelos depoimentos colhidos, tanto no inquérito, por ocasião do 
flagrante, como na instrução, restou suficientemente comprovado que o recorrente 
realmente exercia o comércio de mercadorias estrangeiras trazidas, segundo ele próprio, 
de Manaus, em virtude de sucessivas, inúmeras (só nos autos, cerca de 5 comprovadas) 
viagens que ele e seu cônjuge empreendiam àquela cidade, visando adquirir aquelas 
mesmas mercadorias, para revendas. Tal conclusão é irremediável, ainda que se 
desconsidere ter sido o flagrante quanto à modalidade vender, preparado, e a despeito da 
retratação da confissão feita pelo ora recorrente, perante o Juízo, retratação essa que, por 
não guardar coerência com a prova colhida no próprio inquérito e no processo, se despe 
de qualquer valor. 
Essas considerações, respaldadas por aquelas provas, e pela excelente análise realizada 
pelo Juízo sentenciante, se prestam, inclusive, a comprovar que, quando menos com 
relação às mercadorias não acobertadas pelas respectivas notas fiscais e declarações de 
bagagem, houve importação fraudulenta que, pelas próprias declarações do apelante, a 
ela deve ser atribuída, o que vem confirmar a prática do delito de venda e guarda de 
mercadorias estrangeiras, na forma prevista na Lei Penal."(fls. 243/244) 
Tem razão o Ministério Público. 
Mesmo que se entenda que a prova da guarda da mercadoria, porque obtida mediante a 
invasão da residência do acusado, seria imprestável, resta, ainda, a venda do televisor, 
feita pelo acusado a Miguel Arcanjo Soares de Lima, que confirmou o fato como 
testemunha (fls. 110). O argumento da defesa, de que a referida testemunha se havia 
enganado quanto ao preço, não é razoável. A nota fiscal fornecida pela loja vendedora em 
Manaus registra o preço de 76.800,00 e um desconto de 49.300,00, tendo sido o preço 
pago ao vendedor, em Manaus, apenas 27.500,00. Não é razoável acreditar-se que tendo 
pago apenas vinte e sete mil e quinhentos cruzeiros, Miguel Arcanjo se enganasse e 
afirmasse haver pago 78.000,00. Prefiro acreditar que este último foi realmente o preço 
pago ao acusado, que lucrou a diferença. 
É fora de dúvida que esta venda, ainda que tivesse sido a única feita pelo acusado, seria 
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suficiente para caracterizar o delito a ele imputado. 
É certo que tivesse tal mercadoria sido trazida dentro da quota permitida, sua venda não 
configuraria o descaminho, consoante já decidiu o antigo e sempre Egrégio Tribunal 
Federal de Recursos, em julgado citado, aliás, pela ilustre presentante do Ministério 
Público, às fls. 245: 
"Se a mercadoria procedente da Zona Franca de Manaus está acobertada pelas notas 
fiscais e por declarações de bagagem visadas pela fiscalização não há cuidar de 
descaminho. A venda dessa mercadoria no mercado interno, sem o pagamento dos 
tributos devidos, constitui infração tributária, e não descaminho." 
Ocorre que o televisor em questão não foi trazido de Manaus regularmente. Pelo menos 
disto não há prova nos autos. Tal objeto teve sua aquisição em Manaus documentada 
pela nota fiscal de fls. 113, datada de 19 de junho de 1990, e não consta de nenhuma das 
declarações de bagagem apresentadas pela defesa. Conferi as 4 cujas cópias demoram 
às fls. 26/29, e as 12 cujas cópias demoram às fls. 150/161. Nenhuma dessas 
declarações de bagagem é datada de junho de 1990. E mesmo assim, em nenhuma delas 
consta televisor com características e preço equivalentes aos daquela nota fiscal. 
Poderia argumentar a defesa do acusado que tal mercadoria não fora por ele vendida. 
Ocorre que o fato foi admitido pacificamente no processo, tendo a defesa se preocupado 
apenas em justificar a divergência entre o valor que o adquirente disse haver pago ao 
acusado, e o preço constante da nota fiscal. 
Por todas estas razões mantenho a condenação. Não concordo, todavia, quanto à fixação 
da pena. 
Disse o ilustre Juiz Federal, justificando a fixação em dois anos, que:  
"As conseqüências deste tipo de crime, o contrabando ou descaminho, são catastróficas 
para as combalidas burras públicas, porque os Impostos não são pagos e há um 
locupletamento ilícito do agente do crime, porque, além de não pagar os Impostos, pratica 
concorrência desleal com os demais Comerciantes que atuam dentro dos limites da Lei, 
uma vez que o agente do crime passa a ter condições de vender o produto por um menor 
preço." (fls. 212). 
Entendo que se o dano causado pela conduta delituosa é de natureza financeira, 
patrimonial, a pena mais adequada é também de natureza patrimonial, e no caso o 
acusado já perdeu, para o Tesouro Público, todas as mercadorias apreendidas em seu 
poder. Não se justifica, pois, a exacerbação da pena prisional, que não fora a suspensão 
condicional de sua execução, maiores gastos terminaria impondo ao Poder Público. 
O réu é primário e não há qualquer registro de maus antecedentes seus, tanto que o MM 
Juiz lhe concedeu a suspensão condicional da pena. Todos os objetos apreendidos em 
seu poder totalizaram, segundo avaliação dos peritos, em março de 1991, Cr$ 
2.267.600,00, quantia equivalente a cerca de 130 salários mínimos daquela época, que 
não pode ser considerada muito elevada. Grande parte deles, aliás, foi trazida 
regularmente. Alguns relacionados nas declarações de bagagem. 
Por tais razões, dou provimento, em parte, à apelação, para: a) reduzir a pena para 1 
(um) ano de reclusão, o mínimo legal; e b) excluir dos efeitos da condenação a perda dos 
bens cuja origem estrangeira não restou comprovada, e dos que foram objeto de 
declaração regular de bagagem, como comprovado nos autos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0779-AL 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: ROBERTO DOS ANJOS NASCIMENTO 
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Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. URUBATAN DA SILVA (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Peculato. Configuraração do peculato-furto.  
01. Peculato-furto, crime previsto no art. 312, § 1º, do CPB, consiste no furto cometido 
pelo funcionário público, valendo-se de sua condição perante a Administração Pública. 
02. Dos autos, ficaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito, em face da 
prova real (objeto do delito) e demais provas, inclusive depoimento do acusado. 
03. Apelação criminal improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento à apelação criminal, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 28 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Ministério Público Federal no Estado de Alagoas, 
no uso de suas atribuições legais, denunciou Roberto dos Anjos Nascimento, já 
devidamente qualificado na peça inicial acusatória, como incurso nas penas do art. 312, § 
1º, c/c o art. 71, do CPB. 
Consta, ainda, da inicial que o acusado, no final do mês de fevereiro de 1990, subtraiu do 
Departamento de Direito da Universidade Federal de Alagoas, onde trabalha, um aparelho 
de vídeocassete, marca SANYO. 
Para a prática do crime, o acusado teve de escalar uma janela do prédio do 
Departamento de Direito, porém saiu com o objeto do crime pela porta, em face da 
ausência dos colegas, pois era hora do almoço e os demais haviam se retirado. 
O móvel do crime foi vendido pelo acusado a um primo de sua esposa. 
Consta, ainda, da denúncia que o Sr. Roberto do Anjos Nascimento já praticou vários 
outros crimes da mesma natureza, conforme folhas de antecedentes constantes dos 
autos; que, neste juízo tramitam contra o denunciado as ações criminais referentes aos 
inquéritos nºs. 90.0000840-9/9 e 89.0021111-0/89. 
O Ministério Público requereu ao MM. Juiz  a quo que fosse notificado o acusado para os 
fins do art. 514, do CPP. 
Por fim, requereu a condenação do acusado como incurso nas penas dos arts. 312, § 1º, 
e 71, todos do Código Penal Brasileiro. 
Inquérito policial às fls. 06/12. 
Ao decidir, o MM. Juiz sentenciante condenou o acusado com fundamento no art. 312, § 
1º, do CPB, que se refere ao crime de peculato-furto. 
Inconformado com a decisão do juiz de primeira instância que o condenou como incurso 
nas penas do art. 312, § 1º, do CPB, aplicando a pena definitiva em dois anos e seis 
meses de reclusão, apelou para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região e pede 
provimento da apelação criminal. 
Contra-razões às fls. 166/168. 
Encaminhados os autos a esta Egrégia Corte e solicitado parecer, a ilustre representante 
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do Parquet opinou pelo improvimento do apelo (fls. 180/186). 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Trata-se de apelação criminal promovida 
pelo réu Roberto dos Anjos Nascimento, que não se conformou com a sentença do MM. 
Juiz a quo que o condenou a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por entender 
que, conforme a prova dos autos do processo criminal nº 93.05.25619-8, ficaram 
provadas a materialidade e a autoria do crime de peculato previsto no art. 312, § 1º, do 
CPB, que assim disciplina: 
"Art. 312. Caput. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro 
bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em 
proveito próprio ou alheio: 
..................................................................... 
§ 1º. Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do 
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio 
ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário." 
Constata-se, pela análise dos autos, que o Sr. Roberto dos Anjos Nascimento, no seu 
depoimento (fls. 68/69), disse que exerce o cargo de Assistente em Administração há dez 
anos; que, em razão de sua situação financeira estar difícil, sentiu vontade de fazer 
alguns furtos. 
O ora recorente confessa que retirou do Departamento de Direito, local em que trabalha, 
um vídeocassete da marca SANYO, o qual chegou praticamente a dar de presente a uma 
sua prima. 
A título de prova dos autos, transcrevo trecho do relatório do inquérito policial (fls. 101): 
"... coligiu-se para os autos o termo de declarações prestado pelo Sr. Nilson José Ferreira 
da Silva, visto que fora a  pessoa a quem Roberto  
vendera o aparelho questionado, sob a história cobertura que pertencia a um policial 
rodoviário, consoante doc. de fls. 69."  
A folha de antecedentes penais do ora recorrente encontra-se às fls. 87, diga-se de 
passagem, bastante expressiva no que diz respeito a registros relativos a indiciação em 
inquéritos policiais por prática de peculato. 
O inquérito em que se baseou a denúncia teve início na notícia ministrada pela 
administração da Universidade Federal de Alagoas, dando conta do desaparecimento de 
um aparelho de videocassete. 
Em princípio, por mais que investigasse, a polícia não chegou a identificar o criminoso. 
Posteriormente, já estando os autos do inquérito policial com o Ministério Público para 
pedir arquivamento, a polícia identificou o autor do crime e recuperou o aparelho de vídeo. 
Da sentença do Juiz a quo, extraio esta parte (fls. 156): 
"Consoante se colhe dos depoimentos supratranscritos, inclusive do próprio incriminado, 
dúvidas sérias não restam de sua culpabilidade, visto que o crime ocorreu e foi ele o seu 
autor. Tanto assim é que a defesa, durante alegações finais, não ousou pretender uma 
absolvição, servindo-se do ensejo para ainda uma vez confessar o crime: 
'Ora, eminente julgador, não podemos ir de encontro às provas contidas nos autos. O 
acusado realmente praticou o delito em epígrafe. No entanto, ao sentir a gravidade da 
ação por ele praticada, arrependeu-se incontinenti, tendo se submetido inclusive ao 
sacrifício supremo de abdicar do próprio meio de vida de que dispunha - seu emprego 
'(fls. 147)." 
A defesa, nas razões da apelação, pede que se considerem os motivos que "levaram" o 
apelante a agir de forma criminosa. Alega que o Juiz, ao sentenciar, não levou em 
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consideração o fato de o apelante ter realmente se arrependido da prática do delito e, 
também, ter sofrido a mais severa de todas as penas que foi a perda do emprego. Pede a 
reforma da sentença com a absolvição do apelante. 
As contra-razões foram apresentadas pelo Ministério Público Federal (fls. 172/175), 
pedindo a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos. 
O representante do Ministério Público, na pessoa da ilustre Procuradora, Dra. Armanda 
Soares Figueirêdo, em seu parecer, contrariou o arrazoado (fls. 172/175), afirmando que 
não tem cabimento o pedido de diminuição da pena imposta, posto que o quantificativo 
aplicado cinge-se ao mínimo legal. 
Ressalta que o apelante não trouxe a lume qualquer elemento inovador capaz de 
desconstituir a decisão de primeiro grau. 
A realidade dos autos demonstra que a apenação imposta na decisão do Juiz a quo (fls. 
157/158), de dois anos e seis meses de reclusão, não se apresenta como sendo 
exorbitante, como frisou a Procuradora, Dra. Armanda, em trecho do parecer do qual 
transcrevo esta parte (fls. 182): 
"... quando a pena mínima prevista no art. 312, § 1º, do Código Penal, é de dois anos. 
Considerando-se que a lei permite ao MM. Juiz a quo atingir até doze anos, pode-se ver 
que o douto sentenciante se houve com equilíbrio na apenação imposta. O acréscimo de 
seis meses está bem motivado. O réu responde, simultaneamente, a este feito e a mais 
dois inquéritos policiais. A conclusão mais consentânea quanto à pessoa do agente não 
me permite concluir que a prática do delito revestiu-se de causas de ordem moral. Assim, 
porque o descaso evidenciado para a aplicação da norma, ao longo da ação penal, 
impede que se enxergue no réu a preocupação suscitada no apelo." 
Feitas diversas colocações a respeito das provas dos autos, a representante do Ministério 
Público Federal opinou pelo improvimento do apelo. 
Portanto, da análise de todo o processo, os elementos objetivos e subjetivos do crime de 
peculato-furto ficaram perfeitamente delineados. Não resta dúvida quanto ao crime, nem 
quanto à autoria. 
Pelas provas constantes dos autos, não há como negar a autoria do crime previsto no art. 
312, § 1º, do CPB, ao Sr. Roberto dos Anjos Nascimento. 
Portanto, o Juiz sentenciante agiu em conformidade com a lei penal, de modo que a 
sentença não merece reparo, visto que atendeu ao previsto no art. 312, § 1º, do CPB. 
Isto posto, nego provimento à apelação criminal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802-SE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: PEDRO ANTÔNIO LEITE DOS SANTOS 
Advogado: DR. JOSÉ GOMES NETO (APDO.) 
 
EMENTA 

Penal. Estelionato. Crime não configurado. Ausência de dolo. 
- Da análise das provas constantes nos autos, vislumbra-se que a conduta descrita na 
denúncia pelo Ministério Público Federal não apresentou simetria com o tipo descrito no 
art. 171, do CPB; 
- Confirmação da sentença que absolveu o réu, com fundamento no art. 386, III, do 
CPPB; 
- Apelação improvida. 
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ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 13 de setembro 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 Pedro Antônio Leite dos Santos como incurso nas penas do art. 155, inciso IV, letra 
"a", da Lei nº 3.807/60, reproduzido pelo art. 399, inciso II, letra "a", do Regulamento da 
Previdência Social (Decreto nº 83.080/79), que equipara ao crime de estelionato definido 
no art. 171, do Código Penal, receber ou tentar receber, fraudulentamente, qualquer 
benefício. 
Afirma que o acima nominado simulou que sofreu acidente do trabalho, às 9:20 horas, do 
dia 03.04.89, com o objetivo de obter benefício acidentário, tendo seu pedido chegado a 
ser processado pela DATAPREV, conforme documento (fls. 13). 
Consta ainda da peça inicial acusatória que o acusado, usando falsa comunicação de 
acidente na qual figurava como sendo empregado da Odebrecht Harrison Engenharia de 
Minas Ltda., localizada no Município de Rosário do Catete, no Estado de Sergipe, tentou 
receber vantagens pecuniárias da Previdência Social. 
Com a Comunicação de Acidente acima referida, o Sr. Pedro Antônio Leite dos Santos 
não só tentou receber vantagens pecuniárias, senão também usufruiu do benefício de 
caráter assistencial perante o serviço médico credenciado pelo INAMPS. 
Citado, o acusado foi qualificado e interrogado (fls. 190). 
No tríduo legal, apresentou defesa prévia (fls. 194/195) e arrolou testemunhas. 
Nas alegações finais (fls. 322), o Ministério Público Federal argumenta que a meta, in 
casu, era a obtenção de vantagem pecuniária e que não foi alcançada pelo denunciado, 
porém, o mesmo usufruiu do benefício previdenciário de caráter assistencial, causando 
prejuízo ao órgão previdenciário que arcou com o pagamento de honorários médicos pelo 
primeiro atendimento, conforme documentos (fls. 63/65). 
A defesa, às fls. 343/344, apresentou as alegações finais, onde afirma que o acusado não 
teve a intenção de praticar ato fraudulento, conforme consta dos autos-interrogatório e 
declarações das testemunhas. 
Em sentença, o Juiz monocrático julgou improcedente a denúncia, decretando a 
absolvição do réu com fundamento no art. 368, III, do Código de Processo Penal. 
Dessa decisão apela o Ministério Público Federal, aduzindo que os autos dão conta de 
que o acusado, usando documentação falsa de Comunicação de Acidente do Trabalho, 
logrou, como se empregado fosse da Odebrecht Harrison Engenharia de Minas Ltda., 
simular que sofreu acidente, objetivando, assim, lesionar a Previdência Social. 
Contra-razões apresentadas (fls. 387). 
Encaminhados os autos a esta Egrégia Corte e solicitado parecer à ilustre representante 
do Parquet, a mesma opinou no sentido da reforma da sentença a quo, para o fim de ser 
o réu condenado nas penas do art. 171, § 3º, c/c 14, II, do CPB. 
É o relatório. 
 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O representante do Ministério Público 
Federal, nas razões apelatórias, entende que a conduta realizada pelo apelado deve ser 
enquadrada nas cominações previstas no art. 171, § 3º, c/c o art. 14, II, todos do Código 
Penal Brasileiro, que assim disciplina: 
"171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade 
de direito público ou de instituição de economia popular, assistência social ou 
beneficência." 
"Art. 14. Diz-se o crime: 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à 
vontade do agente." 
Afirma que o acusado simulou ter sofrido um acidente do trabalho, objetivando, assim, 
obter recebimento de benefício acidentário; que a conduta trilhada pelo apelado não 
logrou o êxito pretendido, não auferiu vantagem pecuniária, porém, consistiu na prática de 
atos executórios, com os quais obteve assistência médica perante o Serviço Médico 
Credenciado pela Previdência Social. 
Das razões da apelação, extraio esta parte (fls. 374): 
"...mesmo que estivesse fora de cogitação a matéria relacionada à indevida utilização da 
assistência, forçoso é convir que a apenação se justificaria pela incidência da conduta 
ilícita revestida sob a forma de tentativa..." 
Ao final, o Ministério Público Federal requereu o provimento do recurso para o fim de 
condenar o acusado nas penas da lei. 
Tal como descrito pela legislação penal, a conduta típica do estelionato consiste em o 
sujeito empregar engodo para induzir ou manter a vítima em erro, com o fim de obter um 
indevido proveito patrimonial. O estelionato só pode ser punido a título de dolo. 
Damásio E. de Jesus, no Código Penal Anotado (pág. 50), dispõe o seguinte: 
"O primeiro elemento subjetivo do estelionato é o dolo, que consiste na vontade de 
enganar a vítima, dela obtendo vantagem ilícita, em prejuízo alheio, empregando artifício, 
ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O tipo requer um segundo elemento subjetivo, 
contido na expressão para si ou para outrem." 
O Juiz a quo assim entendeu (fls. 351): 
"As descrições penais que não contemplam a modalidade culposa deixam implícito que a 
presença do dolo é elemento essencial para a configuração do tipo penal. O réu 
desconhecia as implicações advindas, e, ao suspeitá-las, estancou o iter criminis. 
Dolo é atividade finalista da ação ou da omissão, para alguns doutrinadores, para outros é 
uma relação subjetiva entre o ato e o autor, ou entre a vontade e o fato. De qualquer 
maneira, doutrinadores como Hungria, Frederico Marques e outros só admitem o dolo 
como fruto da consciência do autor, da injuridicidade do ato." 
O denunciado ao ser interrogado em juízo afirmou que nunca recebeu benefício 
previdenciário. Do interrogatório, extraio esta parte (fls. 190): 
"Que nunca recebeu benefício previdenciário, e nunca compareceu a médico para cuidar 
de qualquer assistência médica ou receber qualquer benefício previdenciário. Que, um 
cidadão lhe prometeu emprego e, com isto, entregou-lhe sua CTPS, devendo procurar 
este cidadão após 30 dias; diz que esse cidadão ficou de entrar em contato com o 
depoente após 30 dias, o que não ocorreu e até hoje não sabe onde está sua CTPS..." 
As testemunhas arroladas e ouvidas em juízo não chegaram a confirmar os fatos 
constantes da denúncia. 
A defesa afirma que não ficou caracterizado o delito previsto no art. 171, do CPB, nem 
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mesmo na forma de tentativa, conforme consta dos autos; que o acusado foi vítima; que 
se dirigiu à cidade de Aracaju-SE na ilusão de conseguir um emprego, e para isso 
entregou a sua CTPS a um Senhor com o nome de Lima, que não lhe devolveu a referida 
CTPS. 
Ressalta, ainda, a defesa que o acusado, conforme  provado nos autos, não cometeu 
nem tentou cometer qualquer delito. 
O Juiz sentenciante absolveu o denunciado com fundamento no art. 386, III, do CPB - não 
constituir o fato infração penal. 
Nas modalidades de crime sem previsão culposa, inexistindo o dolo, inexiste a própria 
figura criminal. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença em todos os seus 
termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0814-RN 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: JOSÉ GERALDO RODRIGUES DE MEDEIROS  
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogada: DRA. MÁRCIA BATISTA DE VASCONCELOS (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Processo Penal. Ação Criminal. Estelionato. Falsificação de diplomas. Recurso 
tão-somente do réu. Provida nulidade por conexão: rejeitada. Nulidade por substituição da 
pena  rejeitada. 
01 - Nulidade por conexão. Não existência. Já existe sentença definitiva; 
02 - Nulidade por substituição da pena rejeitada. Apenas o réu apelou; 
03 - Estelionato (art. 171, caput, do CPB). Ao contrário da sentença a quo, nos autos vê-
se inexistirem provas confiáveis de estelionato; 
04 - Apesar da presença de diplomas falsos constantes dos autos, não ficou provada a 
autoria; 
05 - É de se aplicar ao caso o princípio do in dubio pro reo. Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar provimento 
à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas 
anexas,  que passam a integrar o presente julgado.  
Custas, como de lei. 
Recife, 24 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Cuidam os presentes autos de uma apelação criminal 
promovida por José Geraldo Rodrigues de Medeiros, já qualificado nos autos da ação 
penal referente ao processo nº 90.2548-6, promovida pelo Ministério Público Federal do 
Rio Grande do Norte. Não se conformando com a sentença proferida pelo Juiz a quo, que 
o condenou como incurso nas penas do art. 171, do CPB, apelou para o Egrégio Tribunal 
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Regional Federal da 5ª Região. 
O denunciado foi acusado por prática de crime de estelionato ( art. 171, § 3º, do CPB), 
falsificação de diplomas de 1º e 2º graus, de escolas públicas e particulares, com o fito de 
obter ascenção funcional para terceiro. 
Primeiramente, há de se esclarecer que o processo em questão teve como ponto de 
partida a denúncia contra as pessoas abaixo relacionadas, todas incursas nas penas do 
art. 171, § 3º, do CPB. 
a) Francisca das Chagas Brito; 
b) Samuel Fernandes de Souza; 
c) Sebastiana Fernandes de Moura; 
d) Rubenira Cassiano da Silva; 
e) Severino Gomes da Silva; 
f) José Geraldo Rodrigues de Medeiros; 
g) Sônia Maria Costa; 
h) Severino Gomes; 
i) Solon Barbosa Lucena; 
j) Sérvula Marcelino de Oliveira;  
k) Sócrates Luiz Figueiredo; 
l) Roberto Luiz Machado da Silva. 
Afirma o Ministério Público que o crime ocorreu sob orientação de Francisca das Chagas 
Brito e de José Geraldo Rodrigues de Medeiros. Diz, ainda, que o apelante foi 
surpreendido com expressiva quantidade de material destinado à confecção de diplomas 
escolares, destacando-se dentre eles formulários utilizados por escolas públicas e 
particulares, além de carimbos contendo os nomes dos diretores dos referidos 
estabelecimentos de ensino. 
A acusação apresentou as seguintes provas: 
a) testemunhas; 
b) relação de documentos não fidedignos; 
c) certificados de conclusão de cursos de 1º e 2º graus. 
A defesa tentou ilidir as provas produzidas pelo MP com depoimento de testemunhas e do 
denunciado. 
O processo seguiu o curso normal, foram ouvidas as partes e as testemunhas, juntados 
documentos, apresentadas as alegações finais. Todos os acusados negaram a tipificação 
pretendida pelo MP. A defesa pediu a absolvição dos denunciados. 
A acusação, nas alegações finais, insistiu na confirmação da denúncia e pediu a 
condenação, nos termos da inicial acusatória. 
O juiz a quo julgou procedente em parte a denúncia, absolveu dez dos dozes 
denunciados e condenou Francisca das Chagas Brito e José Geraldo Rodrigues de 
Medeiros. 
A sentença transitou em julgado para Francisca das Chagas Brito. Somente o reú José 
Geraldo Rodrigues de Medeiros recorreu da sentença. 
Nas razões da apelação, alega o réu, em preliminar, a nulidade do processo, por entender 
que se trata de conexão, conforme dispositivo do art. 76, do CPPB. Pede a nulidade do 
processo. 
Quanto ao mérito, apresenta prova de sua inocência e pede ao juízo ad quem que o 
absolva da acusação, da qual decorreu a condenação. 
A acusação contradiz a alegação de nulidade argüida em preliminar pelo apelante. Após 
apresentadas as contra-razões, subiram os autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região e em seguida remetidos à Procuradoria Regional Federal, cuja representante, Drª. 
Gilda Pereira de Carvalho Berger, em seu parecer, suscitou a questão de nulidade 
referente à substituição da pena. No entanto, opinou pelo provimento do recurso, com 
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fundamento na insuficiência de provas. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR I 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Os fatos narrados no processo e as 
nulidades suscitadas nas razões da apelação e no parecer da Procuradora requerem um 
criterioso estudo. 
As pretendidas nulidades  não encontram  suficiente amparo legal às suas acolhidas, e as 
provas produzidas são insuficientes para esclarecer os fatos e chegar à autoria do delito. 
Em preliminar, o ora apelante alega nulidade do processo, com fundamento no art. 76, do 
CPPB, que assim disciplina : 
"A competência será determinada pela conexão : 
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo, por 
várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o 
lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; 
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, 
ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;   
III - Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares 
influir na prova de outra infração." 
Segundo Tourinho Filho, Processo Penal, Saraiva, São Paulo, 1989/153: 
"A conexão é o nexo, a dependência recíproca que as coisas e os fatos guardam entre 
si." 
"A conexão existe quando duas ou mais infrações estiverem entrelaçadas por um vínculo, 
um nexo, um liame que aconselha a junção dos processos, propiciando, assim, ao 
julgador perfeita visão do quadro probatório." 
Assim preceitua o art. 82, do CPPB : 
"Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a 
autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os 
outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos 
processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas."  
No que se refere à questão em tela, já existe sentença definitiva. Portanto, não tem 
cabimento a reunião dos processos. 
Em se tratando de processo com sentença definitiva, a unidade só se dará para efeito de 
soma ou unificação de penas. Competente na hipótese é o juiz da execução, como prevê 
expressamente o art.66, III, "a", da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, que assim preceitua 
: 
"Compete ao juiz da execução 
III - decidir sobre : 
a) soma ou unificação de penas." 
Ante estas considerações, rejeito a preliminar de nulidade por conexão, pretendida pelo 
apelante. 
É como voto. 
 
VOTO-PRELIMINAR II 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Analisando os autos, a Dra. Gilda Pereira de 
Carvalho Berger, Procuradora Regional Federal, detectou uma nulidade, no que se refere 
à substituição da pena aplicada pelo juiz a quo, que condenou o denunciado pelo crime 
de estelionato (art. 171, do CPB), aplicou a pena de um ano de reclusão e substituiu-a por 
uma pena restritiva de direitos. 
Preliminarmente, deve-se atentar para o art. 44, do CPB, que disciplina a matéria da 
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seguinte forma : 
"As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, 
quando : 
I - aplicada pena privativa de liberdade inferior a 1 (um) ano ou se o crime for culposo; 
II - o réu não for reincidente; 
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, 
bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 
Parágrafo único. nos crimes culposos, a pena privativa de liberdade aplicada, igual ou 
superior a 1 (um) ano, pode ser substítuida por uma pena restritiva de direitos e multa ou 
por duas penas restritivas de direitos, exeqüíveis simultaneamente." 
No que tange ao mecanismo da imposição das penas, ensina Damásio de Jesus que 
cumpre ao Juiz, na sentença condenatória, determinar o regime de início de cumprimento 
da pena e atender ao princípio das penas substitutivas. 
Nos crimes dolosos, devem ser observadas as seguintes regras: 
"1 - aplicada pena privativa de liberdade até seis meses, pode ser substítuida por multa ou 
por pena restritiva de direitos, se presentes as condições do art. 44, do CPB; 
2 - se a pena fixada é superior a seis meses e inferior a um ano, pode ser substituida por 
uma restritiva de direitos, desde que satisfeitos os requisitos do art. 44, do CPB; 
3 - fixada a pena privativa de liberdade entre um e quatro anos, não sendo reincidente o 
condenado, inicia o seu cumprimento em regime aberto, de acordo com o art. 33, do CPB, 
que ora trancrevo : 
'A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de 
detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime 
fechado'." 
No que se refere à nulidade no Processo Penal, dispõe o art. 563, do CPPB : 
"Nenhum ato será declarado nulo,se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou 
para a defesa." 
Segundo entendimento da professora Ada Pellegrini Grimover, a respeito das nulidades 
no Processo Penal : 
"Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o 
reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo 
exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional. Assim, 
somente a atipicidade relevante dá lugar à nulidade."  
Ainda de acordo com o texto legal que disciplina o art. 617, do CPPB, vejamos : 
"O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 
387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o 
réu houver apelado da sentença." 
Preceitua a Súmula 160, do STF, que : 
"É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso 
da acusação, reservados os casos de recurso de ofício."  
A Procuradoria Regional Federal, na pessoa da Dra. Gilda Pereira Berger, opinou pela 
nulidade do processo, com fundamento no erro da aplicação da pena. 
Do parecer, extraio esta parte (fls. 542) : 
"É certo que o aspecto da aplicação da pena passou desapercebido à acusação, mas 
nem por isso é vedado a esse egrégio Tribunal, de ofício, conhecer essa nulidade 
insanável. As nulidades absolutas, na terminologia de Ada Pellegrini Grinover, são 
insuscetíveis de convalidação e podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição. 
De modo que agora, por ocasião do exame do apelo da defesa, é totalmente pertinente a 
decretação da nulidade da sentença por esse motivo."  
Em recurso exclusivo do réu, o tribunal não pode anular a decisão a fim de que o juiz 
corrija o erro, no que, se o fizesse, equivaleria a uma reformatio in pejus. Código de 
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Processo Penal Anotado -Damásio E. de Jesus. 
Com fluxo nos argumentos expostos, rejeito a preliminar requerida pela ilustríssima 
Procuradora, Dra. Gilda Pereira de Carvalho Berger. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Nas razões da apelação, o recorrente juntou 
cópia da sentença do processo nº 90.1682-7, no qual foi absolvido com funadamento no 
art. 386, VI, do CPPB, que assim disciplina :  
"O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:  
VI - não existir prova suficiente para a condenação". 
O denunciado, ora recorrente da sentença proferida pelo juiz a quo, no processo nº 
90.2548-6, juntou cópias do depoimento de testemunhas, do qual extraio esta parte (fls. 
386) : 
"Neste processo foi verificada a presença de inúmeros diplomas falsos utilizados pelos 
servidores da UFRN, com vistas aos benefícios do plano de classificação. Com relação 
aos acusados na denúncia, não pode cada caso ser individualizado, em virtude do 
decurso do tempo (três anos)". 
Da sentença que condenou o recorrente, extraio esta parte (fls. 472). 
"Não há dúvida de que os demais acusados não perpetraram o crime pretendido pelo 
Parquet. Suas ações, além de orquestradas pelos acusados Francisca das Chagas Brito e 
José Geraldo Rodrigues de Medeiros, não lograram o êxito reclamado pelo art. 171, do 
CPB. 
Com efeito, é público e por demais notório no Estado do Rio Grande do Norte, tendo sido 
objeto de ampla divulgação pela imprensa, que nenhum funcionário da UFRN obteve êxito 
junto ao PUCRRE, mediante a utilização de diplomas falsos. Muito pelo contrário, foram 
todos punidos administrativamente, e aqueles que, por algum período, conseguiram 
permanecer nas novas funções, devolveram os vencimentos irregularmente percebidos. 
Tal fato afasta, por inteiro, a potencialidade do estelionato, haja vista a necessidade 
premente da vantagem, como elemento do tipo". 
O art. 171, do CPB, disciplina o estelionato como sendo:  
"O fato de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 
mantendo alguém em erro, mediante artíficio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento." 
A acusação trouxe para os autos cópias de certificados falsos de escolas públicas e 
particulares, porém, da análise das provas em conjunto, não ficou provada a autoria do 
delito de estelionato. Neste sentido, é também o parecer da Procuradoria Regional 
Federal. 
E, ainda, não se vislumbram provas suficientes de que o apelante obteve vantagem ilícita, 
em prejuízo da UFRN, inexistindo, no caso, a presença dos elementos do tipo estelionato. 
Como no Direito Penal vigora o princípio do in dubio pro reo, na hipótese da sentença do 
Juiz a quo não cabe a condenação do denunciado José Geraldo Rodrigues de Medeiros, 
pelo fundamento da insuficiência da prova carreada aos autos. Assim, trata o dispositivo 
do art. 386, VI, do CPPB : 
"O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: 
VI - não existir prova suficiente para a condenação." 
Ante o exposto, julgo pelos fundamentos apresentados para dar provimento à apelação 
criminal. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0833-PB 
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Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: EREMILTON DIONÍSIO DA SILVA 
Advogado: DR. EREMILTON DIONÍSIO DA SILVA (APDO.) 
 
EMENTA 

Penal. Calúnia perpetrada contra magistrado. Exceção da verdade não argüida. Reforma 
da sentença absolutória. Prescrição retroativa. 
- Configura-se a calúnia quando o réu, ultrapassando os lindes da defesa do constituinte, 
atribui a prática de ato de ofício a magistrado contra disposição expressa de lei, motivado 
por sentimento de vingança (arts. 138 e 319, do CP). 
- É de se presumir a falsidade da imputação diante da não argüição da exceptio veritatis. 
- Sentença absolutória que se reforma para condenar o réu. 
- Prescrição retroativa que se reconhece, por existir interregno superior a dois anos entre 
o recebimento da denúncia e a data do julgamento, sendo a pena privativa de liberdade 
estipulada em 08 (oito) meses de detenção. 
- Apelo provido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 833 - PB, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, dar  provimento à apelação para condenar o réu à pena de 08 
(oito) meses de detenção mais pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, à razão de um 
salário mínimo mensal por dia-multa, declarando, no entanto, a ocorrência da prescrição 
retroativa e a extinção da punibilidade, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Eremilton Dionísio da Silva, identificado no 
autos, foi denunciado pelo Ministério Público Federal como incurso nas sanções previstas 
no artigo 138, combinado com o artigo 141, inciso II, do Código Penal, consoante os fatos 
a seguir narrados: 
"1) O denunciado ajuizou, na 2ª Junta de Conciliação e Julgamento desta Capital, como 
advogado de Josefa Bento de Souza, uma reclamação trabalhista contra Luiz Passos 
(Indústria Farieira), consoante se vê dos documentos anexos (docs. nºs 01/10). 
2) A reclamatória foi julgada procedente em parte (doc. nº 03). Durante a execução da 
sentença, o acusado se insurgiu contra um despacho do Dr. Márcio Roberto de Freitas 
Evangelista, MM. Juiz Presidente da 2ª Junta de Conciliação e Julgamento (doc. nº 09). 
Nas razões do recurso interposto (doc. nº 09), aproveitou a ocasião para ofender a honra 
do magistrado, em trecho escrito no dia 28 de janeiro de 1991, onde afirmou que: 
"... o Juiz desprezou os critérios objetivos da lei e criou conceitos meramente 
pessoais..."(doc. nº 09). 
3) Escreveu, ainda, que "para exercer os amplos e independentes poderes que a 
Constituição confere ao Judiciário não é necessário desprezar as leis" (doc. 09), 
acrescentando que: 
"... na hipótese sub judice, o Juiz está adotando a Escola da Livre Indagação, com 
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desprezo total e absoluto ao direito positivo, decidindo contra legem e esfrangalhando e 
atropelando o direito positivo..."(doc. nº 09). 
4) E prosseguiu, no seu destempero verbal, afirmando que o Juiz teria criado, "em 
substituição à lei, conceitos meramente pessoais" (doc. nº 09). Chegou até a imputar, 
falsamente, ao Dr. Márcio Roberto de Freitas Evangelista, a prática de crime de 
prevaricação (art. 319, do CP), acusando-o de ter proferido o despacho recorrido, onde 
não reconheceu a sucessão trabalhista, com o deliberado propósito de prejudicá-lo, 
porque assinara "uma reclamação trabalhista contra o "Bar 200 Milhas", que é de 
propriedade de seu irmão" e, também, porque "denunciei a arrogância e prepotência do 
referido juízo, verbalmente, ao Dr. Juiz Presidente do Tribunal" (doc. nº 09). 
5) Somente em 22 de abril de 1991, o Juiz Presidente da 2ª J.C.J. tomou conhecimento 
do delito. O acusado cometeu, no mesmo contexto de ação, os crimes de injúria e calúnia, 
previstos na legislação penal. Ofendeu a dignidade e o decoro do magistrado e, de forma 
progressiva, imputou-lhe falsamente fato definido como crime, ao acusá-lo de ter proferido 
despacho ilegal para satisfazer um mesquinho sentimento de vingança contra o 
advogado, que o denunciara no T.R.T. e que assinara uma reclamatória contra seu 
irmão." 
A denúncia foi recebida em 04.11.91 (fls. 31) e o processo regularmente instruído. 
Ao final, o MM. Juiz a quo julgou improcedente a ação penal, absolvendo o réu com fulcro 
no art. 386, VI, do Código de Processo Penal. 
Irresignado, apelou o Ministério Público Federal às fls. 162/165, aduzindo estarem 
presentes as elementares do crime de calúnia, em face da imputação falsa ao ofendido do 
crime de prevaricação. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, onde me foram conclusos por 
distribuição.  
Parecer ministerial às fls. 189/192, pelo provimento do apelo.  É o relatório. 
À revisão. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Trata-se de apelação de sentença que 
absolveu o réu, advogado militante, da prática de crime contra a honra perpetrado contra 
Juiz do trabalho. 
A ação penal originou-se das ofensas praticadas quando da interposição de agravo de 
petição perante o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Destaco desta peça 
recursal o seguinte trecho, verbis: 
"...o Juiz desprezou os critérios objetivos da lei e criou conceitos meramente pessoais... 
na hipótese sub judice o juiz está adotando a Escola da Livre Indagação, com desprezo 
total e absoluto ao direito positivo, decidindo contra legem e esfrangalhando e atropelando 
o direito positivo." 
Com relação às expressões supramencionadas, comungo do entendimento do ínclito Juiz 
a quo, que afirmou a inocorrência de crime contra a honra. 
Não vislumbro hipótese de calúnia ou difamação, posto que não houve imputação de fato 
determinado a alguém, elementar destes delitos. Inexistiu, ainda, injúria, pois as palavras 
emitidas não têm o condão de ofender a honra subjetiva da vítima, ou seja, seu decoro ou 
dignidade. 
Ademais, não se pode olvidar que o advogado, no exercício do seu mister, até mesmo por 
imposição do Código de Ética, bem como do Estatuto da OAB, tem o dever de defender 
seu constituinte, ou a si mesmo, muitas vezes de forma enérgica. Diante de decisões que 
lhe sejam desfavoráveis, pode recorrer ao órgão competente apontando eventuais vícios, 
dentre os quais o fato de o decisum se apresentar dissonante com o direito positivo. 
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Ressalte-se, no entanto, que este direito não o autoriza a ofender impunemente a 
autoridade judiciária. 
Passo a transcrever, por oportuno, um segundo trecho do agravo de petição interposto 
pelo réu, in verbis: 
"... mas somente o Juiz assim não entendeu, ou talvez tenha prejudicado a parte em 
detrimento do advogado signatário desta, por haver assinado uma reclamação trabalhista 
contra o "Bar 200 Milhas", que é de propriedade do irmão do Juiz Márcio Roberto de 
Freitas Evangelista, e, porque, ainda, denunciei a arrogância e prepotência do referido 
juízo, verbalmente, ao Dr. Juiz Presidente do Tribunal..." 
O douto Juiz singular, analisando estas express§es, entendeu que as palavras utilizadas 
pelo réu não teriam descrito o crime de prevaricação, afirmando, ainda, ser 
demasiadamente forçada a desclassificação do delito para difamação ou injúria. 
Tenho que merece reparos a v. sentença recorrida. Restou demonstrado nos autos a 
prática do tipo previsto no caput do art. 138, do Código Penal, que consiste na falsa 
imputação a alguém de fato definido como crime. 
No caso vertente, foi atribuída à vítima, Juiz do trabalho, a prática de prevaricação, 
definida no art. 319, do Código Penal, nos seguintes termos: 
"Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa da lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal." 
O réu, advogado, acusou a vítima de proferir despacho com o fito de prejudicá-lo. Atribuiu 
ao magistrado, portanto, a prática de ato de ofício contra disposição expressa de lei, 
movido pelo sentimento de vingança. 
Não há de se aplicar ao caso, como pretende o apelado, o disposto no art. 142, I, do 
Código Penal, que estabelece não constituir injúria ou difamação punível a ofensa 
irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou seu procurador. A imunidade 
judiciária aí prevista não se refere à calúnia, mas tão-somente à difamação e à injúria. 
Presente está, também, o segundo requisito do crime de calúnia: o da falsidade da 
imputação. 
In casu, era admissível a prova da verdade. Caberia ao réu, no momento apropriado, 
argüir a exceptio veritatis, comprovando a veracidade de sua afirmativa, pelo que 
inexistiria a conduta típica. Não tendo se manifestado, é de se presumir a falsidade da 
imputação proferida. 
Ante o exposto, em face da configuração do tipo previsto no caput do art. 138, da Lei 
Penal, dou provimento à apelação para julgar procedente a ação, reformando a sentença 
recorrida. Considerando os bons antecedentes do réu, bem como as demais 
circunstâncias do art. 59, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção mais pena 
pecuniária estipulada em 10 (dez) dias-multa, à razão de um salário mínimo mensal por 
dia-multa. Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, torno definitiva a pena 
privativa de liberdade em 08 (oito) meses de detenção, tendo em vista o acréscimo de um 
terço estatuído no art. 141, II (delito cometido contra funcionário público em razão de suas 
funções). Declaro, no entanto, a ocorrência da prescrição retroativa, para extinguir a 
punibilidade do réu, por existir interregno superior a dois anos entre o recebimento da 
denúncia (04.11.91) e a data do presente julgamento, consoante o disposto nos arts. 109 
e 110, parágrafos 1º e 2º, do Código Penal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0849-RN 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
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Apelado: JAIRO DANTAS DO NASCIMENTO 
Advogada: DRA. CELINA MARIA LINS LOBO (APDO.) 
 
EMENTA 

Penal. Descaminho. Configuração. Erro de proibição. 
- O erro de proibição fica caracterizado pela falta de potencial consciência da ilicitude do 
fato; 
- Erro de proibição inevitável ou escusável ocorre quando nele incidiria qualquer homem 
de discernimento; 
- Não merece reforma a referida decisão apelada, uma vez que analisou corretamente o 
elemento probatório e bem fundamentou a decisão; 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, negar provimento 
à apelação criminal, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 28 de junho 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 JAIRO DANTAS DO NASCIMENTO, já devidamente qualificado nos autos do 
processo nº 93.0000444-1, apontando-o como incurso nas penas do art. 334, § 1º, c, do 
CPB. 
Afirma na peça inicial acusatória que, no dia 13 de agosto de 1991, Agentes da Polícia 
Federal e Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, em diligência, encontraram em poder do 
acusado mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação fiscal e postas 
para comercialização. 
Procedida a apreensão das referidas mercadorias, foram as mesmas submetidas a 
exame merceológico no Instituto Nacional de Criminalística (fls. 83/98). 
A materialidade resultou corroborada pelas provas periciais e pela confissão do acusado 
que confirmou a autoria. 
Inquérito Policial (fls. 05/100). 
Ao final, o Ministério Público Federal requereu o recebimento da denúncia, bem como a 
citação do denunciado para interrogatório, prosseguindo-se em todos os atos a ação 
penal, até final condenação do mesmo como incurso nas penas do art. 334, § 1º, c, do 
CPB. 
Defesa prévia (fls. 112/113). 
Depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas na defesa informaram que o 
acusado é conhecido como um cidadão que nunca praticou fato desabonador de sua 
conduta, e que as mercadorias apreendidas em seu poder (do acusado) foram adquiridas 
na feira de Caruaru (fls. 121/124). 
Alegações do Ministério Público Federal (fls. 120), o qual afirma que, na instrução do 
processo, a denúncia ficou confirmada e em vista disso reitera os termos da denúncia e 
do pedido de condenação nela formulados. 
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Em alegações finais, o acusado salienta que não houve por parte dele nenhuma intenção 
de praticar fato delituoso, apenas comprou algumas mercadorias na feira de Caruaru e 
estava com as mesmas expostas à venda em uma banca na feira do Alecrim, na Cidade 
de Natal, no Rio Grande do Norte; pede improcedência da denúncia. 
A sentença (fls. 132/139) foi decretada para julgar improcedente o pedido constante da 
denúncia e, em conseqüência, absolveu o acusado, na forma do art. 21, Caput, do CPB, 
combinado com o art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. 
Declarou a perda dos bens em favor da Fazenda Pública, em razão de não ter 
reconhecido a inexistência do fato. 
Inconformado com a sentença que absolveu o acusado Jairo Dantas do Nascimento, o 
Ministério Público Federal apelou para o juízo "ad quem", argumentando, em síntese, que 
está mais que clara a autoria do crime, tendo em vista as mercadorias apreendidas. 
Contra-razões (fls. 147/154). 
Encaminhados os autos a esta Egrégia Corte e solicitado parecer ao ilustre representante 
do "Parquet", o mesmo opinou pelo improvimento do apelo. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cuidam os autos de uma apelação criminal 
promovida pelo Ministério Público Federal do Estado do Rio Grande do Norte, que não se 
conformou com a sentença do Juiz a quo que absolveu o acusado do delito tipificado no 
art. 334, § 1º, "c", do CPB, in verbis: 
"Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de 
direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos. 
§ 1º, "c". Incorre na mesma pena quem: vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, 
de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade 
comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu 
clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de 
introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de 
outrem." 
Tal como descrito pela legislação penal, o tipo objetivo se caracteriza nesta hipótese pela 
intenção de iludir o pagamento do imposto devido na espécie. 
As testemunhas arroladas pela defesa declararam que é comum o comércio dessas 
espécies de mercadorias na feira do Alecrim  e que os vendedores desconhecem a 
existência de proibição legal para a realização da atividade de vendedor dos referidos 
objetos. 
A prova carreada para o processo é induvidosa e suficiente para esclarecimento dos 
fatos; o acusado foi flagrado na feira, vendendo mercadoria de procedência estrangeira 
desacompanhada de documentação fiscal. 
A mercadoria foi adquirida na feira livre de Caruaru, no Estado de Pernambuco, onde 
esse tipo de comércio é franco e não sofre qualquer restrição. Essa circunstância não foi 
sequer contestada pelo Ministério Público Federal. 
O Juiz sentenciante muito bem analisou as circunstâncias que cercam a pessoa do 
denunciado e a forma em que o fato foi praticado. Da sentença extraio esta parte (fls. 
138): 
"A prática reiterada do comércio de produtos estrangeiros em "camelôs" de todo o Brasil é 
fato que não se pode negar. Não tem havido por parte das autoridades competentes do 
Governo qualquer repressão a essa atividade. Ao contrário, a sua intensidade tem 
denotado uma aceitação implícita desse comércio, talvez até levada pela crise de 
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desemprego e pobreza por que passa a nação brasileira. Entendo que não pode o 
Judiciário, em casos isolados, ter a mínima condição de aplicar uma norma que contradiz 
frontalmente a situação generalizada em que se encontra esse tipo de comércio." 
O acusado, tendo se dirigido à cidade de Caruaru, lá, na feira livre, adquiriu vários 
produtos para comercializar em Natal. 
O lugar de aquisição dos bens foi confessado pelo denunciado e confirmado pelas 
testemunhas. 
O fato se encontra tipificado nos dispositivos legais invocados pelo Ministério Público 
Federal. 
Não existe excludente de antijuridicidade. O fato pode ser entendido como típico e 
antijurídico. 
No entanto, as circunstâncias em que o fato veio a ser praticado não ensejam a 
culpabilidade. 
O erro inevitável exclui a culpabilidade. O art. 21, caput, do CPB, assim disciplina: 
"O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, 
isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço." 
Sendo o acusado portador do grau de instrução de 1º grau incompleto (fls. 12) e, ainda, 
não se furtou ao cumprimento das determinações judiciais, não negou a prática do ato, é 
portador de boa conduta. Tudo concorre para se acreditar que a conduta do ora recorrido 
não foi inclinada para a prática do ato delituoso; ele não tinha o conhecimento de que 
vender tais mercadorias naquelas circunstâncias era tipificado como crime. 
Damásio E. de Jesus, no Código Penal Anotado - pág. 62 - 2ª edição, 1991, dispõe da 
seguinte forma: 
"Se o sujeito não tem possibilidade de saber que o fato é proibido, sendo inevitável o 
desconhecimento da proibição, a culpabilidade fica afastada." 
O MM. Juiz de primeiro grau julgou a pretensão punitiva improcedente, com fundamento 
no art. 21, caput, do Código Penal, combinado com o art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, que disciplinam a matéria: 
"Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se 
inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço." 
"Art. 386 - O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que 
reconheça: 
V- existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena." 
A hipótese em apreciação é de se isentar o réu de pena, pelo reconhecimento de erro de 
proibição em sua forma inevitável, em razão das circunstâncias em que o fato foi 
praticado. 
A perda dos bens apreendidos decretada na sentença foi em razão de não ter sido 
reconhecida a inexistência do fato. 
Ante o exposto, é de se deduzir que o Juiz a quo analisou o fato em todas as 
circunstâncias e aplicou o direito à espécie com clareza e retidão. 
Assim sendo, confirmo a sentença e nego provimento à apelação criminal, com 
fundamento nos arts. 21, caput, do Código Penal, combinado com o art. 386, V, do 
Código de Processo Penal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0866-RN 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: CARLOS MAGNO DANTAS 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
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Advogada: DRA. NATÉCIA NUNES PROTÁSIO (APTE.) 
 
EMENTA 

Direito Penal e Processo Penal. Desclassificação do crime de falsidade ideológica para o 
crime de estelionato na sua forma tentada. Absolvição do co-autor. 
- A sentença do Juiz a quo apresenta uma contradição, pelo fato de ter absolvido o 
acusado pelo crime do art. 171, do CPB, por atipicidade da conduta, e condenado o co-
autor; 
- Reconhecida a co-autoria do denunciado no crime de tentativa de estelionato. Se o autor 
foi absolvido por atipicidade da conduta, não cabe, portanto, condenar o co-autor; 
- Provimento do recurso, com a absolvição do apelante. Inteligência do art. 386, III, do 
CPPB. 
 
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 criminal, para absolver o acusado Carlos Magno Dantas, com fundamento no 
art. 386, III, do CPPB, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 24 de maio de 1994 (data do julgamento).  
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte 
ofereceu denúncia contra Carlos Magno Dantas, já qualificado nos autos do processo nº 
91.13684-0, apontando-o como incurso nas penas do art. 299, do CPB. 
Afirma que,  por ocasião da implantação do Novo Quadro de Pessoal da Universidade 
Federal do Estado do Rio Grande do Norte - UFRN, voltado ao disciplinamento da 
isonomia salarial e tendo como critério primordial para a definição da remuneração o grau 
de escolaridade, o denunciado  forneceu certificados falsos aos servidores mediante a 
percepção de vantagens financeiras indevidas. 
O processo teve início com o recebimento da denúncia de treze acusados, como consta 
da lista abaixo: 
- Everaldo Alves de Oliveira 
- Fábio Darlanieur Pires Trindade 
- Francisca das Chagas da Silva 
- Francisca Francinete Rodrigues 
- Francisca Tereza de Lima Pessoa 
- Fátima Castro do Nascimento 
- Francisca Francinete Celestino 
- Francisco Assis do Nascimento 
- Francisca das Chagas Bezerra de Queiroz 
- Carlos Magno Dantas 
- José Geraldo Rodrigues de Medeiros 
- Emanuel Miranda de Souza 
- Flávio Daladieur Pires Trindade 
As pessoas acima relacionadas foram incursas nas penas cominadas no art. 304, do 
CPB. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Consta ainda da denúncia que Emanuel Miranda de Souza foi incurso nas penas do art. 
299 c/c o 29, ambos do CPB. 
A acusação acrescenta, ainda, que todos os indiciados, à exceção de Emanuel Miranda 
de Souza, confessaram o cometimento das ilicitudes. 
Por sua vez, Emanuel Miranda de Souza intermediou a obtenção, por Everaldo Alves de 
Oliveira, de certificado falso de conclusão do primeiro grau, oriundo do Curso Delta. 
Afirma, ainda, que Carlos Magno Dantas e José Geraldo Rodrigues de Medeiros 
confessaram que forneceram certificados falsos aos servidores ora incriminados. 
Nas alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia, com a 
condenação dos acusados, nos moldes do que foi proposto na inicial acusatória. 
Os réus apresentaram suas alegações finais, pedindo absolvição. 
O Juiz a quo julgou procedente em parte a denúncia, desclassificou os delitos apontados 
na inicial acusatória para o crime de estelionato e absolveu todos os acusados, com 
exceção do Sr. Carlos Magno Dantas. 
Julgou procedente a denúncia com relação a Carlos Magno Dantas, para condenar o 
mesmo nas penas do art. 171, caput, do CPB, pelo delito de estelionato, em sua forma 
tentada. 
Não se conformando com a decisão do Juiz a quo, o denunciado apelou para o Juízo ad 
quem e apresentou as razões da apelação, pedindo a reforma da referida sentença de 
primeira instância. 
Após apresentadas as contra-razões, subiram os autos, que, em seguida, foram 
remetidos à Procuradoria Regional da República, na pessoa da ilustríssima Procuradora, 
Dra. Eliane de Albuquerque Oliveira Recena, que opinou pelo provimento do apelo, com a 
conseqüente reforma da sentença, para que seja o réu absolvido da imputação do fato 
delituoso. 
Da sentença somente o réu apelou. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A respeito da matéria, objeto da presente 
apelação, o MM. Juiz sentenciante analisou os fatos e fundamentos jurídicos expostos na 
denúncia e, por considerar que, no decorrer da instrução, ficou provada a não 
correspondência entre os fatos e os tipos previstos na inicial acusatória, decidiu pela 
desclassificação. 
Os acusados foram denunciados como incursos nas penas dos arts. 299 e 304, do CPB, 
que assim disciplina: 
"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, 
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante". 
"Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem 
os arts. 297 a 302". 
Em face do exposto, o Juiz a quo desclassificou o crime para estelionato, art. 171, do 
CPB, que assim dispõe: 
"Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento". 
Da sentença, extraio esta parte (fls. 440): 
"Aos acusados foram imputados os delitos descritos nos arts. 304 e 299, do Código 
Penal." 
"Diversos outros processos, tratando da mesma matéria, imputando os mesmos fatos a 
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outras pessoas e também a acusados aqui nominados, este juízo já teve oportunidade de 
proferir decisão apreciando a matéria sob a luz do art. 171, do CPB". 
"Não vejo outra alternativa senão tratar da matéria constante do presente processo, em 
idêntica situação que o fiz nos demais feitos, desclassificando-se, assim,  os delitos 
apontados na denúncia para o crime de estelionato, previsto no art. 171, do CPB". 
Ao ser interrogado em juízo, o Sr. Carlos Magno Dantas respondeu que o documento 
original arrecadado de Francisca das Chagas Bezerra de Queiroz foi preparado por ele. 
No entanto, não se beneficiou com o fornecimento dos diplomas. 
Nas razões da apelação, alega que o crime não se consumou, uma vez que nenhum 
funcionário se beneficiou  nem a Universidade sofreu qualquer prejuízo. 
A Dra. Eliane Albuquerque, Procuradora da República no Estado de Pernambuco, a 
respeito da matéria objeto do presente recurso, passou a opinar, e de cujo  parecer 
extraio esta parte (fls. 494): 
"... Apesar de haver, nos autos, prova de que o recorrente praticara o crime do art. 299, 
do CPB, a conduta típica a ele atribuída na mesma peça acusatória não foi a descrita 
nesse art. de lei, mas a de fornecer certificado falso à servidora Francisca das Chagas 
Bezerra de Queiroz, para o fim de obter ela progressão funcional na Universidade onde 
trabalhava. Isso indica co-participação, co-autoria no crime de estelionato, crime esse, 
diga-se de passagem, que foi reconhecido pelo Juiz na sentença como tendo sido 
praticado pelo recorrente na forma tentada, provavelmente porque aquela funcionária não 
lograra obter da Universidade as vantagens financeiras indevidas, a despeito de haver 
praticado todos os atos necessários para chegar a tal resultado". 
Nesse sentido, veja-se o contido na denúncia, parte que ora transcrevo (fls. 08): 
"Carlos Magno Dantas e José Geraldo Rodrigues de Medeiros, já denunciados em 
inúmeras ações penais, confessaram, circunstanciadamente (fls. 166/167 e 176/177), que 
forneceram certificados falsos aos servidores ora incriminados, mediante a percepção de 
vantagens financeiras indevidas". 
As provas trazidas aos autos não confirmaram a percepção de vantagens financeiras 
indevidas, citadas na inicial acusatória. 
Por outro lado, em sua sentença (fls. 446),  o MM. Juiz a quo julgou parcialmente 
improcedente a denúncia, absolvendo doze dentre os denunciados e condenando 
unicamente Carlos Magno Dantas como autor ou co-autor do crime de estelionato 
qualificado, na forma tentada, desclassificando, assim, a sua conduta, que fora 
enquadrada no crime de falsidade ideológica. 
Dos fatos narrados na denúncia e atribuídos ao ora recorrente, conclui-se ter sido ele 
apontado como co-autor do crime de estelionato. E, assim sendo, o apelante seria co-
autor de um crime tentado pela servidora Francisca das Chagas, já que foi a ela que o Sr. 
Carlos Magno forneceu  o documento falso necessário à perpetração do crime, que, se 
consumado, atingiria patrimonialmente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
É de se ressaltar que o crime de estelionato pretendido pela servidora Francisca das 
Chagas não se consumou. Hoje, não se questiona mais, existe presunção juris et de jure, 
por haver sido decidido pelo juízo a quo e não ter sido objeto de recurso da acusação. 
Cabe lembrar parte do parecer  (de fls. 495): 
"Ocorre que, como se afirmou, o juízo de origem absolveu a denunciada Francisca das 
Chagas com fundamento no art. 386, III, do CPPB, por haver reconhecido ser a sua 
conduta atípica. Se assim o fez e sob pena de cair numa contradição, já que reconheceu 
a co-autoria e já que se trata de um só crime, não poderia condenar o recorrente, co-autor 
ou partícipe da conduta praticada pela denunciada na forma tentada. 
E tanto o Juízo reconheceu a co-autoria, in casu, que aplicou ao apelante, na sentença, 
como se disse, o dispositivo do parágrafo único do art. 14 do CPB." 
Entende o jurista Damásio E. de Jesus, em seu Código Penal Anotado, 2ª Edição, que: 
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"O Código Penal adota a teoria unitária: todos os que contribuem para a integração do 
delito cometem o mesmo crime. Há unidade de crime e pluralidade de agentes."  
O art. 29, do CPB, assim disciplina a matéria do concurso de pessoas: 
"Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade". 
Ora, se o fato praticado em concurso foi considerado atípico para o denunciado como 
autor, a conclusão necessária é que não se poderá punir o co-autor nem o partícipe dessa 
mesma conduta, tida como atípica. 
Diante do exposto, dou provimento à apelação criminal para absolver o réu Carlos Magno 
Dantas da acusação formulada na denúncia. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0896-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: FRANCINALDO DE OLIVEIRA SANTOS 
Advogados: DRS. FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Penal. Sonegação e destruição de correspondências. Prova da materialidade e da autoria. 
Carteiro que se apossou indevidamente de correspondências com o intuito de sonegá-las 
e destruí-las. 
Laudo pericial comprovando a materialidade do delito. 
Caracterização da figura típica descrita no art. 40, § 1º, da Lei nº 6538/78.  
Confissão do acusado e constatação de que a entrega da mercadoria estava sob sua 
responsabilidade. 
Condenação do acusado à pena-base de 1 (um) mês de detenção. Circunstâncias 
judiciais favoráveis. Primariedade, boa conduta social. Motivos, circunstâncias e 
conseqüências do crime que não autorizam a fixação de pena-base mais severa. 
Aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) -  art. 71 do CP. 
Substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Prestação de 
serviços à comunidade (art. 44 do CP).  
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, dar provimento à apelação, 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 (Relator): Denunciado Francinaldo de Oliveira 
Santos, perante a eg. 6ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, por crime 
tipificado no art. 40, § 1º, da Lei nº 6538/78 (sonegação ou destruição de 
correspondência), c/c com o art. 71, do CP, em razão de haver retido consigo algumas 
correspondências, além de inutilizar outras tantas, fato que veio a ser descoberto no dia 
21/02/91. 
A denúncia foi julgada improcedente pelo MM. Juiz Federal, ao fundamento de serem as 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

provas insuficientes à condenação, inexistindo a comprovação da efetiva entrega das 
correspondências ao acusado pela EBCT e tendo havido, outrossim, sonegação de prova 
(bilhete) que apontava a ocorrência e a autoria do delito. 
Interposta apelação pelo Ministério Público, sustenta seu representante que a ação 
delituosa em exame  consuma-se com o efetivo apossamento das correspondências, 
ainda que não ocorra sua destruição ou sonegação, sendo irrelevantes as conjecturas 
acerca da autoria de sua destruição, da iniciativa de deixá-las em frente da agência postal 
onde foram encontradas, bem ainda quanto ao conteúdo do bilhete que pretensamente 
teria sido sonegado. 
Nas contra-razões que ofereceu, o acusado pugna pela manutenção da sentença. 
A representante do Ministério Público nesta instância, Dra. Gilda Pereira de Carvalho 
Berger, opinou pelo provimento da apelação, por entender que houve provas suficientes 
para respaldar a condenação do carteiro denunciado, consubstanciadas no laudo de 
apreensão das correspondências, seguido de perícia, na confissão do acusado na ECT, 
na ouvida das testemunhas, além de inexistir qualquer contraprova. Demais disto, 
argumenta que o Magistrado poderia ter requisitado, independentemente de requerimento 
das partes, informação ou documento necessário à formação de seu convencimento. 
É o relatório.  
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Imputa-se ao acusado-recorrido a conduta 
delituosa descrita no art. 40, § 1º, da Lei nº 6.538/78, que estabelece: 
"Art. 40. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a 
outrem: 
Pena - detenção, até 6 (seis) meses, ou pagamento não excedente a 20 (vinte) dias- 
multa. 
Sonegação ou destruição de correspondência. 
§ 1º. Incorre nas mesmas penas quem se apossa indevidamente de correspondência 
alheia, embora não fechada, para sonegá-la ou destruí-la, no todo ou em parte." 
A consumação dá-se com o  apossamento indevido de correspondência alheia, ainda que 
o agente não satisfaça seu intento de sonegá-la ou destruí-la. 
Quanto à materialidade do delito em comento, restou demonstrado, através do laudo 
pericial de fls. 39/41, "que o material questionado, trata-se de correspondência, sendo que 
parte encontra-se íntegra e parte violada (rasgada)". 
O recorrido, ao tempo da ocorrência dos fatos em exame, era responsável por uma zona 
de entrega de correspondência, como sói acontecer com todos os carteiros, sendo 
possível detectar-se se a entrega das correspondências sonegadas e/ou destruídas de fls. 
21 a 29 estava sob sua responsabilidade.  
Afirma o recorrido que "até o mês de janeiro/91 trabalhava no Distrito 204, área de Águas 
Compridas - Olinda - PE, sendo deslocado para o Distrito 208, área de Peixinhos - Olinda 
- PE, a partir daquele mês;" - fls. 11. 
Observando-se o endereço dos destinatários das correspondências apreendidas, verifica-
se que eles se inserem na área de trabalho suso referida. 
Ressalte-se, outrossim, que, em nenhum momento, o recorrido alegou estarem as 
correspondências aludidas fora do seu setor de entrega ou sob responsabilidade de outro 
colega, por qualquer motivo. 
Diferentemente, em depoimentos prestados à ECT e à Polícia ( que não foram apontados 
como prestados sob coação), confessa a retenção das cartas em sua residência e sua 
destruição: 
"Que confessa ter efetivamente retido as cartas encontradas dentro do saco plástico, em 
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sua residência, dele, declarante, o fazendo por se tratar de correspondências de políticos, 
pois sempre que entregava algumas delas via desinteresse dos destinatários em recebê-
las; ... Que confessa ter efetivamente rasgado as correspondências encontradas no saco 
plástico e lhes mostradas na Seção de Inspeção por ocasião da prestação das 
Declarações no presente Termo; Que assim o fez para posteriormente jogá-las fora assim 
esconder o ato praticado;" (fls. 16)  
Destaque-se, ainda, que a testemunha de acusação, Severino Pereira da Silva, 
confirmou, às fls. 83, o teor dos depoimentos prestados perante o Delegado da Polícia 
Federal, onde afirma que, "chegando à Inspetoria, o carteiro FRANCINALDO foi 
imediatamente ouvido, oportunidade em que confessou serem  aquelas 
correspondências, encontradas no citado saco, de sua responsabilidade;" (fls. 46). 
Não me parece procedente a dúvida lançada pela defesa quanto à autoria do crime. 
No tocante ao entendimento do MM. Juiz sentenciante de que teria havido sonegação de 
"bilhete" em que era acusado o recorrido, ressalve-se que sequer a sua existência foi 
totalmemte confirmada, haja vista que o Sr. Severino, Chefe do apelado, ao ser ouvido, às 
fls. 83, afirmou que "desconhece que junto ao saco de correspondência houvesse algum 
bilhete acusando o réu;". 
Ainda que se admitisse estar o citado bilhete junto  às correspondências, afiguram-se-me 
irrelevantes as suposições acerca do seu conteúdo e da prova que poderia produzir. 
Com efeito, restou demonstrado que a entrega das correspondências estava sob a 
responsabilidade do recorrido, fato, inclusive, por ele mesmo confessado. 
A defesa, por outro lado, não provou que o recorrido fora vítima de furto, roubo ou 
qualquer circunstância fática que pudesse eximi-lo da responsabilidade pelo apossamento 
indevido das correspondências e conseqüentes sonegação e destruição.  
Comprovadas a materialidade e a autoria do delito em exame, impõe-se a condenação do 
recorrido. 
Ante o exposto, dou provimento à apelação, julgando procedente a denúncia. Condeno 
Francinaldo de Oliveira Santos a cumprir pena de detenção que fixo em 1(um) mês, haja 
vista serem-lhe favoráveis as circunstâncias judiciais, nada se apurando contra a sua 
pessoa, relativamente aos seus antecedentes, à sua conduta social ou à sua 
personalidade. Não há constatação de que, antes do delito de que trata a denúncia, 
tenha-se envolvido em atividades ílicitas, sendo primário, estudante e possuindo endereço 
certo. 
Os motivos, circunstâncias e conseqüências do crime também não autorizam a fixação de 
pena-base mais severa. 
Na falta de circunstâncias agravantes ou atenuantes, presente, porém, a causa de 
aumento de pena, prevista no art. 71 do CP, aumento-a de 1/6 (um sexto), resultando a 
definitiva de 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. 
Substituo, outrossim, com base no art. 44, do CP, a pena privativa de liberdade referida 
pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, junto a entidade 
assistencial, escola, hospital, orfanato ou estabelecimento congênere, a ser designado 
pelo MM. Juiz Federal das Execuções Penais da Seção Judiciária de Pernambuco.    
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0907-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: JOSÉ RAMOS DE MENEZES 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogada: DRA. SHIRLEY DE MORAES PINHO (APTE.) 
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EMENTA 

Penal. Moeda Falsa. Crime consumado. Aplicação da causa de diminuição de pena por 
tentativa. Recurso exclusivo da defesa. 
Aplicação da causa geral de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CPB. Sentença 
que entendeu tratar-se de crime tentado, por não haver o réu logrado introduzir a moeda 
em circulação. 
Comete crime tanto quem a introduz na circulação, passando a terceiro de boa-fé, como 
quem simplesmente tem em seu poder cédulas falsas, aceitas pelo homem médio. 
A simples posse da moeda, com a ciência de sua inautenticidade, tipifica o delito, pouco 
importando que o agente consiga introduzi-la em circulação. 
Recurso exclusivo da defesa. Impossibilidade de alteração. Princípio da proibição da 
reformatio in pejus. 
Manutenção da sentença. 
 
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 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Ministério Público Federal denunciou de José 
Ramos de Menezes como incurso nas penas do art. 289, § 1º, c/c o art. 14, I, do CPB, 
pelos fatos assim narrados na inicial penal - fls. 03/04. 
"O denunciado, em torno de 19:30 hs. do dia 16 de janeiro do corrente  ano, compareceu 
ao Recife Monte Hotel, sito na rua dos Navegantes 363 - Boa Viagem, nesta cidade, com 
a intenção de trocar uma cédula de US$ 100,00 (cem dólares) que guardava consigo, 
tentando trocá-la naquele hotel. 
Questionado sobre sua identidade pelo pessoal do hotel, o réu tentou tirá-la do bolso, 
quando, então, mais quatro cédulas de cem dólares caíram do mesmo no chão, tendo os 
agentes de segurança do hotel tentado pegá-las, mas o acusado foi mais rápido, 
agarrando-as, rasgando-as e tentando engoli-las. Foi, todavia, desapossado das ditas 
cédulas, e resistiu aos ditos agentes de segurança, tendo sido dominado, em meio a vias 
de fato por aqueles. 
Policiais da SSP-PE, chamados pelo pessoal do hotel, compareceram a ele, prenderam o 
denunciado, conforme relata o auto de prisão em flagrante, de fls. 02/07, e o levaram no 
dia seguinte à Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal deste 
Estado." 
(...) 
"Devidamente submetidas a perícia as supra-referidas notas, que o réu guardava consigo, 
constatou-se através do laudo nº 007144, de fls. 25/28, que as mesmas são falsas e a 
falsificação é de regular qualidade, dotada de capacidade ilusória." 
A r. sentença, considerando comprovadas a autoria e materialidade do delito, julgou 
procedente a denúncia, condenando o acusado à pena definitiva de 02 (dois) anos e 8 
(oito) meses de reclusão, após aplicar a causa geral de diminuição de pena prevista no 
art. 14, I (crime tentado), no percentual de 1/3 (um terço). 
Irresignado, apelou o acusado reiterando o argumento de ausência de dolo, já que não 
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sabia serem as cédulas inautênticas. 
Com a resposta ao recurso, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição 
A Procuradoria Regional da República, por considerar atenuada a intenção dolosa do 
agente, opinou pela procedência em parte do apelo a "fim de aumentar o percentual de 
1/3 de diminuição adotada pelo MM. magistrado, em seu poder discricionário, para o fim 
de fixação da pena em uma tentativa, para um pouco mais aproximada dos 2/3, 
reduzindo, portanto, a pena do recorrente" (fls. 196). 
Determinei a remessa dos autos à revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A materialidade do delito encontra-se 
sobejamente comprovada. O laudo pericial atesta que as cédulas são falsas e, mais, que 
"Trata-se de falsificação de regular qualidade, podendo iludir pessoas leigas, pouco 
observadoras, não acostumadas ao manuseio de papel moeda estrangeiro" (fls. 33/34). 
Toda súplica recursal centra-se na alegação de inexistência de dolo, uma vez que o 
apelante não teria ciência da falsidade das cédulas. 
O apelante não nega que estivesse na posse da moeda falsa, mas afirma que não sabia 
de sua inautenticidade. 
Diferentemente, no entanto, foi a versão apresentada à Polícia quando da prisão em 
flagrante - fls. 12/13: 
"... quando se apresentou à recepção perguntando se ali trocavam dólar, um dos 
recepcionistas pediu-lhe que aguardasse um instante e logo em seguida se viu cercado 
de seguranças que lhe convidaram para ir para uma sala reservada, onde lhe 
questionaram se possuías outras cédulas semelhantes à que apresentou no balcão, ao 
que o interrogando respondeu que sim, mostrando as outras quatro cédulas que foram 
arrancadas bruscamente de suas mãos, quando, então, tentando segurá-las acabaram se 
rasgando; Que, de fato, quando se viu desmascarado por causa dos dólares, o declarante 
não quis ser dominado, pois pensava dali se retirar imediatamente, porém não conseguiu 
porque foi dominado com agressão, sendo inclusive machucado com murros, pelos 
membros da segurança; Que, de fato, o interrogando tinha perfeita consciência de sua 
atividade criminosa e que estava sujeito a ser recolhido preso, digo, a ser inclusive preso". 
É certo que, quando interrogado em juízo, o recorrente, em depoimento por vezes 
contraditório, veio a negar peremptoriamente todos os fatos confessados na fase 
inquisitorial. Todavia, a totalidade do conjunto probatório corrobora a versão policial. 
Veja-se, por exemplo, que o apelante, no auto de prisão em flagrante, confessou que já 
havia sido condenado por crime de moeda falsa, na Seção Judiciária de Alagoas - fls. 11. 
No interrogatório judicial afirmou "que nunca foi preso nem processado, desconhecendo 
as razões de constarem no Auto de Prisão em Flagrante as declarações de que fora 
preso em flagrante pela Polícia Federal em alagoas no ano de 1987 e condenado a três 
anos de prisão" (fls. 55). 
Às fls. 120/128, consta cópia de sentença condenatória da lavra do MM. Juiz José 
Delgado, então em substituição legal naquela seção judiciária, em que é  infligida ao réu 
José Ramos Menezes, ora apelante, a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, exatamente pela prática do delito previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal. A 
sentença transitou em julgado e o réu chegou a iniciar o cumprimento da pena, em regime 
aberto, sendo posteriormente beneficiado com o livramento condicional. 
Ora, será que quem já foi condenado uma vez pelo crime de moeda falsa poderia alegar 
agora o desconhecimento da falsidade. 
Claro que não. 
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Nesse sentido também foi a conclusão do julgador de primeiro grau - fls. 175: 
"A autoria também se patenteia se considerarmos que o réu é acostumado à prática 
desse tipo de conduta ilícita, porquanto já condenado por ações idênticas, conforme 
sentença da 1ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, transitada em julgado, anexada em 
cópia às fls. 99/107 e 120/128. Não faz então qualquer sentido a história ensaiada no 
interrogatório de fls. 53/56, com negativa de ciência da falsidade das cédulas, máxime 
quando confessou os fatos no auto de prisão em flagrante (fls. 08/13) sem ter sofrido 
qualquer constrangimento físico ou moral no DPF, como ele mesmo reconhece às fls. 55." 
Para finalizar, faço minhas as palavras do mestre Delgado, quando condenou o apelante 
pela primeira vez - fls. 122: 
"A denúncia apresentada pelo Ministério Público resultou provada no tocante ao delito de 
moeda falsa. O conjunto das provas vindas aos autos não põe dúvidas no convencimento 
de que o acusado cometeu o crime feridor da fé pública que se anuncia." 
No tocante ao pedido de aumento de 1 para 2/3 do percentual de diminuição da pena, 
formulado em judicioso parecer da lavra da Dra. Gilda Berger, Procuradora Regional da 
República, entendo não merecer acolhida. 
A sentença aplicou causa geral de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CPB, por 
entender tratar-se de crime tentado. 
No entanto, penso que a hipótese, a rigor, não seria de crime tentado, mais consumado.  
A própria denúncia havia pedido a condenação do apelante nas penas do art. 289, § 1º, 
c/c o art. 14, I. Na verdade, estaria o ilícito tipificado tanto na modalidade de INTRODUZIR 
NA CIRCULAÇÃO, quanto na de simplesmente GUARDAR a moeda falsa. Comete o 
crime tanto quem a introduz na circulação, passando a terceiro de boa fé, como quem 
simplesmente tem em seu poder cédulas falsas, aceitas pelo homem médio. 
A simples posse da moeda, com a ciência de sua inautenticidade, tipifica o delito, pouco 
importando que o agente consiga introduzi-la em circulação. Nesse sentido, a 
jurisprudência é pacífica: 
"Consumação da figura do § 1º: A aquisição e guarda, conscientes, da moeda falsa 
bastam para a consumação, sendo irrelevante que o agente não tenha conseguido 
introduzi-la na circulação (TFR, Ap. 6.087, DJU 28.6.84). É crime permanente, que se 
consuma pela simples posse de dinheiro falso (TRF 2ª Reg., Ap. 12.337, DJU 3.5.90, p. 
8596)." 
(in Código Penal Comentado, Celso Demanto, 3ª edição, Renovar, p. 441) 
"Moeda falsa - Dólares - A posse efetiva, por meio da aquisição de moeda falsa, com a 
sua conseqüente disponibilidade, caracteriza o crime previsto no § 1º do art. 289 do CP" 
"Deve ser condenado por crime de moeda falsa quem tem em seu poder cédula 
falsificada e não explica, verossimilmente, sua aquisição (TFR - AC - Rel. Min. Amarílio 
Benjamin - RF 216/295" 
(in Código Penal Comentado e sua Interpretação Jurisprudencial, 2ª ed., Editora Revista 
dos Tribunais, p. 1025) 
O apelante em nenhum momento negou que tivesse adquirido e que estivesse na posse 
da moeda falsa. 
A questão, todavia, não foi objeto de recurso do MP, não podendo mais ser discutida em 
recurso exclusivo da defesa. 
Nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0970-RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Apelante: MANOEL WILES SALDANHA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. JOSÉ SEGUNDO DA ROCHA (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Desacato. Inexistência do dolo específico. Corrupção ativa. Princípio da 
Insignificância. 
Patrulheiro rodoviário. Incidente com motorista que trafegava sem a documentação do 
veículo que dirigia. Ameaça de prisão do condutor e apreensão do veículo. Revide com 
empurrão e fuga do motorista, a pé, à ordem ilegal de prisão. Inexistência da vontade de 
ultrajar ou desprestigiar a função pública. 
A negativa de entrega das chaves do veículo, desacompanhado de documentação, pode 
tipificar a conduta descrita no art. 329 do CP (resistência). Denúncia que não contém 
explícita ou implicitamente elementos que autorizem a desclassificação. 
Impossibilidade de mudança do libelo na Segunda Instância (Sumula 453 do STF).  
Corrupção ativa. Ínfima expressão econômica da vantagem oferecida. Aplicação do 
princípio da insignificância. 
Absolvição do acusado. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 18 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Denunciado Manoel Wiles Saldanha, perante a 2ª 
Vara Federal da Seção Judiciária do  Rio Grande do Norte, sob o fundamento de haver 
cometido os ilícitos dos artigos 333 (corrupção ativa) e 331 (desacato, absorvendo a lesão 
corporal leve) do Código Penal. 
Consoante os termos da peça acusatória, na manhã do dia 19 de março de 1993, o 
patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal - Antônio Fernandes Ferreira -, que controlava o 
tráfego próximo ao viaduto de Ponta Negra, solicitou ao acusado que parasse o caminhão 
por ele conduzido e apresentasse os seus documentos, bem como os do veículo. Ante a 
abordagem, o denunciado afirmou pertencer o referido caminhão ao seu patrão, com o 
qual se encontrava a documentação aludida, passando a oferecer ao policial uma 
importância em dinheiro, a fim de livrar-se da multa correspondente.  
Narra, em seguida, a denúncia, que o policial, sentindo-se indignado, indagou ao 
motorista: "está querendo me subornar?". Todavia, voltou a controlar o fluxo de veículos, 
que se encontrava congestionado, havendo o citado motorista se retirado do local, a fim 
de encontrar o seu patrão, com o qual estavam os documentos requeridos. Não 
conseguindo localizá-lo, voltou o acusado ao local, comunicando o fato ao patrulheiro, 
que, então, pediu-lhe as chaves do caminhão, com o intuito de retê-lo. Nesse instante, o 
denunciado alegou que não podia fazê-lo, em face de ordens recebidas de seu 
empregador, empurrando o policial federal, que caiu, sofrendo as lesões descritas no 
laudo de fls. 25 e fugindo, sendo preso, logo após, com a ajuda de um circunstante de 
nome José Agnaldo Babino da Silva. 
O MM. Juiz Federal julgou procedente a denúncia, condenando o acusado à pena de 01 
(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão; em seguida, em face do permissivo legal e das 
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circunstânciais judiciais, suspendeu-a, condicionalmente, pelo período de 02 (dois) anos. 
Interposta apelação, sustenta o condenado que a sua conduta não se enquadra no tipo 
previsto pelo legislador penal, sendo, portanto, irrelevante para o nosso direito repressivo. 
Nas contra-razões que ofereceu, a recorrida pugna pela manutenção da sentença. 
A Representante do Ministério Público, nesta instância, opinou pelo provimento do 
recurso, absolvendo-se o recorrente pelo crime de desacato e, por conseqüência, 
diminuindo-se o tempo de trabalho a ser por ele prestado à comunidade, como uma das 
condições impostas pelo MM. Juiz sentenciante, ao aplicar a suspensão condicional da 
pena. 
Pedi revisão. 
É o relatório.  
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Examino, primeiramente, a imputação que 
é feita ao acusado de haver cometido o crime previsto no art. 331 do Código Penal (crime 
de desacato, absorvendo a lesão corporal leve). 
As declarações do ofendido (fls. 58) de que teria sido empurrado pelo acusado, ao dizer-
lhe que ficaria detido juntamente com o caminhão que dirigia, caso persistisse na recusa 
de entregar-lhe as chaves do veículo referido, foram corroboradas pelos depoimentos das 
testemunhas José Agnaldo Babino da Silva (fls.66) e Eronildo Rocha da Silva (fls. 67). 
Entendo, todavia, que o comportamento do denunciado, ao empurrar o patrulheiro 
rodoviário federal, para fugir da ameaça de ser detido ilegalmente, afasta a configuração 
do dolo específico exigido pelo tipo penal em comento, que exige vontade consciente de 
ultrajar ou desprestigiar a função pública do ofendido. 
Ainda que, em tese, tenha ocorrido tentativa de resistência à ordem de entrega das 
chaves do veículo, a denúncia não contém explícita ou implicitamente elementos que 
autorizem a desclassificação, não se referindo, em qualquer momento, à intenção do 
denunciado de opor-se à execução de ato legal, mediante violência, configurada através 
das lesões causadas ao policial (fls. 25). 
Mesmo sendo possível a configuração da tentativa do crime previsto no art. 329, do CP, 
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), relativamente ao crime de desacato. 
Quanto ao delito de corrupção ativa, o acusado admite haver oferecido ao patrulheiro 
rodoviário um cigarro ou cerveja que possuía no caminhão, para que o veículo fosse 
liberado, não considerando que tal atitude representasse tentativa de suborno - fls. 44. 
O ofendido, por seu turno, após indagar ao denunciado se ele estava querendo suborná-
lo, voltou a controlar o tráfego, que, naquela altura, já estava congestionado. 
Além de não ocorrida a apreensão do dinheiro ou da carteira de cigarros prometidos para 
segurança da prova, tenho para mim que a ínfima expressão econômica da vantagem 
oferecida pelo denunciado causou à Administração Pública dano de pouca relevância, 
havendo o patrulheiro voltado, inclusive, a liberar o fluxo de veículos, sendo aplicável, na 
espécie, o princípio da insignificância, que permite excluir do direito penal certas lesões 
sem importância. 
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Orientação semelhante tem sido adotada na hipótese de corrupção passiva, em que o 
funcionário público aceita um "mimo" de pequena valor econômico (in Manual de Direito 
Penal,  Mirabete, v. 1, Atlas, ps. 113/114). 
Com essas considerações, dou provimento à apelação, julgando improcedente a 
denúncia, e absolvo Manoel Wiles Saldanha.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.005-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FERNANDO RAMALHO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. URBANO VITALINO DE MELO FILHO (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Ofensa a oficial de justiça, que ingressara em propriedade rural sem identificar-se. 
Configuração, em tese, do crime de desacato. 
Gerente de campo de usina que é denunciado pela prática do crime de resistência, por 
haver obstado trabalho de oficial de justiça avaliador, em cumprimento a mandado de 
penhora, e é condenado pelo crime de coação no curso do processo. 
Ingresso do meirinho na propriedade rural, da qual o denunciado era empregado, sem 
prévia exibição da ordem judicial. Inexistência do crime de resistência, em face da 
irregularidade do ato. 
Não configuração do crime de coação no curso do processo, em face da ausência de dolo 
específico. 
Caracterização, em tese, do crime de desacato a funcionário público, cuja punibilidade 
estaria extinta, por força da prescrição.  
Absolvição do acusado. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 25 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA : Denunciado Fernando Ramalho Cavalcanti de 
Albuquerque, perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, pelo crime 
previsto no art. 329, § 1º, do CPB, sob o fundamento de haver, na condição de gerente de 
campo da Usina Aliança, agredido moralmente e ameaçado, no dia 06.11.86, o oficial de 
justiça avaliador - Antônio Alves de Araújo, que se viu impedido de cumprir mandado de 
penhora da JCJ de Nazaré da Mata - PE, no Processo de Execução Trabalhista n. 
492/85, movida contra a empresa suso referida, só vindo a penhora a ser realizada 
posteriormente, graças ao auxílio de policiais federais que acompanharam o ofendido.  
O MM. Juiz Federal deu definição jurídica diversa aos fatos, classificando-os como crime 
de coação no curso do  processo, tipificado no art. 344 do CPB, por entender que o 
denunciado usou de violência e grave ameaça contra o meirinho, a fim de favorecer a 
usina da qual era empregado-gerente, impedindo a realização da penhora, que só veio a 
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ser concretizada em outra ocasião. Condenou o acusado à pena de 04 (quatro) anos de 
reclusão, cumulativamente com a pena de multa no valor de Cz$ 12.060,00 (doze mil e 
sessenta cruzados), a ser atualizado quando da execução da sentença, permitindo-lhe, 
com base no art. 594 do CPP, que recorresse solto. 
Interposta apelação, sustenta o denunciado ser nula a sentença, porquanto não poderia o 
MM. Juiz Federal, sem reabrir a dilação probatória, dar ao fato definição jurídica diversa 
da adotada na denúncia, máxime quando aplicara pena mais severa. No mérito, 
argumenta que para a configuração do crime de resistência seria necessário haver prova 
inconteste da violência ou ameaça em oposição à realização do ato legal, o que inexistira. 
Demais disto, aduz que não se caracterizou o crime de ameaça, vez que não houvera o 
dolo específico de causar mal à pessoa do oficial ofendido. 
Nas contra-razões que ofereceu, a recorrida pugna pela manutenção da sentença. 
A Representante do Ministério Público, nesta instância, opinou pela rejeição da preliminar 
de nulidade da sentença, bem como do pedido de absolvição, sendo favorável à redução 
da pena aplicada e conseqüente decretação da extinção da punibilidade, ante a 
ocorrência da prescrição retroativa. 
Submeti à revisão. 
É o relatório.  
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O incluso inquérito policial foi instaurado, 
com vistas a apurar a prática do crime de resistência pelo ora apelante, por haver obstado 
o trabalho de oficial de justiça avaliador, em cumprimento a mandado de penhora. 
No relatório que apresentou, a Delegada da Polícia Federal - pressentindo a fragilidade da 
prova incriminatória, por não haver o oficial de justiça ofendido se identificado, ao 
ingressar na propriedade rural, onde pretensamente tencionava cumprir diligência -  não 
chegara a indiciar o ora apelante (fls. 66) em qualquer crime.  
Com base no procedimento investigatório, o Ministério Público Federal  concluíra pela 
configuração, em tese, do crime de desacato a funcionário público (CPB, art. 331), 
requerendo, todavia, o arquivamento do citado inquérito policial, em face da prescrição - 
fls. 72/73.  
O MM. Juiz Federal, por sua vez, por entender que o crime provavelmente ocorrido teria 
sido  de coação no curso do processo (CPB, art. 344), considerou improcedentes as 
razões invocadas para o pedido de arquivamento, determinando a remessa dos autos ao 
Dr. Procurador-Geral da Repúlica, a fim de tomar as medidas cabíveis - fls. 79/82.  
O Dr. Procurador-Geral da República, então, providenciou para que fosse oferecida 
denúncia contra o ora apelante, como incurso nas penas do art. 329, § 1º, do CPB ( crime 
de resistência - fls. 87/93). 
Oferecida denúncia (fls. 02/04), o MM. Juiz sentenciante deu aos fatos definição jurídica 
diversa da indicada na denúncia, condenando o ora apelante pela prática do crime 
previsto no art. 344, do CPB (coação no curso do processo). 
Examino, inicialmente, a imputação que é feita ao ora apelante de haver cometido o crime 
de resistência. 
Filio-me ao entendimento de que, para haver a configuração do crime supramencionado, 
é necessária a rigorosa comprovação da legalidade do ato do funcionário. 
Na hipótese de que se cuida, observo, através do depoimento prestado pelo meirinho 
ofendido, que seu ingresso, nas terras da usina executada, deu-se de forma irregular, 
sem prévia exibição do mandado de penhora de que se dizia portador. Adentrou em 
propriedade privada, sem identificar-se, alegando que contava os bois que seriam 
penhorados. Confirma, inclusive, que só explicou ao acusado qual era sua função quando 
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se encontrava no Engenho Cipó, localizado nas proximidades da usina onde deveria 
cumprir a diligência - fls. 160. 
Induvidoso, portanto, em face da ilegalidade do ato, que não se caracterizou o crime de 
resistência, conforme pretendido pelo órgão de acusação. 
Da mesma forma, não comungo da tese do MM. Juiz sentenciante de que o ora apelante 
teria praticado o crime de coação no curso do processo, tipificado no art. 344, do CPB.  
Nem a prova juntada aos autos nem a peça acusatória, em qualquer passagem, 
autorizam  essa conclusão. 
O tipo descrito no dispositivo legal acima aludido requer o dolo, consistente na vontade 
livre e consciente de usar da violência ou grave ameaça, com especial finalidade de 
favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa 
que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou 
em juízo arbitral.  
Em nenhum momento, restou demonstrado que o acusado estivesse imbuído desse 
desejo. 
Demais disto, por não obedecer ao art. 384, parágrafo único, do CPP, a r. sentença 
recorrida seria nula.  
Com efeito, o MM. Julgador, ao verificar, no fato concreto investigado, circunstâncias 
elementares não contidas na denúncia, implícita ou explicitamente, quais sejam, o uso da 
violência e grave ameaça, pelo denunciado, contra um servidor  público  (o Sr. Oficial de 
Justiça)  que funcionava em processo judicial,  com o fim específico de favorecer  
interesse da usina da qual era empregado, deveria ter tomado as providências previstas 
no dispositivo legal suso aludido. 
Não me convencendo dos argumentos apresentados na denúncia e discordando do 
pensamento do MM. Juiz Federal, entendo que os fatos aludidos pela acusação 
poderiam, em tese, caracterizar o crime de desacato a funcionária público, previsto no art. 
331, do CPB.  
Na definição de Hungria, citado por Celso Delmanto, em seu Codigo Penal Comentado (3ª 
ed., p. 501), desacato é "a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras 
injuriosas, difamatórias, ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos 
obscenos, gritos agudos etc.", ou seja, "qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, 
humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário." 
No hipótese em exame, consoante se depreende do depoimento do próprio ofendido, o 
acusado não o ameaçou de morte; todavia, teria afirmado que a "coisa ficaria feia para 
ele, oficial de justiça", caso voltasse à usina sem autorização. Sustenta, ainda, o meirinho 
que o acusado tê-lo-ía "peitado", atitude que consistiria em o acusado caminhar, em 
direção ao ofendido, pondo os peitos para frente, enquanto esse último caminharia para 
trás, recuando - fls. 161.      
A conduta do denunciado, portanto, revela o desprezo, o menoscabo, em relação ao 
oficial de justiça.  Todavia, o próprio Ministério Público, em seu primeiro pronunciamento 
(fls. 72/73), ao entender que, teoricamente, estaria caracterizado o desacato, requerera a 
extinção da punibilidade pela prescrição. 
Com essas considerações, dou provimento à apelação, julgando improcedente a 
denúncia e absolvo Fernando Ramalho Cavalcanti de Albuquerque, com fundamento no 
art. 386, inciso VI. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 9.579-SE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
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Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: MARIA NIVALDA XAVIER DOS SANTOS e OUTROS 
Advogados: DRS. JOSÉ FRANCISCO COSTA E OUTROS (APTE.) E  

CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO E OUTROS (APDOS.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Fiscais do Trabalho das DRTs incorporados aos quadros 
funcionais do INSS. Lei nº 8.099/90. Incorporação aos seus vencimentos dos valores 
correspondentes ao adiantamento do PCCS. Princípio da Isonomia. Lei nº 8.270/91. 
I - Os servidores do Ministério do Trabalho que foram incorporados aos quadros do INSS, 
por força da Lei nº 8.099/90, têm direito à vantagem denominada "adiantamento do 
PCCS." 
II - A aplicação do princípio da isonomia, in casu, não ofende o enunciado da Súmula 339, 
do STF, porquanto serve ao reconhecimento de uma situação de fato na qual o direito dos 
servidores incorporados não está sendo observado. 
III - Se a Lei nº 8.270/91, em seu art. 2º, reconheceu o direito dos servidores pertencentes 
ao PCCS e que não foram beneficiados pelo art. 8º, da Lei nº 7.686/88, ao adiantamento 
no percentual de 35% sobre os seus vencimentos, é de limitar-se os efeitos da ação 
mandamental ao período compreendido entre a propositura do writ e a vigência do 
mencionado diploma legal. 
IV - Apelação e remessa oficial parcialmente providas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar parcial 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, 23 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 - INSS contra sentença que julgou procedente mandado de 
segurança impetrado por Maria Nivalda Xavier dos Santos e outros visando à percepção 
dos valores referentes ao adiantamento do PCCS, devidos pela incorporação dos 
impetrantes, fiscais do trabalho, aos quadros funcionais do órgão previdenciário. 
O MM. Juiz a quo afastou as preliminares suscitadas pelo INSS e concedeu a segurança, 
ao entendimento de que a não percepção pelos impetrantes do valor referente ao PCCS 
feria o princípio da isonomia. 
O INSS, em sua irresignação, reargúi as preliminares já invocadas e, no mérito, alega que 
a legislação que determinou a incorporação das DRTs ao órgão previdenciário não 
autorizou a concessão da vantagem mencionada aos servidores incorporados. 
Foram oferecidas contra-razões, pugnando pela manutenção do decisum. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, o apelante insurge-se 
contra o pagamento do adiantamento do PCCS aos fiscais do trabalho das DRTs 
incorporados ao INSS, por força da Lei nº 8.099, de 14 de abril de 1990. 
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No caso sob exame foram suscitadas preliminares, pelo que passo, agora, a analisá-las. 
No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da autoridade apontada 
como coatora, tenho que assiste razão ao Juiz sentenciante. 
É que a autoridade coatora é aquela que tem o dever funcional de responder pelo ato 
administrativo. Assim, se é o Diretor do órgão previdenciário, legalmente, quem define os 
vencimentos dos impetrantes  e quem vem determinando o pagamento sem a inclusão da 
vantagem, ora pleiteada, é ele parte legítima para integrar o pólo passivo do presente 
mandamus. 
Quanto à preliminar de inépcia da inicial, entendo  que a via processual eleita é adequada 
para os fins a que se destina. Ora, se os impetrantes desejam ver restaurado direito 
líquido e certo, que entendem violado por ato de autoridade administrativa, é a presente 
ação mandamental adequada para reparação desse direito. 
Em relação à preliminar de decadência, tenho que não se deve contar o prazo a partir da 
Lei nº 8.029/90 porquanto o ato impugnado, que se renova a cada mês, deve ser visto 
como sendo de trato sucessivo. 
No mérito, destaco os seguintes trechos da sentença monocrática, que bem analisou a 
matéria: 
"... a questão, realmente, é de isonomia, eis que os impetrantes pretendem receber o 
PCCS, que seus colegas do INSS também percebem, porque, uma vez incorporados ao 
órgão, entendem ter os mesmos direitos. 
A questão da Súmula 339 não é a mesma da hipótese dos autos. O que a Suprema Corte 
entendeu é que o Poder Judiciário, por não ter função legislativa, não pode aumentar 
vencimentos, com base na isonomia. 
A isonomia prevista no art. 39, § 1º, da Constituição, é matéria que prescinde de 
regulamentação, logo, ao Judiciário é vedado dizer, por exemplo, que o médico do Pronto 
Socorro, que atende pessoas doentes, tem função isonômica com o médico legista, que 
cuida de necrópsia, ou que o "gari" da limpeza pública tem função assemelhada ao de um 
faxineiro de uma repartição. 
É esta isonomia que só o legislador pode regulamentar. 
Há, entretanto, aquela isonomia, óbvia, decorrente da lógica jurídica mais evidente, clara, 
insofismável, que não necessita de regulamentação. Esta, o Judiciário pode reconhecer 
sem afrontar a Súmula 339. 
É o caso, a título de exemplo, dos médicos que trabalham num mesmo hospital, 
exercendo as mesmas atribuições. Aí, não há necessidade de regulamentação e o 
reconhecimento da isonomia, pelo Poder Judiciário, não constitui aumento de despesa. 
No caso, o Juiz limita-se a reconhecer uma situação de fato, onde o direito dos que 
reclamam não está sendo observado. 
O aumento impróprio e a reestruturação a que se refere Hely Lopes Meirelles, não 
ensejador do reconhecimento da isonomia, pelo Judiciário, não foi o que se verificou no 
presente caso. 
Aqui, não há reestruturação de carreiras, onde alguns funcionários se julgassem 
injustiçados, mas, tão-somente, a incorporação das Delegacias Regionais do Trabalho 
pelo INSS, com os seus servidores. 
Logo, os servidores incorporados passaram a fazer parte do quadro dos servidores do 
INSS, não podendo perceber diferente deles, quando têm a mesma função. 
A isonomia, aqui, é implícita. Decorre da incorporação do órgão."(pág. 164/165). 
No caso sob exame, os impetrantes foram integrados, com a incorporação das 
Delegacias Regionais do Trabalho ao Instituto Nacional do Seguro Social, aos quadros 
funcionais da autarquia previdenciária, sob o mesmo regime jurídico de trabalho - Lei nº 
8.112/90 -, sendo-lhes, pois, estendidas todas as vantagens adquiridas pelos servidores 
daquele órgão.  
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Assim, se o adiantamento pecuniário, estabelecido pelo art. 8º, da Lei nº 7.686, de 2 de 
dezembro de 1988 - Plano de Classificação de Cargos e Salários - PCCS -, foi 
incorporado aos vencimentos de todos os servidores do INSS, os impetrantes, por 
integrarem o mesmo órgão, fazem jus à mencionada vantagem. 
Neste sentido, este Tribunal já se pronunciou, como nos demonstram os seguintes 
julgados, verbis: 
"EMENTA: Processual Civil e Administrativo. Fiscais do Trabalho. Pedido de percepção 
da GEFA nos parâmetros em que é paga aos Fiscais da Previdência Social. 
Servidores oriundos dos antigos Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência e 
Assistência Social absorvidos no quadro do INSS. 
Transferência dos cargos, empregos e funções das Delegacias Regionais do Trabalho. 
Lei nº 8.099/90. 
Irrelevância da posterior reestruturação das DRTs. Durante o período em que os 
servidores integraram o INSS, responde a autarquia pelos vencimentos, vantagens e 
gratificações devidas. 
Legitimidade ad causam passiva. 
Provimento da apelação." 
(AC 23.979/CE, Relator Juiz Ridalvo Costa, DJU de 17.09.93).(grifos nossos) 
"Administrativo e Constitucional. Adiantamento do PCCS. Servidores oriundos do 
Ministério do Trabalho (DRTs). Direito à percepção. 
- Os servidores do quadro do INSS, oriundos das DRTs (Lei 8.099/90, têm direito à 
percepção da parcela denominada "Adiantamento PCCS", já paga aos servidores 
advindos do Ministério da Previdência e Assistência Social. 
- Apelo provido. Sentença reformada." 
(AC 20.894/AL, Relator Juiz Francisco Falcão, DJU de 19.11.93). 
Ressalte-se que a Lei nº 8.270/91 concedeu aos servidores pertencentes ao PCCS, que 
não foram abrangidos pelo art. 8º, da Lei nº 7.686/88, o adiantamento pecuniário de 35% 
(trinta e cinco por cento) sobre os seus vencimentos. 
Com efeito, dispõe o art. 2º, da Lei nº 8.270, de 17.11.91, verbis: 
"É concedido, exclusivamente aos servidores pertencentes ao Plano de Classificação de 
Cargos a que se referem as Leis n. 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e n. 6.550, de 5 
de julho de 1978, que não foram beneficiados pelo adiantamento pecuniário objeto do 
artigo 8º, da Lei n. 7.686, de 2 de dezembro de 1988, adiantamento no valor 
correspondente a trinta e cinco por cento, calculado sobre os vencimentos constantes do 
Anexo I, da Lei n. 8.216, de 13 de agosto de 1991, corrigidos pelos reajustes e 
antecipações gerais, inclusive a prevista pelo artigo 1º desta Lei, sendo considerado 
também para o cômputo das vantagens pessoais." 
Desta forma, se foi reconhecido pela própria Administração, a posteriori, o direito, 
inclusive daqueles servidores que foram incorporados com a fusão dos Ministérios do 
Trabalho e da Previdência Social, ao percentual de 35% referente ao adiantamento do 
PCCS, deve-se limitar os efeitos da presente ação mandamental ao período 
correspondente ao ajuizamento do mandamus e à vigência do mencionado diploma legal 
que concedeu o reajuste, ora pleiteado. 
Assim, se reconhecida a isonomia de vencimentos dos servidores incorporados em 
relação aos servidores dos quadros do INSS, não se pode deixar de aplicá-la naquele 
período que antecedeu à Lei nº 8.270/91, isto é, no período em que o direito dos 
impetrantes não estava sendo observado. 
Com estas considerações, dou parcial provimento à apelação e à remessa oficial para 
que os efeitos do writ incidam desde a propositura da ação até a vigência da Lei nº 
8.270/91. 
É como voto. 
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APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 30.070-RN 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: SINBEB/RN - SIND. DOS TRAB. NA IND/ E DIST. DE CERVEJAS, ÁGUAS 

MINERAIS E BEBIDAS EM GERAL DO RN 
Apelado: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE BEBIDAS DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Advogados: DRS. NEREU BATISTA LINHARES (APTE.) E  

JULIANA CRISTINA DE ARAÚJO GOMES E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Registro de órgão sindical. Ministério do Trabalho. Princípio da 
unicidade sindical. Sentença anulada. Vias ordinárias. 
01. O art. 8º, inciso I, proclama o princípio da UNICIDADE SINDICAL, porém, para que 
seja otimizado é necessário que haja controle da representação sindical de uma mesma 
categoria em uma base territorial, em um órgão competente, in casu, o Ministério do 
Trabalho. 
02. O registro, no Ministério do Trabalho, do Sindicato representante de categoria, seja 
profissional, seja econômica, não representa a interferência do Estado na liberdade 
sindical; diversamente, visa criar meios para sua operacionalidade. 
03. Em razão do impetrante não deter direito pré-constituído sobre sua representação 
sindical, nota característica do Mandado de Segurança, devem as partes procurar as vias 
ordinárias, a fim de discutirem suas pretensões. 
04. Sentença que se anula, em face dos argumentos jurídicos já formulados. 
03. Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, anular a 
sentença e 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, 17 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ:O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Bebidas do Estado do Rio Grande do Norte impetrou mandado de segurança contra ato 
do Sr. Superintendente da Caixa Econômica Federal, visando a assegurar o código 
necessário ao recolhimento da contribuição sindical prevista na CLT, ficando os valores 
depositados na conta denominada "Depósito de Arrecadação da Contribuição Sindical", 
aberta em nome do Sindicato. 
Respalda o seu objeto no art. 588, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
O Superintendente da CEF, em suas informações, aduziu ser parte ilegítima para figurar 
no pólo passivo, atribuindo a titularidade da obrigação ao Ministério do Trabalho e 
Previdência Social. 
O Ministério Público Federal opinou pela concessão da segurança (fls. 48/50). 
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A sentença concedeu a segurança para que a CEF forneça ao impetrante o código 
necessário ao recolhimento de valores na conta denominada "Depósito de Arrecadação 
da Contribuição Sindical". A sentença foi sujeita ao duplo grau (fls. 52/55). 
O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Distribuição de Cervejas, Águas Minerais e 
Bebidas em Geral do Rio Grande do Norte interpôs apelação, na qualidade de terceiro 
prejudicado, contra sentença que concedeu a segurança ao Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Bebidas do Estado do Rio Grande do Norte, alegando, em síntese, que 
anexou documentos que comprovam que o Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da Comarca de Natal-RN tem seu registro desde maio de 1989, onde adquiriu a 
nomenclatura de SINBEB/RN. Aduz, ainda, que a certidão trazida pelo impetrante, 
registrada no mesmo Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de 
Natal - RN, está eivada de irregularidades na sua constituição, que teve início no próprio 
edital de convocação para sua fundação, visto que a publicação do citado edital se deu no 
dia 06.06.92 (um sábado), realizando-se a respectiva Assembléia naquele mesmo dia, 
comprovando-se a má-fé. Argumenta, ainda, que o douto Julgador, ao prolatar sua 
decisão, o fez sem resguardar o princípio da unicidade sindical, uma vez que deixou de 
exigir o registro definitivo do autor junto ao Ministério do Trabalho, que constitui 
documento hábil para demonstrar se a entidade sofreu ou não impugnação, ao menos no 
âmbito administrativo. 
Vieram as contra-razões, noticiando que todos os elementos criadores da existência de 
uma pessoa jurídica estão caracterizados, no caso do apelado, que aduz, ainda, não mais 
existir registro de entidade junto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
e Distribuição de Cervejas, Águas Minerais e Bebidas em Geral do Rio Grande do Norte 
interpôs apelação na qualidade de terceiro prejudicado, por não se conformar com a 
sentença a quo, que determinou à Caixa Econômica Federal o fornecimento ao Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias de Bebidas do Estado do Rio Grande do Norte o código 
necessário ao recolhimento de valores na conta denominada "Depósitos de Arrecadação 
de Contribuição Sindical", uma vez que é o verdadeiro e único representante da categoria 
dos trabalhadores nas indústrias de bebidas do Estado do Rio Grande do Norte, desde 
maio de 1989, sendo sua última alteração registrada aos 21 de fevereiro de 1992, quando 
adquiriu a nomenclatura de SINBEB/RN. 
Ocorre que o apelante, além de se considerar o representante da categoria, aduz que a 
sentença a quo não observou o princípio da unicidade sindical, uma vez que deixou de 
exigir o registro definitivo do impetrante junto ao Ministério do Trabalho, que constitui 
documento hábil para demonstrar se a entidade sofreu ou não impugnação, pelo menos 
no âmbito administrativo, permitindo, assim, o pronunciamento judicial sobre a legalidade 
ou não da entidade questionada. 
Primeiramente, analiso o art. 8º, da CF/88. 
O art. 8º, da CF/88, está assim redigido: 
"Art. 8º - É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
I- a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado 
o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção 
na organização sindical; 
II- é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, 
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que 
será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser 
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inferior à área de um Município;" 
A Carta Magna adotou como postulado a livre associação profissional e sindical, 
estabelecendo que a lei ordinária não pode exigir autorização do Estado para fundação de 
sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a 
interferência e a intervenção na organização sindical. Porém, proibiu a existência de mais 
de uma associação sindical, em qualquer nível (sindicato, federação e confederação),  
para a representação do mesmo grupo de trabalhadores ou de empresários, na mesma 
área geográfica. 
Para que haja respeito ao Princípio da Unicidade da Representação Sindical por 
categoria, é indiscutível que as categorias estejam devidamente concentradas e 
delimitadas, visando à não invasão de um sindicato pelo outro. 
Muito se falou que o ordenamento celetista, no que tange à organização sindical, estaria 
revogado com o advento da nova Carta Constitucional/88. No entanto, a Suprema Corte, 
em judicioso aresto do relator Ministro Marco Aurélio Farias de Mello, referiu-se assim 
sobre os arts. 511 e 570, da CLT: 
"O Pleno da Corte já teve oportunidade de assentar a recepção, pela atual Carta, das 
normas de índole ordinária em tudo que não contrariem proibição constitucional alusiva à 
interferência e à intervenção do Poder Público na organização sindical." 
E esclareceu: 
"As normas da Consolidação das Leis do Trabalho envolvidas neste caso - artigos 511 e 
570 - estão em pleno vigor... 
O preceito do inciso II, do artigo 8º, da Constituição Federal, atribui a trabalhadores e 
empregadores a definição, não da categoria profissional ou econômica que é inerente à 
atividade, mas a base territorial do sindicato, o que pressupõe o respeito à intangibilidade 
daquela categoria, mormente quando fixada por estatuto normativo especial. Ainda que 
inexistisse tal legislação, o surgimento de sindicatos conforme a especificidade da função 
exercida acabará por fulminar o princípio da unicidade sindical." (in Instituições do Direito 
do Trabalho, vol II, pág. 1002 e 1003, editora LTR, 13ª ed., revista e ampliada). 
Também em face da legislação vigente,  deve-se  considerar o Ministério do Trabalho o 
órgão competente para o registro sindical. É que a CLT, ao mencionar "registro peculiar", 
está a indicar o órgão competente para efetuar o registro, de acordo com a natureza da 
atividade desenvolvida por cada pessoa jurídica, a exemplo do que ocorre com as Juntas 
Comerciais, onde seus entes são as sociedades comerciais. 
Assim, persistem, no campo da legislação regente, as regras anteriores que não 
discrepam da nova realidade constitucional, muito pelo contrário, atuam a sua 
operatividade, mantendo o Ministério do Trabalho a promoção do registro sindical, 
enquanto lei ordinária não vier dispor de outra forma. Tal atuação do órgão ministerial se 
restringe à verificação da observância ou não da ressalva constante da Carta Magna, que 
veda a existência de organização sindical da mesma categoria profissional em idêntica 
base territorial. 
Veja-se que o simples fato de ser feito um registro de reconhecimento do órgão sindical 
no Ministério do Trabalho não afasta a independência dos sindicatos, como exige a 
Constituição. Diversamente, permite o controle por parte do sindicato representante de 
certa categoria, seja profissional ou econômica, do Princípio da Unicidade Sindical. É que 
o Ministério do Trabalho, ou outro órgão a que for transferido o cadastro nacional das 
entidades sindicais, estará em condições de examinar os pedidos de registro, sob a ótica 
do mandamento constitucional, que proíbe a criação de mais de uma organização 
sindical, em qualquer grau, na mesma base territorial. 
No pedido de liminar indeferido no mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Bebidas do Estado do Rio Grande do Norte (fls. 34/35), o 
MM. Juiz Federal, Dr. Pereira Nobre Jr., assim proferiu, in verbis: 
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"Falta, portanto, à inicial, a comprovação de registro na repartição competente, para fins 
de controle de unicidade sindical." 
Com efeito, argúi bem o douto Julgador, ao indeferir a liminar, uma vez que a serventia do 
registro no órgão competente (art. 8º, inciso I, da CF/88) se traduz na observância do 
Princípio da Unicidade Sindical, visando à não cumulatividade de órgãos representantes 
da mesma categoria profissional. 
Ao julgar o mérito, o não menos ilustre Juiz Federal, Dr. Barros Dias, analisou assim a 
questão, in verbis (fls. 54): 
"Verifica-se, portanto, que, após o advento da Constituição Federal, a criação do sindicato 
prescinde do registro junto ao Ministério do Trabalho, podendo o mesmo se constituir 
como qualquer pessoa jurídica ou associação, através dos meios legais comuns. 
Em razão dessa circunstância, não há como ser atendida a exigência da Caixa 
Econômica Federal, pela absoluta falta de qualquer norma impositiva daquela obrigação. 
Portanto, a liberação do código para que o impetrante possa fazer a devida arrecadação 
das contribuições sindicais independe de registro prévio, o que obriga ao Julgador a 
deferir a formulada à inaugural." 
O Superintendente da CEF do Estado do Rio Grande do Norte, na qualidade de 
autoridade coatora, impugnou a liberação do código de cadastramento para depósito da 
contribuição sindical, em face do que se segue (fls. 38/39/40), a saber: 
"A posição da impetrada no assunto está clarificada no OF. DIBAT. 125/91  e anexos, 
onde se informa que a Caixa Econômica Federal não é órgão competente para o 
reconhecimento de legalização de entidades sindicais, cabendo a ela o controle 
operacional da arrecadação e distribuição da contribuição sindical urbana, por força dos 
artigos 586 e 588, da CLT. 
Ainda, aduz o informante que a CEF, diante dos transtornos surgidos, está fazendo 
gestões junto ao Ministério do Trabalho para regularização de registros de novos 
sindicatos. 
Isto porque, no melhor entendimento de diversos autores - como, inclusive, Amauri 
Mascaro Nascimento, in Direito do Trabalho na Constituição de 1988 -, à falta de lei 
ordinária dispondo sobre o assunto, o registro deve ser efetuado no Ministério do 
Trabalho e acompanhado de publicidade, sendo o registro constitutivo da personalidade 
jurídica e o Ministério do Trabalho o órgão idôneo para tal concessão." 
Nas contra-razões, aduziu o Sindicato apelado o texto abaixo (fls. 76/84): 
"Tal entendimento é errôneo, haja vista que  todos os elementos que perfectibilizam a 
criação e existência de uma pessoa jurídica estão caracterizados, no caso do impetrante, 
e, além do mais, atualmente não mais existe o registro de entidades junto ao Ministério do 
Trabalho e Previdência Social, somente temos a ocorrência do arquivamento dos 
documentos do Sindicato no Arquivo de Entidades Sindicais Brasileiras, providência esta 
já adotada pelo impetrante, ora apelado, como pode ser constatado nos documentos 
anexos." 
Não é bem assim. O órgão competente para o registro sindical é o Ministério do Trabalho, 
porém, com a edição da Carta Magna, a legislação ordinária que disciplinava a 
organização sindical, capítulo inserido na Consolidação das Leis do Trabalho, adaptou 
seu texto, visando a corresponder aos anseios do liberalismo sindical. Assim, onde antes 
se exigia prévia constituição de associação profissional ficou estipulada sua abolição, 
salvo se já existir sindicato registrado, representativo da mesma categoria, hipótese em 
que será indispensável fundar uma associação profissional para, a posteriori, pleitear a 
investidura sindical, com o cancelamento do registro anterior. 
Da lição do mestre em Direito Trabalhista, o Min. Arnaldo Sussekind, transcrevo o 
seguinte: 
"Para o funcionamento do sistema sindical brasileiro, tal como consagrado pela 
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Constituição, cumpre deduzir que a autoridade competente, referida no inciso I, do seu 
art. 8º, é quem terá de examinar os pedidos de registro das associações sindicais, quer se 
trate de grupo ainda não sindicalizado, quer se cogite de concentração, dissociação ou 
desmembramento (subdivisão) de categorias. E só o Ministério do Trabalho é quem tem 
atuação administrativa nacional, possui cadastro das entidades sindicais que lhe permitirá 
exercer essa competência, com a finalidade de preservar a unidade de representação 
sindical e a observância das normas legais a respeito recepcionadas pela Carta Magna. 
Aliás, tantos e complexos são os problemas decorrentes dos pedidos de registro sindical 
(conceito de categorias econômicas e profissionais, inclusive diferenciadas; aglutinação 
ou desmembramento das mesmas; conflitos de representação, sobretudo no tocante às 
bases territoriais etc.), que a autoridade ou autoridades competentes, mesmo no âmbito 
do Ministério do Trabalho, deveriam ter a faculdade de consultar uma comissão paritária 
composta de representantes empresariais e de trabalhadores." (in Arnaldo Sussekind, vol. 
II, pág. 1014/1015). 
Trago vasta jurisprudência a respeito: 
" EMENTA: Constitucional. Mandado de Segurança. Sindicato. Registro. Competência do 
Ministério do Trabalho. 
I- A Constituição em vigor (art. 8º, I e II) não rompeu totalmente com a sistemática 
corporativista da Carta de 1937: veda a criação de mais de uma organização sindical, em 
qualquer grau, na mesma base territorial. 
II- A 'liberdade de associação para fins lícitos' do inciso XVII, do art. 5º, da Constituição, é 
uma variante da 'liberdade sindical' insculpida no art. 8º da mesma lei maior. Logo, deve 
ter 'aplicação imediata' por força do parágrafo 1º do mesmo artigo 5º. Assim, até que lei 
ordinária crie um órgão específico para o registro, o 'órgão competente' (Constituição, art. 
8º, I) pode ser o do próprio Ministério do Trabalho, que já vinha exercendo tal atividade. 
III- Os artigos da CLT que não são incompatíveis com a nova Constituição continuam 
eficazes. 
IV- Segurança deferida a fim de que a impetrada, uma vez satisfeitos os requisitos formais 
impostos pela Constituição, registre a impetrante como sindicato." (STJ, Turma:S1, 
Mandado de Segurança, RIP:08970606, Rel. Min. Adhemar Maciel, por maioria, julg. 
14.11.89) 
"EMENTA: Sindicato. Registro. 
Na ausência de lei que regulamente o artigo oitavo, inciso um, da Constituição da 
República, o registro competente para os novos sindicatos é o das pessoas jurídicas, 
sendo que o depósito dos atos constitutivos do sindicato no Arquivo das Entidades 
Sindicais Brasileiras, do Ministério do Trabalho, não tem caráter autorizativo de 
funcionamento como sindicato, mas natureza meramente cadastral. 
Recurso provido." 
(TST, Turma: DC, Recurso Ordinário, Rel. Min. Indalécio Gomes Neto, acórdão 
num:00844, julg. 18.08.93, unan.) 
"EMENTA: Constitucional. Mandado de Injunção. 
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar Mandado de Injunção se 
restringe às hipóteses previstas no art. 105, I, "h", da Constituição. 
2. O procedimento de registro de entidade sindical não foi alterado pelo art. 6º, I, da 
Constituição, permanecendo competente para esses registros o Ministério do Trabalho, 
por suas Delegacias Regionais. 
3. Não se caracteriza, portanto, omissão normativa ou falta de norma regulamentadora, 
pressuposto da interposição do mandado de injunção. 
4. Precedentes do STJ. 
5. Processo que se julga extinto, com o conseqüente arquivamento dos autos." 
(STJ, Turma: CE, Mandado de Injunção, nº 0087, Rel. Min. Bueno de Souza, julg. 
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24.09.92, unan.) 
"EMENTA: Constitucional e Administrativo - Mandado de Segurança - Registro, no 
Ministério do Trabalho, para fundação das Entidades Sindicais - Instrução Normativa nº 
09/90, do Ministério do Trabalho e Previdência social - Ilegalidade de negativa de 
publicação do pedido de arquivamento, em face de notificação judicial. 
1. Quando a Administração baixou a Instrução Normativa nº 09/90, regulamentando o 
registro de fundação de entidades sindicais no órgão competente do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social, se auto-limitou, sendo-lhe vedado deixar de observar o 
procedimento da IN nº 09/90 em cumprimento à notificação judicial, procedimento de 
jurisdição voluntária, que não tem o condão de obrigar a abstenção do ato. 
2. Possibilidade de impugnação do pedido de arquivamento da entidade sindical apenas 
após a publicação do pedido no órgão oficial, donde a necessidade da publicação. 
3. Remessa Ex Officio improvida." 
(TR1, Turma:02, Rel. Juíza Assusete Magalhães, Remessa Ex Officio, nº 0115170, julg. 
31.03.92, unan.) 
"EMENTA: Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Registro Sindical. 
Atribuição do Ministério do Trabalho. Constituição Federal, art. 8º, I e II. 
1. A livre associação profissional ou sindical, prevista na atual Constituição Federal, não 
desobriga os Sindicatos novos do registro no órgão competente, sendo vedadas ao Poder 
Público apenas a interferência e a intervenção na organização sindical (Art. 8º, I). 
2. Compatibilidade da legislação pretérita com a atual, uma vez que, à falta de lei 
ordinária regulamentando a matéria, permanece o Ministério do Trabalho como 
responsável pelo registro sindical. 
3. O Poder de Polícia da Administração deve atuar, também, na verificação da 
observância ou não da ressalva contida na Carta Magna, que veda a existência de 
organização sindical da mesma categoria profissional em base territorial idêntica (art. 8º, 
II). 
4. Remessa improvida. 
5. Decisão mantida." 
(TR1, TURMA: 01, Rel. Juiz Plauto Ribeiro, julg. 20.11.91, unan.) 
"EMENTA: Constitucional. Registro de sindicato. Competência do Ministério do Trabalho. 
- O Registro de Sindicato, previsto no art. oitavo, I, da Constituição Federal, deve ser 
procedido junto ao Ministério do Trabalho, que já vinha exercendo tal atividade, enquanto 
a legislação ordinária não especificar o órgão competente. 
- Remessa oficial improvida." 
(TR5, Turma: 02, Rel. Juiz Araken Mariz, julg. 04.06.91, unan.) 
"EMENTA: Constitucional. Registro de Sindicato. 
Os registros de entidades sindicais processados no Ministério do Trabalho e da 
Previdência social, tanto na vigência da I.N. Nº 05/90 como da I.N. Nº 09/90, no chamado 
Arquivo de Entidades Sindicais Brasileiras, o ato em si não confere às mesmas efeito 
constitutivo ou autorizativo, sob pena de ferir o princípio constitucional da liberdade 
sindical. O depósito do estatuto, devidamente registrado na base territorial, no Ministério 
do Trabalho, deve ser considerado, apenas, para efeito estatístico e controle da política 
governamental para o setor. 
Segurança denegada." 
(STJ, Turma: S1, Rel. Min. José de Jesus, julg. 18.12.90, unan.) 
"EMENTA: Constitucional - Mandado de Segurança - Contribuição Sindical - Registro de 
entidade - Legitimidade passiva da CEF. 
I - Em tema de contribuição sindical, a Caixa Econômica Federal exerce função delegada 
quanto a seu recolhimento (CLT, artigos 586 e 588); por isso é manifesta a sua 
legitimação passiva em mandado de segurança da entidade sindical que postula o 
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recebimento respectivo. 
II- Não contraria o princípio da liberdade sindical consagrado na Constituição (artigo 8º, I) 
a necessidade de registro do sindicato no órgão competente, para ensejar o controle 
relativo à unidade sindical (inc. II) e ao recolhimento do imposto sindical (inc. IV).] 
III- Concedido o registro da entidade sindical, deve o MTb atribuir-lhe o código para 
desconto da contribuição respectiva, e a CEF, manter conta-corrente em nome da 
entidade beneficiada para os saques respectivos (CLT, artigos 586 e 588). 
IV- Apelação desprovida." 
(TR1, Turma: 02, Rel. Juiz Hermenito Dourado, julg. 04.06.91, unan.) 
Tendo em vista que os fatos dependem de provas que não cabem em mandado de 
segurança, cujas provas devem ser líquidas e certas, e os demais fundamentos 
enunciados, anulo a sentença a quo e dou provimento à apelação para facultar às partes 
o ajuizamento do feito perante as vias ordinárias. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 38.679-CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: SÔNIA PEREIRA 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
Advogados: DRS. MARCUS RENAN PALÁCIO DE M.C.DOS SANTOS E OUTROS (APTE.) 

E  
ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE E OUTROS (APDA.) 

 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Administrativo . Validade do concurso. 
1) A Constituição Federal, em seu art. 37,III, determina que a validade do concurso 
público será de até dois anos . Não se poderá extrair daí outra interpretação a não ser 
que o prazo máximo de validade do concurso é de dois anos e o mínimo poderá ser 
qualquer prazo observando-se o " teto " de dois anos.  
2) Se o Edital do concurso público dispõe que a seleção terá validade para o 
preenchimento das vagas nele ofertadas , esgotado o número de vagas , expirado 
encontra-se o certame. 
3) Faltam a liquidez e a certeza do direito invocado. 
4) Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos em, que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade , negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de mandado de segurança,  com pedido de 
liminar , impetrado por Sônia Pereira contra ato do Magnífico Reitor da Universidade  
Federal do Ceará, visando a evitar a nomeação de candidato que venha a ser aprovado 
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no concurso público para provimento do cargo de Professora da disciplina Educação 
Brasileira -  Política Educacional, em face de não se ter  expirado o prazo  de validade do 
concurso público anterior,no qual a impetrante foi candidata a vaga naquela disciplina, 
tendo logrado o segundo lugar. 
Adverte que, no período de validade do concurso,  os candidatos aprovados na seleção 
terão direito a contratação , desde que haja  vagas naquele período. Conclui dizendo que 
seria ociosa a validade bienal do concurso , se não fosse possível o aproveitamento de 
todos os aprovados no referido prazo, ou, ainda, se fosse possível a realização de novo 
concurso, quando ainda houvesse candidatos aprovados em concurso ainda com prazo 
de validade. 
Liminar deferida ( fls. 37/38 ). 
A autoridade tida como coatora informou que : 1º) a cláusula nº 7, do Edital nº 01/91, 
previa que "a seleção de que trata o presente Edital terá validade apenas para o 
preenchimento da vaga nele ofertada"; 2º) a impetrante fora aprovada em segundo lugar 
no concurso realizado em 1991, regido pelo Edital nº 83/91 ( fls. 39/41). 
O MPF opinou pela denegação da segurança ( fls. 43/45 ). 
A sentença denegou a segurança ( fls. 47/52 ). 
Veio a apelação sustentando a matéria constante na peça vestibular, aduzindo que o 
concurso foi regularmente homologado, em 23.12.91, o que comprovaria estar , ainda, 
com o seu prazo de validade não esgotado, por força do que dispõe o art. 37, inciso III, da 
Constituição Federal.  
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O Edital nº01/91, em sua cláusula 7ª, ao 
qual se submeteu a candidata-impetrante, ficou expresso nestes termos : 
" A seleção de que trata o presente Edital terá validade apenas para o preenchimento da 
vaga nele ofertada." 
A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso III, tem a seguinte dicção: 
" O prazo de validade do concurso público será de   
até dois anos , prorrogável uma vez, por igual período. " 
O que se discute é a validade do concurso público, uma vez que, durante o prazo de 
validade do certame, havendo  vagas e o interesse da Administração em preenchê-las, é 
certo o direito do candidato aprovado à nomeação. Vê-se assim que a validade do 
concurso corresponde ao período ou mesmo às circunstâncias existentes no Edital.  
A Constituição Federal determina, em seu art. 37, III, que a validade do concurso será de 
até dois anos. Isto implica dizer que o Edital do concurso poderá estipular um prazo 
máximo de dois anos. Essa é a opinão autorizada de muitos constitucionalistas, dos quais 
destaco os seguintes : 
1) José Afonso da Silva -  "Não basta, pois, estar aprovado em concurso  para ter direito à 
investidura. Necessário também é que esteja classificado e na posição correspondente às 
vagas existentes durante o período de validade do concurso, que será de até dois anos, 
prorrogável uma vez, por igual período ( art. 37, III ). O texto  diz " até dois anos ", o que 
vale dizer que pode não ter prazo algum, ou seja , o concurso pode ter sido realizado para 
o preenchimento das vagas existentes no momento de sua abertura, constante do edital." 
(  in Curso de Direito Constitucional Positivo, 8ª edição revista, pág. 579.) 
2) Celso Ribeiro Bastos -  " O prazo de validade do concurso poderá ir até dois anos, 
prorrogável uma vez por outro tanto ." ( in Curso de Direito Constitucional, Edição 1989, 
pág. 288 ). 
3) Pinto Ferreira - " O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

prorrogável , uma vez , por igual período. " ( in  Curso de Direito Constitucional , Edição 
de 1991 , pág.334 ). 
Diante dos comentários dos renomados doutrinadores , curvo-me ao entendimento de que 
não vigora a realização de novo concurso para o preenchimento de vaga superveniente 
se ainda subsiste o concurso realizado com candidato regularmente habilitado à 
nomeação. Porém , já tendo  o prazo do certame se expirado não mais pode o canditado 
dele reclamar , posto inexistir interesse de agir, e com isso a certeza e a liquidez  do 
direito invocado, uma vez que o Edital deixou bem  claro que " a seleção teria validade 
apenas para o preenchimento das vagas nele ofertadas ". Ora, se havia apenas uma vaga 
, esgotou-se a validade do concurso. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº40.353-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: MÔNICA MAGALHÃES CAVALCANTE  
Advogados: DRS. RUY VIDAL GOMES DA SILVA E OUTROS (APTE.) E  

ANA LÍGIA PEIXE LARANJEIRA (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Pensões temporárias. Acumulação com rendimentos provenientes de 
cargo público. Professor da UFC. 
Se a autoridade superior sustenta a validade do ato praticado por autoridade inferior, 
passa a ter legitimidade passiva para efeito de mandado de segurança. Preliminar de 
ilegitimidade passiva rejeitada. 
Constitui direito adquirido à continuidade no percebimento de duas pensões temporárias 
se a beneficiária, ocupante de emprego, tem este convertido em cargo público por força 
da vigência da Lei nº 8.112/90. Conversão do regime de seu contrato de trabalho operada 
ex vi legis. 
Inaplicabilidade da restrição prevista no art. 5º, parágrafo único, da Lei 3373/58, que, de 
qualquer forma, só alcançaria os cargos efetivos da Administração Direta - Súmula 168 do 
TCU. 
Negado provimento à apelação e à remessa oficial. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto anexos, 
que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 08 de setembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Mônica Magalhães Cavalcante impetrou, perante a 
3ª Vara Federal - CE, mandado de segurança contra ato do Ilmo. Sr. Superintendente 
Regional do INSS naquele Estado, que teria suspendido o pagamento de duas pensões 
temporárias que percebia em decorrência do falecimento de seus genitores. 
Alegou, em resumo, o seguinte: 
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a) que, desde 01/06/82, vinha recebendo a pensão prevista no art. 242 da Lei nº 1711/52, 
c/c a Lei nº 6782/89, em conseqüência do falecimento de seu genitor; 
b) que a partir de 01/11/89, com o falecimento de sua genitora, passou a perceber a 
pensão de que a mesma era titular, com fundamento no art. 5º da Lei nº 3373/58; 
c) que "em 02/01/89 foi admitida por concurso público junto à Fundação Universidade 
Federal do Ceará no emprego de professor auxiliar, na forma da C.L.T." (fls. 04); 
d) que a legislação de regência pemitia a acumulação das pensões com o salário da UFC, 
por tratar-se, este, de emprego público e não de cargo público permanente da 
Administração Direta; 
e) após a transformação dos empregos celetistas da Administração Pública em cargos 
públicos, com o advento da Lei nº 8112/90, entendeu, posteriormente, o INSS, a partir de 
março/93, com fundamento em circular da Diretoria de Recursos Humanos, de suspender 
o pagamento das referidas pensões. 
A autoridade impetrada prestou as informações de estilo defendendo a legalidade do ato. 
A MM. Juíza Federal julgou procedente o pedido, pois "a impetrante, efetivamente não 
ocupava cargo público quando começou a receber as pensões, de tal modo que, uma vez 
satisfeitas as condições legais, incorporou-se ao seu patrimônio jurídico o direito de 
receber os pré-falados benefícios" - fls. 37. 
Irresignado recorre o INSS, aduzindo: 
a) ilegitimidade passiva, tendo em vista que a autoridade coatora seria a Diretora de 
Recursos Humanos do INSS; 
b) que, em face do princípio da moralidade administrativa, são inacumuláveis três 
rendimentos pagos concomitantemente pelos cofres públicos. 
Com resposta ao recurso, e em face do duplo grau obrigatório, subiram os autos a este 
eg. Tribunal, vindo-me distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O INSS argúi, em preliminar, ser a 
autoridade impetrada, no caso o Superintendente Regional do INSS, parte ilegítima para 
compor o pólo passivo da presente demanda. Aponta o Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos do INSS no Ceará como a autoridade contra quem deveria ter sido dirigido o 
presente mandamus, em face de estar o mesmo diretamente subordinado à Diretoria de 
Recursos Humanos em Brasília, que foi quem expedira a Circular determinando a 
suspensão do pagamento dos benefícios (fls. 17). 
De fato, a Diretoria de Recursos Humanos do INSS, em Brasília, expedira instruções de 
caráter geral, cabendo, no entanto, a execução, em cada caso concreto, nos Estados, à 
Divisão de Recursos Humanos - fls. 16. 
Entretanto, impetrado o presente mandamus contra o Superintendente Regional, 
autoridade superior à Divisão de Recursos Humanos, este, ao prestar informações, juntou 
parecer da Procuradoria jurídica e não argüira a sua ilegitimidade. Portanto, aceitou, ou 
seja, encampou o ato atacado, assumindo a posição de autoridade impetrada. 
Se a autoridade superior sustenta a validade do ato praticado por autoridade inferior, 
passa a ter legitimidade passiva para efeito de mandado de segurança. 
A jurisprudência tem admitido que "mesmo imprecisa ou duvidosa a indicação da 
autoridade coatora, se a apontada como tal pratica atos pertinentes a essa finalidade, 
deve ser considerada a constritora", é o que registra Sérgio Ferraz em Mandado de 
Segurança (Individual e Coletivo) - Aspectos Polêmicos, ed. Malheiros, pág. 57. 
Coletados pelo autor, transcrevo os seguintes arestos (p. 57):  
"Não é parte ilegítima a autoridade que assume as conseqüências do ato praticado por 
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seu inferior hierárquico". (TJRJ, MS 3.856, Rel. Des. Sérgio Mariano, DJE/RJ 12.5.88, 
Parte III, pág. 120) 
"Embora imprecisamente indicada na petição de segurança, se a autoridade presta as 
informações pertinentes, legitima-se para integrar passivamente a relação litigiosa". (TRF, 
1ª Região, AMS 89.01.21993-0, rel. Juiz Vicente Leal, DJU 26.3.90, Parte II, pp. 5.005 e 
5.006) 
Rejeito, pois, a preliminar. 
Passo ao exame do mérito. 
A impetrante, em decorrência do falecimento do seu genitor, em 10.05.82, passou a 
perceber pensão temporária com amparo na Lei nº 6782/80 e art. 242, da Lei nº 1711/52. 
Em novembro/89, após o falecimento de sua mãe (ocorrido em 21/10/89), passou a 
receber nova pensão temporária com base na Lei nº 3.373/58, art. 5º, parágrafo único. 
Posteriormente, ingressou no serviço público sob o regime celetista, e permaneceu 
acumulando os proventos com o salário da UFC, até a entrada em vigor da Lei nº 
8.112/90. 
Com o advento do Regime Jurídico Único dos Servidores da União, todos os empregos 
públicos do quadro permanente foram convertidos em cargos públicos, razão pela qual 
entendeu, posteriormente, o INSS, de suspender o pagamento dos benefícios. 
A legislação de regência, de fato, veda a acumulação das pensões temporárias com o 
vencimento do cargo público. O art. 5º, parágrafo único, da Lei 3373/58, contém vedação 
expressa: 
Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão 
temporária quando ocupante de cargo público permanente". 
No entanto, penso que a mera transformação dos empregos celetistas em cargos públicos 
não tem o condão de fazer incidir a restrição da Lei nº 3373/58, retirando o direito da 
impetrante acumular os dois proventos com o salário da UFC. 
Isto porque a impetrante, quando da entrada em vigor da Lei 8112/90, já acumulava 
legalmente as pensões com o salário da UFC. Quando passou a acumular, o fez sob o 
pálio da legislação então vigente (Lei 3373/58, 1711/52 e 6782/80), a qual não opunha 
qualquer restrição.  
Uma vez incorporado ao seu patrimônio o direito à acumulação dos benefícios e 
preenchidas as condições legais da época da concessão, não poderia a lei posterior fazer 
incidir proibição que não era prevista. Mesmo porque, o RJU não faz qualquer restrição 
expressa à possibilidade de acumulação dos proventos de pensionistas com os 
vencimentos do cargo efetivo.  
Acrescente-se que a impetrante, mesmo após o início da vigência da Lei 8112, continuou 
a acumular os benefícios, precisamente até março/93, quando, através da Circular 66/93, 
o INSS suspendeu o pagamento das pensões. 
Não tenho dúvida de que houve, no caso, manifesta e incontestável violação a situação 
consolidada, já acobertada pelo manto do direito adquirido. 
Demais disto, mesmo que se admita a incidência posterior da restrição à acumulação, o 
entendimento sumulado, inclusive pelo TCU, é de que a vedação da Lei 3373/58 só 
abrange os cargos permanentes da Administração Direta. Confira-se o enunciado da 
Súmula 168 do TCU: 
"Súmula 168. Para a concessão da pensão prevista na Lei nº 6.782, de 19-5-80, a 
restrição constante do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373, de 12-3-58, que 
estabeleceu o Plano de Previdência e Assistência ao Funcionário e à sua Família, só 
abrange a filha solteira, maior de 21 anos e ocupante de cargo público permanente, na 
Administração Direta ou Centralizada, sem embargo do seu direito de opção, a qualquer 
tempo, pela situação mais vantajosa." 
O cargo de professor da UFC não integra a Administração Direta. A UFC é uma autarquia 
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federal da administração descentralizada e o INSS adotou esse entendimento até 
março/93, quando suspendeu o pagamento dos benefícios. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 42.577-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
Apelada: REJANE FERREIRA DANTAS DE MACEDO 
Advogados: DRS. AURÉLIO AGOSTINHO DA BOAVIAGEM E OUTROS (APTE.) E  

JADIER RODRIGUES DE CARVALHO (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo.  Ingresso extra-vestibular. Curso graduação. 
O candidato que já tenha conseguido ingresso extra-vestibular na Universidade, não 
poderá fazê-lo mais de uma vez. 
Apelo e remessa providos. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
42.577-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 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, 24 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Rejane Dantas de Macedo, qualificada nos 
autos, impetrou mandado de segurança contra a Universidade Federal de Pernambuco-
UFPE, objetivando a sua transferência do Curso de Enfermagem/Obstetrícia para 
Odontologia. 
Em suas razões, aduz a impetrante que prestou vestibular para a UFRN, onde se 
matriculou no Curso de Enfermagem/Obstetrícia. Posteriormente, em face da 
transferência do seu marido, Militar da Aeronáutica, para esta Capital, obteve a 
transferência de seu curso para a UFPE. Afirma que, após estar estudando regularmente 
na referida Universidade, requereu sua integração no Curso de Odontologia, tendo sido o 
pedido indeferido sob a alegação de que a impetrante ingressou na UFPE mediante 
transferência, que é ingresso extra-vestibular, não podendo mais obtê-lo em virtude da 
proibição contida no art. 7º da Resolução nº 05/89 do Conselho Coordenador de Ensino 
Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Pernambuco. 
Em suas informações, a Universidade alega não existir direito líquido e certo amparando o 
pleito da impetrante. 
O Ministério Público Federal opinou pela concessão da segurança. 
Ao final, o MM. Juiz a quo concedeu a segurança pleiteada, ao argumento de que a 
proibição contida no art. 7º da Resolução nº 05/89 do CCEPE não alcança a impetrante.  
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A Universidade Federal de Pernambuco apelou às fls. 94/100. 
Após 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):Cuida-se de apelação e remessa oficial 
de sentença que concedeu a segurança, determinando a transferência da impetrante do 
Curso de Enfermagem/Obstetrícia para Odontologia na UFPE. 
Compulsando os autos, observo que a v. sentença de primeira instância merece reparos. 
Veja-se o que prescreve o art. 42 do Regimento Interno da UFPE: 
"Art. 42 - O ingresso em curso de graduação farse-á mediante: 
I- Classificação em Concurso Vestibular da Universidade. 
II- Transferência de outro curso de graduação da própria Universidade. 
III- Transferência de curso idêntico ou equivalente de outra instituição. 
IV- Posse de diploma de outro curso de Graduação. 
V-   Encaminhamento nos termos de convênio entre o Brasil e País de origem do 
candidato". 
A impetrante, ora apelada, obteve transferência do seu curso de Enfermagem/Obstetrícia 
da UFRN para a UFPE, estando portanto enquadrada no item III do acima citado artigo. 
Acontece que  a Resolução  nº 05/89 do Conselho Coordenador de Ensino Pesquisa e 
Extensão, em seu artigo 7º, determina que o candidato que já tiver obtido ingresso extra-
vestibular não poderá mais fazê-lo. 
Dessa forma, não havendo dúvida que a impetrante já ingressou uma vez na 
Universidade mediante processo extra-vestibular, claro está que, em face da 
determinação contida na resolução acima mencionada, inexiste direito líquido e certo a 
ser amparado. 
Ademais, não seria aconselhável permitir-se a transferência para o concorrido curso de 
Odontologia de pessoa que já ingressara na UFPE sem prestar o seu disputado 
vestibular. 
Sem outras considerações, por desnecessárias, dou provimento à remessa e ao  apelo 
para julgar improcedente o pedido, denegando a ordem. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 42.635-AL 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: ELIANE MARIA COIMBRA PEIXOTO HOLANDA E OUTROS 
Advogados: DRS. ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS (APTE.) E  

PETRONILO JEFFERSON DA SILVA E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Princípio do contraditório e da ampla defesa. 
Desobediência. Invalidação de punições disciplinares. 
- Remessa oficial e apelação improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
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42.635-AL, em que são partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento à remessa 
oficial e à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 24 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Eliane Maria Coimbra e outros impetraram 
mandado de segurança contra ato do Coordenador Substituto de Cooperação Técnica e 
Controle do INAMPS em Alagoas, alegando haverem sido punidos disciplinarmente sem a 
garantia do devido processo legal e da ampla defesa. 
É que os impetrantes, médicos, cirurgiões e anestesistas cadastrados perante o Sistema 
Único de Saúde - SUS, através de auditoria técnica realizada no hospital em que 
trabalhavam, sob a vigência do convênio SUS/MS/INAMPS/ALAGOAS, foram  acusados 
da prática de diversas irregularidades atentadoras do referido sistema. 
O MM. Juiz a quo, ao final, reconhecendo a desobediência à garantia  do contraditório, 
concedeu a segurança, para considerar inválidas as Portarias do INAMPS que aplicaram 
as punições administrativas, e nulos os respectivos processos administrativos, nos quais 
se apurou as irregularidades. 
Irresignado, o INAMPS ofereceu recurso apelatório às fls. 468/470. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força 
de distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Não merece reparos a douta sentença 
atacada. 
De fato, não há porque se adentrar na questão de fundo, uma vez que no caso em tela o 
que se perquire é a obediência ou não ao princípio do contraditório. 
Afirmar que foi assegurada a ampla defesa pelo simples fato desta haver sido 
apresentada não satisfaz, sob a ética do respectivo princípio constitucional. Isto porque 
não é bastante o tão-só cumprimento da formalidade condizente com a fixação de prazo 
para defesa. Na verdade, além do prazo, cuja obrigatoriedade é patente, em atendimento 
aos comandos superiores da Constituição, é necessária , também, a consideração dos 
argumentos nela aduzidos. 
É de se concluir, portanto, que a inobservância das alegativas expendidas na peça de 
defesa, quando da análise ensejadora das punições impugnadas nos processos 
administrativos, constitui-se, igualmente, em cerceamento de defesa, inadmissível por 
malferimento do princípio constitucional que a resguarda com amplitude. 
Torno a repetir que aqui não está a se discutir as irregularidades apuradas, se 
verdadeiras ou não, se os impetrantes são os verdadeiros responsáveis ou não. Está, 
sim, sendo aferida a inaplicabilidade do princípio do contraditório, salutar à preservação 
da igualdade que deve existir entre as partes, a fim de que nenhuma subjugue a outra de 
forma arbitrária. 
Neste sentido é que foi decidida a questão pelo MM. Juiz de 1ª instância, pelo que 
transcrevo trecho de seu decisum, verbis: 
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"9. Creio que não se pode aceitar que se tenha exercitado o direito de defesa quando este 
se limita a permitir que alguém apresente a defesa, mas não se a aprecie, não se a 
examine nem se decida a respeito do alegado. 
10. Significa dizer, para usar-se uma comparação médica, que se reconhece ao paciente 
o direito de gemer de dor, mas não se lhe assegura que se apurará a razão dos gritos. 
11. Na verdade, como também se pode concluir do exame atento dos autos, o Sr. 
Coordenador de Cooperação Técnica e Controle do INAMPS adotou, unilateralmente, as 
medidas constantes do documento de fls. 248. 
12. Observe-se, entre elas, constar a gravíssima punição, que sequer se encontra 
prevista em qualquer diploma legal, por haver-se determinado a publicação de nota oficial 
nos jornais de maior circulação do Estado. 
13. Ou seja, em lugar de apurar-se as responsabilidades e, com observância da garantia 
constitucional do direito de defesa, aplicar-se a sanção cabível, preferiu-se o brilho fácil 
das manchetes jornalísticas." 
Isto posto, nego provimento à remessa oficial e à apelação para manter a sentença 
recorrida em seu inteiro teor. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 43.783-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: GREGÓRIO MANOEL DA COSTA 
Advogados: DRS. FRANCINE BACELAR B. NOVAK E OUTROS (APTE.) E  

AMILCAR BASTOS FALCÃO (APDO.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Aposentadoria especial. Eletricitários. 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 
para obtenção de aposentadoria. 
A aposentadoria especial dos eletricitários 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, 18 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA : Gregório Manoel da Costa impetrou, perante a 3ª 
Vara Federal - PE, mandado de segurança contra ato do Chefe da Administração da 
Divisão de Seguros Sociais do Instituto Nacional de Seguridade Social, nesta cidade do 
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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 retro descrita; e) não 
houve violação de pretenso direito, pedindo o não acolhimento do mandado de 
segurança; 
A douta Procuradoria da República emitiu parecer opinando, no mérito, pela concessão 
da segurança, conforme parecer nº 606/92 lançado no MS nº 920004462-0-PE. O 
eminente Juiz Federal concedeu a segurança. 
Inconformado, o Instituto interpôs apelação, renovando os argumentos das informações 
prestadas pela autoridade impetrada. 
Não houve resposta ao recurso. 
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 à que ora é objeto de discussão, a eg. 1ª Turma assim 
posicionou-se: 
"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 4524 - 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 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

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, insalubre 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  
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 dee 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 efetivas condições de risco. 
A própria Lei nº 7.369, de 20.9.85, 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, 
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oferece condições  para  exame do mérito, através da documentação de fls. 07/12  trazida 
aos autos. 
O benefício foi negado pela Previdência por um único fundamento: não ter o requerente 
50 anos de idade - fls. 07. 
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 4.4167-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: RICHCO - COM/ EXP/ LTDA. 
Advogados: DRS. JOSÉ CARLOS CAVALCANTI DE ARAÚJO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Constitucional e Administrativo. Greve no serviço público. 
- O serviço público haverá de ser contínuo. O administrado, que depende de sua 
consecução para levar a efeito sua atividade (no caso, importação lícita), não pode ser 
apenado por paralisação originada na órbita dos próprios entes administrativos. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

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

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de apelação em ação mandamental e 
remessa oficial, tida por interposta, contra sentença concessiva da segurança, ratificando 
a liminar concedida anteriormente, que determinou ao Inspetor da Alfândega do Porto do 
Recife a liberação de mercadoria importada, impedida em face de greve dos servidores 
daquele órgão. 
Alega a apelante da legalidade da greve, além de ausência do caráter de necessidade 
inadiável da comunidade. 
Neste Tribunal, os autos vieram-me por distribuição regular. 
Dispensei a revisão (Art. 30, inciso IX, do R.I.) 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A greve, malgrado constitua um direito do 
trabalhador em geral, não pode levar o Estado a não prestar à comunidade serviço que 
lhe é indispensável. 
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Razão assiste ao impetrante, pois a greve dos servidores não pode ser alegada em 
prejuízo dos administrados que pagam os seus tributos e não devem arcar com as 
conseqüências, em decorrência da ineficiência da Máquina Estatal. 
Se estão em greve alguns servidores, cabe à Administração Pública (Receita Federal) 
designar outros para desenvolverem aquela atividade, enquanto perdurar o movimento 
paredista. 
Celso AntÔnio Bandeira De Mello bem define serviço público, ao entendê-lo como "... toda 
atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material fruível diretamente pelos 
administrados, prestado pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de 
direito público - portanto consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições 
especiais -, instituído pelo Estado em favor dos interesses que houver definido como 
próprios do sistema normativo." 
Este serviço público haverá de ser contínuo. O administrado, que depende de sua 
consecução para levar a efeito sua atividade (no caso, importação lícita), não pode ser 
apenado por paralisação originada na órbita dos próprios entes administrativos. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 44.470-CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR 
Apelado: ROBERTO BRAGA CAVALCANTE 
Advogados: DRS. FRANCISCO OTÁVIO DE MIRANDA BEZERRA (APTE.) E  

CARLOS ALBERTO TORRENS E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Ensino superior. Mudança de curso. Vedação, a  partir de 1991. 
Resoluções nºs 025/90 e 004/91. Legalidade. 
- Não fere o princípio da isonomia as resoluções que vedam a mudança de curso, a partir 
de 1991, porque sujeitam todos os alunos, indistintamente, sejam os que ingressaram 
antes ou os que ingressaram depois deste ano. 
- Apelo provido. Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
44.470 - CE, em que são partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar provimento à apelação, nos 
termos do relatório e notas taquigráficas constantes destes autos, que ficam fazendo 
parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 30 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Roberto Braga Cavalcante impetrou mandado 
de seguranþa contra ato do Reitor da Universidade de Fortaleza - UNIFOR, que lhe negou 
trânsito do curso de Engenharia para o de Informática, com base nas Resoluções nºs 
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025/90 e 04/91, as quais dispuseram acerca da impossibilidade do aluno matriculado no 
curso de sua opção efetuar mudança de curso, a partir de 1991. 
Deferida a liminar, às fls. 15/17, foram prestadas as informações de praxe, às fls. 20/27. 
Parecer Ministerial, pela concesão da segurança (fls. 83/85). 
Ao final, a MM. Juíza a quo concedeu a ordem, à consideração de que as suso 
mencionadas resoluções malferiram o princípio da isonomia, na medida em que 
conferiram tratamento desigual aos alunos que ingressaram  após 1991, impedindo-os de 
efetuarem mudanþa de curso. 
Inconformada, a Fundação Edson Queiroz, mantenedora da UNIFOR,  ofereceu recurso 
apelatório às fls. 100/112. 
Sem contra-raz§es, 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):  Há, seguramente, um entendimento 
totalmente equivocado das resoluções sobre as quais atribuiu-se a pecha de 
transgressoras do princípio da isonomia. Seja por parte do impetrante, seja do órgão do 
Ministério Público, da Juíza a quo e, até, da própria Universidade impetrada. 
Assim reza a Resolução nº 025/90, em seu art. 39 e parágrafo único: 
"Art. 39. O candidato classificado na forma desta Resolução adquirirá o direito à matrícula 
no curso de sua opção. 
Parágrafo único - Ao aluno matriculado no curso de sua opção, fica vedada, a partir de 
1991, qualquer posterior mudança de curso, exceto por força de prestação de novo 
exame vestibular." 
E a outra resolução atacada, a de nº 004/91, assim determina, verbis: 
"Art. 39. O candidato classificado na forma desta Resolução aquirirá o direito à matrícula 
no curso de sua opção. 
Parágrafo único - Ao aluno matriculado no curso de sua opção, fica vedada, a partir de 
1991, qualquer posterior mudança de curso, exceto por força de prestação de novo 
exame vestibular." 
Na verdade, as duas resoluções trazem igual teor que, em momento algum, revela 
aplicação discriminatória entre alunos com ingresso em anos distintos naquela instituição 
de ensino superior.  A determinação expressa que traz em seu bojo obriga a todos os 
alunos, sendo irrelevante o ano de seu ingresso na Universidade.  Assim, a todo aluno 
daquela Universidade fica vedada a mudança de curso, a partir de 1991, sendo correto 
afirmar que aquele aluno que houver ingressado na UNIFOR antes de 1991, mas que 
pleiteie mudança de curso , a partir de 1991, esbarrará na proibição anteriormente 
aludida, igualmente com os alunos que houverem ingressado a partir de 1991. 
A interpretação que se pode colher dos autos é unânime ao entender que referidas 
resoluções permitem a mudança de curso aos alunos que houverem ingressado antes de 
1991, vedando-a, apenas, àqueles que ingressarem após esta data. Equivocada, 
portanto, tal interpretação. 
Quando a MM. Juíza a quo alegou não ignorar o abuso da utilização do trânsito inter-
cursos, concordando com a adoção de medidas preventivas ou repressivas a serem 
aplicadas indistintamente sobre todos os alunos, declarou-se a favor de providências que 
coibissem tal prática. E tais providências se encontram consignadas nas resoluções 
atacadas no presente mandamus. Apenas, induzida a interpretação errônea, a douta 
magistrada a quo, mesmo assumindo postura correta quanto à mudança de curso dentro 
da Universidade, manifestou-se contrariamente às referidas resoluções, concedendo o 
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writ. 
Isto posto, dou provimento ao apelo para reformar a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0215-PB 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Parte Autora: JUSTIÇA PÚBLICA 
Partes Rés: ASSIS GOMES FERNANDES, JOSÉ COSTA NETO E JOÃO JOSÉ SILVEIRA 

DE CASTRO 
Suscitante: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-PB 
Suscitado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA-PB 
Advogados: DRS. ANTÔNIO DIAS DE SOUZA, LUIZ DE MORAIS FRAGOSO E ROBSON 

DE PAULA MARIA E OUTRO (PARTES R) 
 
EMENTA 

Processual Penal. Conflito negativo de jurisdição. Juízo da execução. Competência. 
A competência da Vara das Execuções Penais da Justiça Federal só tem início com o 
trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Inteligência dos arts. 159, § 2º, e 
160, da Lei nº 7210/84. 
Da sentença condenatória, o réu será necessariamente intimado, pessoalmente ou por 
edital, quer tenha defensor constituído ou dativo. A alternatividade constante do art. 392, 
II, do CPP não sobrevive em face do princípio constitucional da ampla defesa, 
abrangendo a autodefesa e a defesa técnica. 
Intimação da sentença condenatória por simples publicação no DJ. Ato que não atingiu a 
sua finalidade. Inaplicabilidade do § 2º, do art. 370, do CPP, acrescentado pela Lei 
8701/93. Sentença que não transitou em julgado. Competência do Juízo da ação. 
Conflito negativo de jurisdição procedente. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, julgar 
procedente o conflito e competente o Juízo suscitado, nos termos do relatório e voto 
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 14 de setembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente, em exercício 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de conflito negativo de competência vindo 
por representação do Juízo da 3ª Vara federal da Paraíba, tendo como suscitado o Juízo 
Federal da 2ª Vara daquela Seção Judiciária. 
As razões do conflito foram detalhadas pelo Juízo suscitante  nos seguintes termos - fls. 
601/602: 
"Perante o Juízo da 2ª Vara desta Seção Judiciária, foram denunciados Assis Gomes 
Fernandes, José Costa Neto e João José Silveira Castro como incursos nas penas do art. 
312 (peculato) do Código Penal. 
Ao serem interrogados em juízo às fls. 383 e 383v., 384 e 384v. e 385 e 385v. do 2º 
volume, os acusados declararam que constituíram advogados nas pessoas dos Drs. 
Antônio dias de Souza, Luiz de Morais Fragoso e Antônio Ricardo de Oliveira Filho, que 
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acompanharam todos os termos da ação. 
Também afirmaram perante o Dr. Juiz da causa os locais de suas residências, nesta 
capital, na cidade de Bayeux e na cidade portuária de Cabedelo. 
O nobre Dr. Juiz Luna Freire, doravante denominado Juiz suscitado, proferiu, em 30 de 
novembro de 1993, sentença condenatória contra todos os acusados(fls. 587/592 do 2º 
volume) à pena de 02(dois) anos de reclusão e pelo mesmo julgado concedeu a 
suspensão condicional da pena. 
Às fls. 594v. do 2º vol., consta certidão de que as partes foram intimadas da sentença 
mediante publicação no Diário da Justiça do Estado, edição de 25 de dezembro de 1993. 
Em 12 de janeiro do ano em curso, um dos acusados, o de nome  Assis Gomes 
Fernandes, através de seu advogado postulou pelo requerimento de fls. 595, 2º vol., a 
mudança do local do cumprimento da pena. 
Despachando nos autos, o douto Juiz suscitado determinou que fosse certificado o 
trânsito em julgado da sentença condenatória, o que foi feito às fls. 597v., do 2º vol. e, em 
seguida, os autos da presente ação penal foram encaminhados a este juízo da 3ª Vara, o 
da Execução Criminal. 
Fazendo uma vistoria nos autos, constatei que ainda não havia sentença trânsita em 
julgado, razão pela qual proferi o despacho de fls. 599, 2º vol., devolvendo os autos ao 
juízo suscitado para os fins do art. 392 do Código de Processo Penal. 
Indo os autos ao douto juiz Suscitado, eis que S. Exa. proferiu o despacho de fls. 602, 2º 
volume, onde afirma o entendimento de que a hipótese ventilada nestes autos atende à 
regra insculpida no art. 392, II, do CPP, ou seja, a de que a só intimação das partes 
através de publicação no DJ afasta a intimação pessoal de réus que se defenderam 
soltos, não prestaram fiança e que constituíram advogados, mas que também não foram 
os causídicos intimados pessoalmente da sentença". 
O MPF opinou para que fosse conhecido o conflito e declarada a competência do Juízo 
suscitado. 
Era o que cabia relatar. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Tendo sido formulado, por um dos 
condenados, pedido de mudança do local de cumprimento da pena, dirigido ao Juízo da 
condenação, foram os autos, após certificado o trânsito em julgado da sentença, 
remetidos ao Juízo das Execuções Penais. Este declinou de sua competência para 
apreciar o pedido, por entender que ainda não havia a sentença condenatória transitado 
em julgado. 
A questão central do presente conflito resume-se, portanto, à seguinte indagação: quando 
tem início a competência da Vara das Execuções Penais na Justiça Federal? 
Em se tratando de sursis, a competência do Juízo da execução, a rigor, só se inicia após 
a audiência admonitória. Esta, por sua vez, só pode ser realizada após o trânsito em 
julgado da sentença proferida no processo de conhecimento, a teor do que dispõe o art. 
160 da Lei 7210/84. 
A LEP permite, no entanto, que o juízo da ação delegue ao da execução a competência 
para realizar a audiência admonitória(art. 159, § 2º). Mesmo assim, a competência da 
Vara das Execuções, de qualquer forma, só se inicia após o trânsito em julgado da 
sentença. Sobre o tema, destaco julgado do eg. TJSP, particularmente esclarecidor: 
"SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA 
- Audiência admonitória - Ato que deve ser presidido pelo juiz da condenação, e não o da 
execução - Conflito negativo de jurisdição procedente - Inteligência e aplicação dos arts. 
159, § 2º, e 160, da Lei 7.210/84 e 5º, "d", da Res. TJSP-9/85. 
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Não cabe ao Juízo das Execuções a realização da audiência admonitória do sursis. Esta 
se verifica após o trânsito em julgado da decisão proferida no processo, na fase de 
conhecimento, segundo art. 160 da Lei 7.210/84. 
A competência do juízo da execução inicia-se com a prisão do réu ou com a efetiva 
suspensão da condenação, com a realização da audiência de advertência. 
Pelo disposto no art. 5º, "d", da Res. TJSP-9/85, a expedição de guia se faz somente a 
partir da `realização da audiência admonitória'. 
A exceção contida no art. 159, § 2º, da Lei 7.210/84, de sua vez, não infirma a regra: `O 
tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao juízo 
da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício, e, em qualquer 
caso, a de realizar a audiência admonitória'. A disposição seria inócua se tal competência 
já lhe pertencesse por atribuição genérica. 
CJ 6.421-0 - C. Esp. - j. 30.10.86 - Rel. Des. Aniceto Aliende". 
Resta, portanto, esclarecer no presente conflito se a sentença condenatória transitou ou 
não em julgado. 
O Juízo da ação(suscitado) havia determinado a intimação das partes mediante 
publicação no DJ. 
Decorrido o prazo, mandou certificar o trânsito em julgado da sentença. 
Surge então a indagação: possuindo o réu advogado constituído, a intimação da sentença 
condenatória poderá ser feita apenas mediante publicação no DJ, a teor do disposto no 
art. 392, II, do CPP? 
O referido dispositivo dispõe: 
"Art. 392. A intimação da sentença será feita: 
I - (omissis) 
II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto ou, 
sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança".  
O entendimento adotado pelo Juízo suscitado foi exposto no despacho de fls. 597: 
"A hipótese, data venia, está contemplada no art. 392, II, do CPP, sem óbice da Lei nº 
8.701, de 1.9.93, eis que a intimação ao defensor, via publicação, prefere e substitui pela 
expressão 'ou ao defensor por ele constituído`(fls. 550, 572 e 580). 
Retornem ao Juízo das execuções para apreciação do pedido de fls. 595 e demais 
consectários atinentes". 
No entanto, doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que, em qualquer 
hipótese, a intimação do defensor constituído não dispensa a intimação do réu. É 
imprescindível a intimação do réu e do defensor, para que seja assegurada a ampla 
defesa. 
Do magistério de Mirabete extraio: 
"É praticamente pacífico na jurisprudência que o princípio da ampla defesa, 
constitucionalmente assegurado (art. 5º, LV, da CF), impõe a intimação do réu, 
pessoalmente ou por edital, conforme o caso,  bem como a de seu defensor, seja aquele 
preso, revel, foragido ou em liberdade provisória, seja este constituído ou dativo" 
(Processo Penal, 2ª ed., Ed. Atlas, p. 445). 
No mesmo sentido é a doutrina de Ada Pellegrini, Scarance e Antônio Magalhães: 
"A exclusividade ou alternatividade entrevista nas disposições do art. 392, do CPP, não 
prevalece diante da garantia constitucional da ampla defesa, que compreende a 
autodefesa e a defesa técnica (v. retro, cap. VI); assim, em qualquer situação, não  basta 
seja intimado, tão somente, o réu ou exclusivamente o defensor, seja ele constituído ou 
dativo, pois o ato somente atinge sua finalidade com a cientificação de ambos". 
(in As Nulidades no Processo Penal, 2ª ed., p. 95). 
E a intimação do réu, como visto, só pode ser feita pessoalmente ou por edital, isto se 
diligentemente procurado, não for encontrado. 
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A eg. 1ª Turma já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, em acórdão do qual 
fui relator: 
"EMENTA: Processo Penal. Carta testemunhável. Decisão que não recebeu recurso em 
sentido estrito intempestivo, interposto contra o não recebimento de apelação deduzida 
fora do prazo. Da sentença penal condenatória deve ser intimado não só o defensor 
constituído, mas, também, o réu pessoalmente. Prazo recursal que corre da última 
intimação. Interpretação do art. 392, II, do CPP. Precedentes... 
Relator: Juiz Ridalvo Costa. 
Decisão unânime. 
DJ - 23.10.92". 
Para finalizar, ressalto que a Lei 8701/93, ao acrescentar o § 2º ao art. 370 do CPP, não 
abriu espaço a que a intimação ao réu  da sentença condenatória fosse feita por 
publicação na imprensa oficial. O dispositivo acrescentado dispõe: 
"§ 2º. Consideram-se feitas as intimações pela simples publicação dos atos no órgão 
oficial, sendo indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes 
das partes e de seus advogados, suficientes para a sua identificação". 
No entanto, refere-se apenas às intimações em geral, tanto que está inserido no título 
X(Das citações e intimações), não se aplicando às intimações da sentença penal que, por 
suas peculiaridades, têm regras específicas(art. 392), estas inseridas no título XII(Da 
sentença). 
A competência da Vara das Execuções Penais da Justiça Federal só tem início com o 
trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 
No caso, a sentença não transitou em julgado.  
Os autos devem retornar à vara de origem que ainda é a competente. 
Com essas considerações, julgo procedente o conflito e competente o Juízo suscitado. 
É como voto. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES EM AC Nº 12.627-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Embargante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF 
Embargada: DAYSE BARRETO GONÇALVES DE OLIVEIRA 
Advogados: DRS. JOSÉ RONEMBERG TRAVASSOS DA SILVA E OUTROS (EMBTE.) E  

ARAMIS MARQUES DA TRINDADE (EMBDA.) 
 
EMENTA 

A mulher responde pelas dívidas contraídas no interesse do casal. Assim, improcede a 
defesa de sua meação, formulada em embargos de terceiro, à penhora de imóvel 
adquirido com o produto do mútuo, cujas prestações estão sendo executadas. 
 Embargos infringentes providos para prevalência do voto vencido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Pleno do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, vencido o Sr. Juiz Lázaro 
Guimarães, dar provimento aos embargos, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 22 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO : A Egrégia Segunda Turma, por maioria, deu 
provimento a apelação de sentença que julgara improcedentes embargos de terceiro, em 
que a mulher do executado pretendeu defender a sua meação. 
Os eminentes Juízes Petrúcio Ferreira e Lázaro Guimarães, vencedores, entenderam que 
a mulher tem direito de embargar a penhora de imóvel do casal, ainda que adquirido com 
o financiamento, cuja dívida é executada. 
O eminente Juiz Nereu Santos, vencido, sustenta que, em se tratando de imóvel 
financiado pelo SFH e sendo a execução movida pela CEF para haver as prestações do 
mútuo correspondente, descabem os embargos. 
Regularmente processado o recurso, os autos vieram-me por distribuição.  
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Leio, na contestação oferecida pela CEF: 
"O Sr. Jasson Gonçalves de Oliveira Júnior foi citado e intimado de todos os atos do 
processo de execução que lhe foi movido pela embargada, através de editais, por não ter 
sido encontrado em nenhum dos endereços que tinha idndicado como seus, muito menos 
no próprio imóvel adquirido através do SFH e que deveria servir para sua residência. 
Outrossim, não tinha a CEF como saber se ele era ou não casado, já que, quando da 
celebração do contrato, ele era solteiro. Havia apenas uma presunção quanto ao seu 
estado civil, já que como casado qualificou-se ele em requerimento dirigido à embargada, 
em 06/06/81; mas, convenhamos, muitos anos já tinham transcorrido desde então e, 
ainda que permanecesse casado, como saber-se o nome da sua esposa, se sequer do 
seu endereço tinha a CEF conhecimento? 
Pois bem. Da execução que contra ele tramitava na Justiça do Trabalho foi ele, 
igualmente, citado e intimado através de inúmeros editais. Nunca deles tomou 
conhecimento. 
O mesmo se deu em relação aos editais publicados pela CEF até que, por pura sorte, 
veio a ler o último destes, e, incontinenti, procurou o Depto. Jurídico da embargada, no 
afã de saber do que se tratava. 
Após as devidas informações, a embargada fez-lhe ver que não tinha qualquer interesse 
em prejudicá-lo: tudo o que desejava era proteger sua garantia hipotecária em vias de 
extinguir-se pela venda judicial do bem na Justiça do Trabalho. Portanto, tratasse ele de 
pagar o débito trabalhista, liberando o bem hipotecado à CEF daquele ônus e, após a 
comunicação oficial a respeito - da 8ª JCJ do Recife à embargada -, não haveria óbice a 
encerrar-se amigavalmente a execução levada a efeito pela CEF, arcando ele com as 
despesas de praxe. 
Assim, comprometeu-se verbalmente o Sr. Jasson Gonçalves de Oliveira Júnior, mas, na 
verdade, sabedor de que naquela Justiça especializada havia débitos trabalhistas de sua 
responsabilidade em outras Juntas além da oitava, a saber, na 1ª e 2ª JCJs do Recife 
(vide docs. 04 a 06), - fato esse desconhecido pela CEF -, tratou de ganhar tempo e, 
iludida a embargada na sua boa-fé, foi surpreendida pelos presentes embargos opostos 
pela esposa do executado."(fls. 16/17). 
Vê-se que efetivamente a CEF não tinha como promover a citação da esposa do 
executado. 
A dívida foi contraída exatamente para a aquisição do imóvel. Não se pode conceber, 
portanto, que a meação da embargante diga respeito apenas à parte positiva do 
patrimônio, pois, na verdade, o direito à meação é concernente à expressão líquida do 
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patrimônio. 
O direito não pode, pelo amor ao formalismo, estimular o inadimplemento das obrigações. 
Acolho os embargos para fazer prevalecer o voto vencido do eminente Juiz Nereu Santos. 
É como voto. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES NA AC Nº 15.193-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Embargante: SÔNIA MARIA BARRETO NEVES 
Embargada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS CAVALCANTE (EMBDA.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Tributário. Ingresso no território nacional. Bagagem. 
- Em tempo de paz, qualquer pessoa pode, nos termos da lei, entrar no território nacional, 
e dele sair, com seus bens (Constituição Federal, art. 5º, inciso XV). 
- A limitação legal, relativamente aos bens com os quais se pode ingressar, livremente, no 
território nacional, reside no conceito de bagagem, que é, "para efeitos fiscais, o conjunto 
de bens de viajantes que, pela quantidade ou qualidade, não revela destinação 
comercial."(Decreto-Lei nº 2.120/84, art. 1º, § 1º). 
- O ingresso dos bens integrantes da bagagem é imune à tributação, por força do art. 5º, 
inciso XV, da CF/88, sendo desprovida de validade qualquer restrição imposta por norma 
inferior. 
- Embargos providos. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Plenário do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, dar provimento aos embargos, na 
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 01 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: A Egrégia Segunda Turma, por maioria, deu 
provimento a apelação e a remessa oficial, cassando a segurança que garantira à 
impetrante e aqui embargante o direito de ingresso no Brasil de um automóvel, com 
isenção de impostos, como integrante de sua bagagem. 
O Juiz Araken Mariz, vencido, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença. O Juiz 
Nereu Santos deu provimento, em parte, ao recurso, reformando em parte a sentença, 
para admitir o ingresso do automóvel, com o pagamento dos impostos. E o Juiz José 
Delgado deu provimento ao recurso para cassar a segurança, inadmitindo o ingresso do 
automóvel, mesmo com o pagamento de impostos. 
Regularmente processado o recurso, os autos vieram-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Leio o voto-vista, do eminente Juiz José 
Delgado: 
"VOTO-VISTA 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Vogal): Examina-se, na hipótese, sentença que 
reconheceu a isenção de tributo sobre automóvel usado, vindo do estrangeiro, que foi 
declarado como bagagem, em razão do domicílio do seu proprietário. 
A pretensão da parte promovente está circundada nos fundamentos apresentados, que os 
registro de forma resumida: 
a) a autora, após ter residido nos EUA desde 10/01/87, onde foi casada com André 
Cappon, hoje divorciada, mudou, em novembro de 1990, a sua residência para o Brasil, 
estabelecendo-se em Fortaleza-Ceará; 
b) junto à sua declaração de bagagem, para fins de controle aduaneiro, fez despachar um 
automóvel marca HONDA, ano 1988, que lhe tinha sido doado pelo seu ex-marido, em 
19/06/90, conforme documento de fls. 26/27; 
c) no ponto de chegada, a fiscalização brasileira apreendeu o referido veículo, sob o 
entendimento de que a autora, como passageira, não atenderia às condições previstas no 
art. 236 e seguintes do Decreto nº 91.030/85 e item 19 da Instrução Normativa/SRF nº 
77/84; 
d) após tal apreensão, a autora requereu que o veículo fosse liberado mediante o 
pagamento dos tributos devidos, o que mereceu indeferimento da autoridade fiscal, por 
entender que a tanto impede a legislação aplicada a respeito; 
e) a seguir, foi lavrado auto de infração contra a autora, sob a alegação de que o referido 
veículo se encontra 'fora do conceito de bagagem isenta e por estar vedada a sua 
importação, havendo, assim, infringência aos arts. 228 e 229, do Regulamento Aduaneiro 
(Decreto nº 91.030/85), combinado com o item 19, da Instrução Normativa SRF 77/84, e 
item I, do art. 1º, da Portaria DECEX nº 06, de 08/08/90; 
f) a ação fiscalizadora feriu o direito de propriedade da autora, haja vista que a apreensão 
do veículo caracterizou verdadeiro confisco, o que a tanto proíbe o art. 150, IV, da CF; 
g) não tem nenhum amparo legal a autuação contra si lavrada, por não ter praticado 
qualquer ilicitude fiscal, tendo em vista que a importação do veículo ocorreu de acordo 
com as leis do país, por sua entrada, como bagagem, ser permitida. 
A autora requer, finalmente, que seja declarada, por sentença, 'a existência de relação 
jurídica válida a prestar-se como fundamento para o reconhecimento da isenção de 
tributos na entrada, no País, do automóvel usado, integrante da bagagem da promovente 
em razão de sua mudança dos Estados Unidos da América para o Brasil...`. 
A União Federal, em resposta, argumentou: 
a) inadmissibilidade da ação em face do art. 38, da Lei nº 6830/80, por não ter sido feito 
depósito prévio do montante do tributo discutido; 
b) não haver nenhuma lei que ampare a  isenção pretendida; 
c) a autuação fiscal se deu por ter havido infringência aos artigos 228 e 229 do Decreto nº 
91.030/85 (Regulamento Aduaneiro), ao item 19 da IN SRF 77/94 e ao item I do art. 1º da 
Portaria DECEX nº 06, de 08/08/90. 
O eminente Juiz Araken Mariz, sob a alegação de que o automóvel descrito pela autora 
deve ser considerado como bagagem, confirmou a sentença, em igual sentido, do 
primeiro grau. 
Voto, nesta oportunidade, dando continuação ao julgamento, por ter solicitado vista dos 
autos. 
O limite imposto pelo pedido da autora é, conforme já assinalado, de ver declarada a 
isenção em seu favor de não pagar qualquer tributo pela importação do veículo já 
identificado. Da pretensão administrativa de pagar os tributos e ter o veículo liberado, a 
autora evoluiu, em sede judicial, para buscar a isenção. 
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Com as homenagens merecidas ao Exmo. Sr. Juiz Araken Mariz, peço vênia para divergir 
do voto que apresentou no sentido de considerar procedente o pedido, confirmando, 
conseqüentemente, a sentença de primeiro grau. 
As razões da minha divergência estão limitadas pela aplicação que faço, em primeiro 
lugar, do princípio posto no art. 111, do Código Tributário Nacional, ao determinar que as 
normas relativas à outorga de isenção devem ser interpretadas literalmente. Esse 
comando interpretativo dirige o aplicador da lei a atribuir prevalência ao seu sentido 
gramatical. É regra sempre aplicável ao direito excepcional. Esse método cede, apenas, 
para o sistemático e finalístico, quando ele se revela insuficiente  para a exata 
compreensão do querer jurídico positivado. 
Na espécie, o que deve ser firmado é que as regras sobre isenção não comportam 
qualquer interpretação ampliativa, nem, também, qualquer forma de integração por 
eqüidade. 
Isto posto, penso que não há qualquer possibilidade de, aplicando-se as regras do 
ordenamento jurídico brasileiro vigente, se permitir a entrada de veículo usado vindo do 
estrangeiro, no Brasil, só por acompanhar bagagem de quem muda a sua residência para 
este país, após conclusão de divórcio e haver ali permanecido por quase três anos. Há 
que se considerar, ainda, que o veículo só passou para o patrimônio da autora poucos 
meses antes de efetuar a sua mudança para o Brasil. 
Essa minha posição está vinculada à legislação que regula a entrada de bens no país. 
Examino os limites que ela impõe. 
De início, a entrada e saída de bagagem de pessoas que entram e saem do país estão 
reguladas pelo DL nº 2.120/84 que, em seu art. 1º e § 1º, prescreve: 
'Art. 1º - O viajante que se destina ao exterior ou dele proceda está isento de tributos, 
relativamente a bens integrantes de sua bagagem, observados os termos, limites e 
condições, estabelecidos em ato normativo expedido pelo Ministério da Fazenda. 
§ 1º - Considera-se bagagem, para efeitos fiscais, o conjunto de bens de viajantes que, 
pela quantidade ou qualidade, não revela destinação comercial.` 
Em cumprimento ao dispositivo legal acima referido, foi baixada a Instrução Normativa nº 
77/84, que, nos itens 1 e 2, estabelece: 
'Conceito de Bagagem: 
1. Considera-se bagagem, para efeitos fiscais, o conjunto de bens de viajante que, pela 
quantidade ou qualidade, não revele destinação comercial." 
"Bagagem Desacompanhada Procedente do Exterior: 
2. Observado o disposto no item anterior, dar-se-á o tratamento de bagagem aos bens de 
viajante procedente do exterior, enviados para o País sob conhecimento de transporte ou 
por remessa postal, desde que: 
I - provenham de país de estada ou de residência do viajante; 
II - seja expedido, no exterior, o conhecimento de transporte ou efetuada a remessa 
postal, respeitados os seguintes prazos, contados do desembarque do viajante no país: a) 
até 120 (cento e vinte) dias, no caso de transferência de residência; b) até 60 (sessenta) 
dias, nos demais casos.` 
De igual modo, dispõe o art. 228, do Regulamento Aduaneiro: 
'Art. 228 - O viajante que se destine ao exterior ou dele proceda está isento de tributos, 
relativamente aos bens integrantes de sua bagagem, observados os termos, limites e 
condições estabelecidos em ato normativo expedido pelo Ministério da Fazenda (Decreto-
Lei nº 2.120, de 14 de maio de 1984, art. 1º). 
§ 1º - Considera-se bagagem para efeitos fiscais o conjunto de bem de viajante que pela 
quantidade ou qualidade não revele destinação comercial (Decreto-Lei nº 2.120/84, art. 
1º, § 1º).` 
Abro um espaço para lembrar, embora seja desnecessário, que as instruções normativas 
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e os regulamentos, desde que não ultrapassem o círculo fixado pela lei, são entidades 
que se integram no conceito de legislação tributária, conforme previsão do art. 96, do 
CTN. Assim, o aplicador do direito tributário, quer na instância administrativa, quer na 
sede judicial, não pode desconhecer a força coercitiva de tais instrumentos normativos, 
pelo que a sua obediência é de ser seguida. 
Evidencia-se, na órbita do examinado, que o legislador, por meio do art. 1º, do DL nº 
2.120/84, autorizou a administração fiscal federal a fixar os termos, limites e condições 
para isentar de tributos bagagem e bem de viajantes ou dos que se mudem 
definitivamente do exterior para o Brasil. 
No cumprimento dessa autorização legal, o fisco fez baixar não somente instrução e 
regulamento normativos para a bagagem das pessoas nas situações já referidas, como 
também, sob o mesmo enfoque, dispõe sobre a entrada de automóveis de propriedade 
dos cidadãos vindos do exterior. 
A respeito, tem-se o Decreto nº 91.030/85 (Regulamento Aduaneiro), em seu art. 236, 
dispondo: 
'Observado o disposto no art. 234, são isentas de impostos, relativamente aos automóveis 
de uso próprio, as pessoas referidas nos incisos I e II do art. 232.` 
Os incisos I e II do art. 232 estão assim redigidos: 
I - Os integrantes de missões diplomáticas e representações de caráter permanente. 
II - os funcionários, peritos e técnicos e consultores estrangeiros de representações 
permanentes de órgãos internacionais de que o Brasil seja membro, os quais, enquanto 
no exercício de suas funções, gozam de tratamento aduaneiro outorgado ao corpo 
diplomático.` 
Por sua vez, a Instrução Normativa da Receita Federal de nº 77, de 1984, estabelece no 
item 19: 
'Estende-se o tratamento de bagagem isenta automóvel: 
I - das pessoas referidas no item 13, atendido o que ali se estabelece; 
II - das pessoas referidas no item 14, observados os termos dos acordos, tratados, 
convênios ou convenções firmadas pelo Brasil; 
III - dos funcionários da carreira diplomática, quando removidos para a secretaria de 
Estado das Relações Exteriores, e os que a eles se assemelham pelas funções 
permanentes de caráter diplomático, ao serem dispensados de funções exercidas no 
exterior, e cujo término importe em seu regresso ao País. 
IV - dos servidores públicos civis e militares, servidores de autarquias, empresas públicas 
e sociedades de economia mista, que regressam ao País, quando dispensados de 
qualquer função oficial de caráter permanente exercida no exterior por mais de dois anos 
ininterruptos." 
Considere-se que os itens 13 e 14 da mencionada Instrução Normativa nº 77/84, do 
mesmo modo como disposto no Regulamento Aduaneiro, se dirigem aos membros do 
corpo diplomático e consular, bem como a perito e técnico estrangeiros que vêm 
desempenhar atividade em decorrência de acordo, tratado, convênio ou convenção 
firmada pelo Brasil. 
Não consigo enquadrar a apelada em nenhuma das situações postas na legislação 
tributária regulamentadora da entrada de bagagem e veículos vindos do exterior no país. 
Primeiro, porque não posso considerar um automóvel como estando incluído no conceito 
de bagagem. Tanto não o é que a apelada não o relacionou como bagagem, conforme 
facilmente se verifica na lista dos bens que com esse conceito ela descreveu às folhas 30, 
31, 32 e 33. O referido automóvel não foi aceito como bagagem pelo Consulado Geral da 
República Federativa do Brasil, em Nova York; foi transportado como bem sem licença de 
importação requerida, conforme expressamente está contido no conhecimento de fls. 34, 
emitido pela Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro. 
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A situação do veículo como não sendo bagagem foi reconhecida pela própria autora, no 
Brasil, ao fazer o requerimento de fls. 36, datado de 26/10/90, onde pede a liberação do 
veículo mediante o pagamento dos tributos devidos. 
Decido, também, a respeito da cautelar que, em medida liminar, liberou o veículo. Advirto 
de que o despacho  liberatório foi de encontro frontal ao art. 1º, da Lei nº 2.770, de 
04/05/1956. Outrossim, a sentença final da medida cautelar também está em apreciação, 
por se integrar, após o início da ação, ao processo principal. 
A respeito, casso imediatamente a liminar para que o automóvel em questão volte à 
condição de retido pela Administração Fiscal. 
Esclareço, outrossim, que não cabe examinar a importação do veículo como sendo 
usado, à luz da autorização concedida pela Portaria nº 06, de 08/08/90, relativa aos 
veículos novos. Em primeiro lugar, o que pretende a autora é a isenção total dos tributos 
sobre o veículo importado. Assim sendo, não lhe pode ser aplicada, por analogia, a 
Portaria nº 06, de 08 de agosto de 1990, haja vista que esse dispositivo exige, em seu 
artigo 2º, que seja pago o imposto de importação. 
Em segundo lugar, a importação de veículos só pode ser feita por pessoas jurídicas 
registradas junto ao Departamento de Comércio Exterior. 
Em conclusão: 
a) o veículo importado pela apelada, passado para a sua propriedade em 19/06/90 (ver 
documento de fls 23) e entrado no Brasil em 12/10/90, portanto, três meses e dias após, 
não está conceituado como bagagem pela nossa legislação e nem com esse título foi 
declarado pela autora ao relacionar os seus bens em Nova York; 
b) a apelada, não sendo autoridade diplomática ou consular, nem perito, técnico, 
consultor estrangeiro, funcionário público civil ou militar, servidor de autarquia, empresa 
pública e sociedade de economia mista que regressa ao País, não pode importar veículo 
novo ou usado; 
c) as normas de isenção devem ser interpretadas sem qualquer extensão, pelo que, em 
nenhuma hipótese, beneficiam a apelada; 
d) o art. 1º, da Lei nº 2.770, de 04/05/1956, proíbe expressamente a concessão de liminar 
para liberar veículo importado antes do trânsito em julgado da sentença que o conceder; 
e) por tais razões, dou provimento à apelação e à remessa oficial, declarando 
improcedente o pedido de isenção. Casso, imediatamente, a liminar concedida, em sede 
de medida cautelar, pelo que determino a apreensão do veículo e o seu retorno à 
Administração Fazendária para os devidos fins. Inverto o ônus da sucumbência. 
É como voto." 
Não obstante o brilho, que é, aliás, comum nas manifestações do eminente Juiz José 
Delgado, um dos mais destacados magistrados brasileiros, peço vênia a S.Exa. para dele 
discordar. 
A liberdade de ingressar no território nacional, de quaisquer pessoas, com seus bens, é 
direito alçado ao plano constitucional. (CF/88, art. 5º, inciso XV). 
Diz, é certo, a Constituição, que esse direito há de ser exercitado nos termos da lei. Daí, 
todavia, não se pode concluir que o legislador tenha a liberdade de instituir obstáculos 
capazes de inviabilizar tal exercício. A lei que porventura instituísse obstáculos capazes 
de inviabilizar o ingresso de pessoas, com seus bens, no território nacional, seria 
evidentemente inconstitucional. 
Ao ingresso de bens pode a lei impor limitações. A limitação pode ser absoluta, em 
relação a certos bens, com a proibição pura e simples da entrada. Ou pode ser relativa, 
com a tributação. A primeira atende a interesses maiores da segurança nacional ou da 
saúde pública, da economia nacional, entre outros. Nada tem com o Direito Tributário. A 
segunda, consistente na tributação de bens, esta sim, constitui objeto do Direito 
Tributário. 
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Tais limitações, sejam ou não de natureza tributária, devem decorrer da lei, e a lei não 
pode colocar limitações tais que inviabilizem o ingresso de quaisquer pessoas, com seus 
bens, como está garantido na Constituição. Para não invalidar a norma da Constituição, 
as limitações devem ser razoáveis. 
Admitir-se que o legislador pode impor quaisquer limitações ao ingresso de pessoas e 
bens no território nacional é admitir que a supremacia da constituição é simplemente 
retórica, porque supremo será o legislador ordinário. 
Tenho aprendido, aliás, com o eminente Juiz José Delgado, em seus estudos doutrinários 
de grande valia, que na interpretação das leis tem grande importância o princípio da 
razoabilidade. 
O Decreto-lei nº 2.120/84, estabeleceu: 
"Art. 1º - O viajante que se destina ao exterior ou dele proceda está isento de tributos, 
relativamente a bens integrantes de sua bagagem, observados os termos, limites e 
condições estabelecidos em ato normativo expedido pelo Ministério da Fazenda. 
§ 1º - Considera-se bagagem, para efeitos fiscais, o conjunto de bens de viajantes que, 
pela quantidade ou qualidade, não revela destinação comercial." 
Como se observa, cuidou o legislador de estabelecer o conceito de bagagem. Tal 
conceito funciona como limite razoável para o direito de qualquer pessoa ingressar, com 
seus bens, livremente, no território nacional. Delimita o âmbito da imunidade tributária, 
pois ingressar livremente quer dizer ingressar sem ônus tributário. 
Não se diga que as normas inferiores, por serem integrantes da legislação tributária, 
podem limitar o conceito de bagagem, com fundamento na cabeça do art. 1º, do Decreto-
lei nº 2.120/84, acima transcrito. Admití-lo, seria considerar não escrito o § 1º, daquele 
artigo. 
Na verdade a norma do § 1º, conceituando bagagem, limitou o âmbito da matéria a ser 
tratada nas normas inferiores. E fez isto para preservar a norma constitucional, que 
atribuiu à lei, e não às normas inferiores, o poder de limitar o exercício do direito na 
Constituição assegurado. 
A rigor, o ingresso de bagagem no território nacional é imune. A norma do art. 1º, do 
Decreto-Lei nº 2.120/84, alberga evidente impropriedade terminológica. De todo modo, 
ainda que se tratasse de isenção, como ali está escrito, tem-se que isenção é matéria da 
reserva legal. Só a lei pode dispor a respeito de isenções (CTN art. 97, inciso VI). 
A propósito do princípio da legalidade, já escrevemos: 
"A questão de saber em que consiste a instituição ou criação do tributo reside 
essencialmente em saber se o legislador pode atribuir a outros órgãos do Estado funções 
normativas no pertinente à definição de elementos essenciais da obrigação tributária. 
Criar um tributo é modificar o direito vigente. É instituir norma jurídica. Assim, só tem 
competência para fazê-lo o órgão dotado de competência legislativa. Isto é afirmado por 
quase todas as constituições do mundo, como informa Victor Uckmar, arrolando os 
dispositivos de expressivo número de países. segundo ,Uckmar, só a Constituição da 
URSS não estabelece o princípio da legalidade tributária. (Victor Uckmar, Os Princípios 
Comuns de Direito Constitucional Tributário, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 
1976, p.  24/29) 
A questão essencial, porém, reside em saber se o legislador pode, ao instituir o tributo, 
apenas dizer, em lei, que determinado tributo é criado, deixando a cargo da Administração 
a tarefa de definir o núcleo da hipótese de incidência da norma tributária, a base de 
cálculo e a alíquota do tributo, bem como indicar os elementos necessários à identificação 
dos sujeitos passivos da obrigação tributária."(Hugo de Brito Machado, Os Princípios 
Jurídicos da Tributação da Constituição de 1988, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 
São Paulo, p. 20/21). 
E ainda: 
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"Temos sustentado que o art. 97 do Código Tributário Nacional constitui explicação do 
preceito constitucional segundo o qual nenhum tributo pode ser exigido ou aumentado 
sem que a lei o estabeleça.(Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, 1ª 
edição, Editora Resenha Tributária, São Paulo, 1978, p. 32). No dizer autorizado de Ulhoa 
Canto, "a Comissão que elaborou o anteprojeto entendeu que o CTN deveria ser explícito 
na enumeração pormenorizada de todos os elementos que, pela sua importância para o 
nascimento da obrigação tributária, a respectiva exteriorização e a constituição do 
resultante crédito tributário, deveriam ser matéria submetida ao princípio da reserva de 
lei;" (Gilberto de Ulhoa Canto e Fábio de Sousa Coutinho, O Princípio da Legalidade, em 
Caderno de Pesquisas Tributárias, CEEU/Resenha Tributária, São Paulo, 1981, p. 296). 
Na verdade, só terá eficácia o princípio constitucional se entendido com a explicitação 
constante do art. 97, do Código Tributário Nacional, pois não basta fique a instituição do 
tributo - entendida como simples afirmação de que fica criado determinado - na área da 
reserva legal. Na verdade criar o tributo não é apenas dizer que ele está criado. Criar o 
tributo é estabelecer todos os elementos necessários à determinação da expressão 
monetária e do sujeito passivo da respectiva obrigação. Vittorio Cassone é incisivo: "Se a 
lei, por exemplo, ao instituir um tributo, deixar de fixar a alíquota, não terá criado imposto 
algum, e esta falha não poderá ser suprida pelo Executivo através de decreto 
regulamentar dessa lei; terá o Legislativo de completar, com uma outra lei." (Vittorio 
Cassone, Direito Tributário, Editora Atlas, São Paulo, 1985, p. 71). 
Parece-nos que o alcance do princípio da legalidade se define, assim, pela interpretação 
do texto constitucional, fundamentalmente no que pertine ao significado do verbo criar, ou 
instituir. O que foi criado, ou instituído, existe, e como tal pode ser conhecido. Admitir que 
a lei apenas se reporte ao tributo, deixando a definição de qualquer elemento essencial de 
sua hipótese de incidência, ou de seu mandamento, a norma infralegal, é admitir que a lei 
apenas comece o processo de criação ou instituição do tributo, desmentindo o afirmado 
pela Constituição. A explicitação feita pelo art. 97, do Código Tributário Nacional, é muito 
importante, mas não é suficiente, como adiante demonstraremos. 
O verdadeiro sentido do princípio da legalidade exige que todos os elementos necessários 
à determinação da relação jurídica tributária, ou mais exatamente, todos os elementos da 
obrigação tributária principal, residam na lei. 
Neste mesmo sentido é a lição dos mais autorizados tributaristas brasileiros, entre os 
quais podem ser citados: Amilcar de Araújo Falcão (O Fato Gerador da Obrigação 
Tributária, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1971, p. 37), Aliomar 
Baleeiro, (Direito Tributário Brasileiro, 10ª edição, Forense, Rio de Janeiro, 1981, p. 409), 
Ruy Barbosa Nogueira, (Curso de Direito Tributário, 6ª edição, Saraiva, São Paulo, 1986, 
p. 154), Geraldo Ataliba (Hipótese de Incidência Tributária, 3ª edição, Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 1984, p. 109; na 4ª edição, p. 118), Paulo de Barros Carvalho 
(Curso de Direito Tributário, Editora Saraiva, São Paulo, 1985, p. 20), Ives Gandra da 
Silva Martins (O Princípio da Legalidade no Direito Tributário Brasileiro, em Caderno de 
Pesquisas Tributárias, CEEU/resenha Tributária, São Paulo, 1981, p. 336), Bernardo 
Ribeiro de Moraes (Compêndio de Direito Tributário, Forense, Rio de Janeiro, 1984, p. 
398/399), Fábio Fanucchi (Curso de Direito Tributário Brasileiro, IBET/Resenha Tributária, 
São Paulo, 1986, p. 125), Aires Fernandino Barreto (Princípio da Legalidade e Mapas de 
Valores, em Caderno de Pesquisas Tributárias, CEEU/Resenha Tributária, São Paulo, 
1981, p. 39), Dejalma de Campos (O Princípio da Legalidade no Direito Tributário, em 
Caderno de Pesquisas Tributárias, CEEU/Resenha Tributária, São Paulo, 1981, p. 231) e 
Yonne Dolácio de Oliveira (Legislação Tributária, Tipo Legal Tributário, em Comentários 
ao Código Tributário Nacional, José Bushatsky, 1976, p. 141). 
Por isto mesmo, nas ementas de vários acórdãos que lavramos em nossa rápida 
passagem pelo Tribunal Federal de Recursos, fizemos constar: "A lei que delega 
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atribuição para fixar alíquota de tributo viola o princípio constitucional da legalidade, 
segundo o qual só a lei pode criar tributo, vale dizer, definir o respectivo fato gerador em 
todos os seus aspectos."(AC Nº 143.769-RJ, D.J.U. de 24.10.1988, p. 27520). 
Realmente, é fácil compreender que bem pouco valeria a afirmação, feita pela 
Constituição Federal, de que só a lei pode instituir tributo, se o legislador pudesse 
transferir essa atribuição, no todo ou em parte, a outro órgão estatal, desprovido, segundo 
a Constituição, de competência para o exercício de atividade normativa." 
(Obra cit., p.22/24). 
No caso presente, de nada valeria a norma da Constituição, garantidora do direito de 
ingressar qualquer pessoa, com seus bens, livremente, no território nacional, se a lei 
pudesse dizer que esses bens são apenas a escova de dentes. E de nada valeria a 
norma da lei, que definiu bagagem, se a norma inferior pudesse dizer que só uma escova 
de dentes constitui bagagem. 
Na exprssão da lei "o viajante que se destina ao exterior ou dele proceda está isento de 
tributos, relativamente a bens integrantes de sua bagagem," e bagagem, para efeitos 
fiscais, é "o conjunto de bens de viajante que, pela quantidade ou qualidade, não revela 
destinação comercial." (Decreto-lei nº 2.120/84). 
Não vale a norma inferior que invalide tais dispositivos. 
Por outro lado, a Instrução Normativa nº 77/84, estabelece: 
"Conceito de Bagagem: 
1. Considera-se bagagem, para efeitos fiscais, o conjunto de bens de viajante que, pela 
quantidade ou qualidade, não revele destinação comercial." 
"Bagagem Desacompanhada Procedente do Exterior: 
2. Observado o disposto no item anterior, dar-se-á o tratamento de bagagem aos bens de 
viajante procedente do exterior, enviados para o País sob conhecimento de transporte ou 
por remessa postal, desde que: 
I - provenham de país de estada ou de residência do viajante; 
II - seja expedido, no exterior, o conhecimento de transporte ou efetuada a remessa 
postal, respeitados os seguintes prazos, contados do desembarque do viajante no país: a) 
até 120 (cento e vinte) dias, no caso de transferência de residência; b) até 60 (sessenta) 
dias, nos demais casos." 
De igual modo, dispõe o art. 228, do Regulamento Aduaneiro: 
"Art. 228 - O viajante que se destine ao exterior ou dele proceda está isento de tributos, 
relativamente aos bens integrantes de sua bagagem, observados os termos, limites e 
condições estabelecidos em ato normativo expedido pelo Ministério da Fazenda (Decreto-
Lei nº 2.120, de 14 de maio de 1984, art. 1º). 
§ 1º - Considera-se bagagem para efeitos fiscais o conjunto de bem de viajante que pela 
quantidade ou qualidade não revele destinação comercial (Decreto-Lei nº 2.120/84, art. 
1º, § 1º)." 
A embargante morava nos Estados Unidos. Era casada com um norte-americano. 
Separou-se do marido e por isto retornou ao Brasil. Quer seja admitido no território 
nacional, como bagagem sua, um automóvel que adquiriu quase quatro meses antes de 
sua viagem. Mais precisamente, o automóvel já pertencia ao casal. Estava registrado em 
nome do marido, e foi transferido para o nome da recorrente em virtude da partilha dos 
bens. Não vejo como deixar de reconhecer-lhe tal direito. 
Em homenagem ao eminente Juiz José Delgado, por quem tenho grande estima e sincera 
admiração, destaco alguns argumentos de seu brilhante voto. 
Diz S.Exa. que: 
"As instruções normativas e os regulamentos, desde que não ultrapassem o círculo fixado 
pela lei, são entidades que se integram no conceito de legislação tributária, conforme 
previsão do art. 96 do CTN. Assim, o aplicador do direito tributário, quer na instância 
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administrativa, quer na sede judicial, não pode desconhecer a força coercitiva de tais 
instrumentos normativos, pelo que a sua obediência é de ser seguida." (fls. 100). 
Realmente, as instruções normativas integram a legislação tributária, mas o conceito de 
legislação, na terminologia do CTN, é bem mais abrangente do que o conceito de lei. 
A este propósito, já escrevemos: 
"No Código Tributário Nacional, a palavra lei é utilizada em seu sentido restrito, 
significando regra jurídica de caráter geral e abstrato, emanada do Poder ao qual a 
Constituição atribuiu competência legislativa, com observância das regras constitucionais 
pertinentes à elaboração das leis. Só é lei, portanto, no sentido em que a palavra é 
empregada no CTN, a norma jurídica elaborada pelo Poder competente para legislar, nos 
termos da Constituição, observado o processo nesta estabelecido. 
Já a palavra legislação, como utilizada no CTN, significa lei em sentido amplo, 
abrangendo, além das leis em sentido restrito, os tratados e as convenções 
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em 
parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. É o que dispõe o art. 96 do 
CTN. Mas isto não significa dizer que também as próprias disposições constitucionais, 
dos atos e das leis complementares, dos decretos-leis, convênios interestaduais e outros 
atos jurídicos normativos pertinentes à matéria não se compreendem no conceito de 
legislação tributária. O disposto no art. 96 do CTN não tem o sentido de restringir o 
conceito de legislação tributária, mas de mostrar sua amplitude em comparação com o 
conceito de lei tributária. 
A distinção entre lei e legislação é de grande relevância na interpretação do Código 
Tributário Nacional."(Curso de Direito Tributário, 8ª edição, Editora Malheiros, p. 53/54). 
De isenções, segundo o CTN, sabemos todos, só a lei pode cuidar. 
E ainda o eminente Juiz José Delgado: 
"Não posso considerar um automóvel como estando incluído no conceito de bagagem. 
Tanto não o é que a apelada não o relacionou como bagagem, conforme facilmente se 
verifica na lista dos bens que com esse conceito ela descreveu, às folhas 30, 31, 32 e 33. 
O referido automóvel não foi aceito como bagagem pelo Consulado Geral da República 
Federativa do Brasil, em Nova York; foi transportado como bem sem licença de 
importação requerida, conforme expressamente está contido no conhecimento de fls. 34, 
emitido pela Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro." (fls. 101). 
O conceito de bagagem é o definido em lei. Inclui quaisquer bens que, por sua quantidade 
ou qualidade não revele destinação comercial. Não me parece que um automóvel revele 
destinação comercial, posto que é, na verdade, um bem de uso, aliás indispensável na 
vida moderna. Só não o possui quem não tem condições econômicas para tanto. 
Os fatos, objetivamente considerados, demonstram que o automóvel da agravante foi 
trazido para o Brasil em estrita obediência ao conceito de bagagem desacompanhada. 
E diz mais o douto voto: 
"A situação do veículo como não sendo bagagem foi reconhecida pela própria autora, no 
Brasil, ao fazer o requerimento de fls. 36, datado de 26/10/90, onde pede a liberação do 
veículo mediante o pagamento dos tributos devidos." 
Ocorre que a manifestação de vontade da agravante é de todo irrelevante para configurar 
a relação de tributação. Ou o tributo é devido, nos termos da lei, ou não é. O querer do 
contribuinte não contribui para a formação da obrigação tributária, que é sabidamente 
uma obrigação ex lege. 
Aliás, é razoável admitir-se que a agravante prefira pagar impostos, ainda que indevidos, 
a ter de ver devolvido seu automóvel para os Estados Unidos. 
Em síntese, se prestigiarmos o princípio da legalidade, temos a resolver apenas a 
questão de saber se um automóvel se inclui no conceito de bagagem. Em outras 
palavras, a questão essencial que temos de resolver consiste apenas na interpretação do 
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§ 1º, do art. 1º, do Decreto-lei nº 2.120/84. É dizer, a questão essencial está em saber o 
alcance do conceito de bagagem, para, assim, decidir se o automóvel está, ou não, nele 
incluído. 
O conceito de bagagem, para fins de introdução de bens no território nacional, é o 
definido em dispositivo legal já neste voto transcrito: "o conjunto de bens de viajante que, 
pela quantidade ou qualidade, não revela destinação comercial." 
Em se tratando de apenas um automóvel, afasta-se, desde logo, a possibilidade de 
destinação comercial revelada pela quantidade. Resta saber se, pela qualidade, o 
automóvel revela destinação comercial. 
Penso que a solução deve ser negativa. O automóvel é um bem de uso ordinário. Como 
já dito neste voto, ele é, nos dias atuais, um bem necessário a qualquer pessoa, e só não 
o possui quem não tem condição financeira para tanto. 
Bens cuja qualidade revela destinação comercial são aqueles cujo uso está fora da esfera 
individual. Em outras palavras, bens de capital, de uso necessariamente empresarial, tais 
como os veículos de transporte coletivo, os destinados ao transporte de mercadorias, 
para citar apenas os que mais se assemelham aos automóveis. Muitos outros podem ser 
citados. Bens de capital, que no dizer dos economistas prestam-se apenas para a 
produção de outros bens, ou para a prestação de serviços. 
O automóvel, induvidosamente, está incluído no conceito de bagagem. Tal entendimento, 
aliás, já foi desde muito tempo adotado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. (RE 
26.920, Relator o Ministro Afrânio Costa, DJU de 21.09.55). 
Também este Tribunal, por sua Primeira Turma, já decidiu que o automóvel está incluído 
no conceito de bagagem. (AC nº 18.389 - PE, Relator Juiz Francisco Falcão). 
É importante, finalmente, esclarecer que os julgados do antigo Tribunal Federal de 
Recursos, nos quais se nega o direito à regularização de automóveis e motocicletas já 
internadas no território nacional, são concernentes a casos bem diversos deste que 
estamos julgando. Casos em que o veículo foi introduzido no território nacional 
irregularmente. Nenhum deles, ao que estou informado, diz respeito a bagagem. 
Com estas considerações, pedindo vênia ao eminente Juiz José Delgado, eu fico com o 
voto do não menos eminente Juiz Araken Mariz que, a meu ver, com profunda acuidade 
jurídica, resolveu o caso da forma que me parece mais adequada. Peço vênia, também, 
ao eminente Juiz Nereu Santos, por não adotar o entendimento consubstanciado em seu 
voto, posto que admitir o pagamento do tributo é admitir que o automóvel não pode ser 
tido como bagagem, já que os bens integrantes do conjunto legalmente definidos como tal 
estão excluídos da tributação. 
Dou provimento aos embargos para fazer prevalente o voto do eminente Juiz Araken 
Mariz. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0405-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrante: DR. JOSÉ PARENTE PINHEIRO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 8ª VARA-CE 
Paciente: JOSÉ PARENTE PINHEIRO 
 
EMENTA 

Penal. Apropriação indébita. Contribuições previdenciárias. Síndico. Habeas Corpus. 
- O crime definido pelo art. 95, da Lei nº 8.212/91,  não se configura sem a vontade de 
apropriar-se dos valores não recolhidos. Interpretar tal norma como definidora de crime de 
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mera conduta é colocá-la em conflito com a norma da Constituição que veda a prisão por 
dívida. 
- O ânimo de apropriar-se está ausente se a pessoa natural, a quem se atribui 
responsabilidade pela omissão da pessoa jurídica, não tem qualquer participação no 
patrimônio desta, como ocorre com o síndico de massa falida. 
- 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, conceder a ordem, 
na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 09 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O impetrante, em causa própria, pede habeas 
corpus para trancar ação penal contra ele movida pelo Ministério Público, que o acusa do 
crime previsto no art. 95, alínea "d", da Lei nº 8.212/91, porque, segundo a denúncia, 
"houve o devido recolhimento pelo empregador das contribuições pagas pelos seus 
respectivos empregados a título de contribuições previdenciárias, sem que ocorresse, 
todavia, o repasse das aludidas contribuições ao Caixa da Previdência Social, 
correspondente ao período de 11/91 a 09/92, referente à notificação 31933.567-4 e 
período 01/93 a 07/93, referente à notificação 31933.566-6."(fls. 14/15). 
Informando, disse o Juiz Napoleão Nunes Maia Filho: 
"1. Realmente, em 20.04.94, recebi denúncia formulada pelo douto Ministério Público 
Federal contra o paciente supranominado, em que o acusa da prática do ilícito penal 
previsto no art. 95, letra "d", da Lei 8212/91 (não recolhimento, na época própria, de 
contribuição devida à Seguridade Social). 
2. O recebimento da denúncia, Excelência, deu-se porque a figura delictiva em apreço é 
daquelas que a doutrina jurídica chama de crime de mera conduta, formal ou instantâneo, 
que se consuma com a só realização do tipo, descabendo a investigação sobre a 
presença do dolo. 
3. É claro que o denunciado terá ampla e ilimitada oportunidade de defesa, inclusive 
mostrando em Juízo a inexigibilidade de conduta diversa, em face das circunstâncias 
factuais em que se deu a infração penal, mas isso constitui causa extralegal de 
afastamento da punibilidade, que somente poderá ser apurada no curso da lide. 
4. Dessa forma, Excelência, existindo, como existe, o fumus delicti ou o chamado crime 
em tese, não poderia este Juízo, antes da instrução, de logo rejeitar a peça denunciatória, 
porque aí se estaria subtraindo ao Parquet o acesso ao due process of law para provar a 
acusação que lavrou contra a parte. 
5. Estas, Meritíssimo Juiz, as razões que me levaram ao recebimento da denúncia em 
apreço e, ao recebê-la, não me moveu qualquer outro intuito senão o de assegurar a 
ambas as partes o direito ao devido processo legal, numa situação em que, 
aparentemente, se defronta este Juízo com uma conduta individual penalmente 
reprimível." (fls.35). 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Sobre o crime em questão, já escrevi: 
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APROPRIAÇÃO INDÉBITA E DÍVIDA DE TRIBUTO 
A Lei nº 8.137, de 27 de novembro de 1990, estabelece que constitui crime contra a 
ordem tributária "deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição 
social, descontado ou cobrado na condição de sujeito passivo da obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos."(Art. 2º, inciso II). 
A existência de dispositivos legais semelhantes, anteriores e posteriores a este, bem 
revela a insegurança dos que manejam a elaboração das leis, na incriminação da conduta 
nessa norma descrita. Talvez em razão de tal insegurança, somada ao desejo persistente 
de impor ao contribuinte inadimplente pena corporal, levou o legislador a definir o mesmo 
fato, em tempos idos da ditadura, e agora, recentemente, como caracterizador da 
situação de depositário infiel. 
Ambas as definições, como autor de crime, e como depositário infiel, de uma situação que 
não vai além de simples inadimplemento de dívida, constituem o que em boa doutrina se 
pode chamar de fraude à Constituição. 
Realmente, a Constituição Federal estabelece que "não haverá prisão civil por dívida, 
salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 
alimentícia e a do depositário infiel."(Art. 5º, inciso LXVII). Como ensina Celso Ribeiro 
Bastos, nos tempos modernos já não se aceita mais prisão do devedor inadimplente, 
sendo cabível, em seu lugar, a execução do patrimônio do responsável por dívida. 
(Comentários à Constituição do Brasil, Saraiva, São Paulo, 1989, 2º vol, p. 304). 
Não se diga que a vedação constitucional, porque se reporta apenas à prisão civil, não se 
opõe à lei ordinária que define como crime o inadimplemento de dívida, para reprimi-lo 
com pena prisional. Não é assim. A lei ordinária que define como crime o simples 
inadimplemento de uma dívida, e comina para o que nele incorre pena prisional, conflita 
com a norma da Constituição que proíbe a prisão por dívida. Há, na verdade, evidente 
antinomia entre a norma da Constituição que proíbe a prisão por dívida, e aquela, da lei 
ordinária, que define como crime o inadimplemento de dívida, para viabilizar, dessa forma, 
a aplicação da pena prisional ao devedor inadimplente. 
Toda norma jurídica alberga valor, cuja presença permite que se estabeleça a coerência 
do sistema jurídico. Na proteção de cada bem jurídico, de cada bem da vida, tem-se de 
evitar a incongruência. Por isto, doutrina Usera, "La sistematicidad em el ámbito 
constitucional alcanza su mayor relieve en la necessaria ponderación de bienes 
igualmente protegidos."(Raúl Canosa Usera, Interpretacion Constitucional y Formula 
Politica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, p.215). 
A norma da Constituição que proíbe a prisão por dívida alberga direito a liberdade, 
colocando-o em patamar superior ao direito de receber um crédito. Isto não quer dizer que 
o direito de receber um crédito restou sem proteção jurídica. Quer dizer que essa 
proteção não pode chegar ao ponto de sacrificar-se a liberdade corporal, a liberdade de ir 
e vir. Limita-se, pois, a proteção do direito de receber um crédito ao uso da ação 
destinada a privar o devedor de seus bens patrimoniais, a final desapropriados no 
processo de execução. 
O sistema jurídico, considerados os valores que alberga, é necessariamente coerente. 
Suas eventuais antinomias devem ser eliminadas, e quando em conflito se encontram 
normas de diversa hierarquia a eliminação se faz sem qualquer dificuldade, porque "o juiz, 
quando se encontrar frente a um conflito entre uma norma superior e uma norma inferior, 
será levado a aplicar a norma superior." (Norberto Bobbio, Teoria do Ordenamento 
Jurídico, 4ª edição, Editora Universidade de Brasília, 1994, p.111). 
É certo que estamos falando de inadimplência de dívida, e não de práticas fraudulentas. 
"O que o bom senso repele, é responder a liberdade individual pelo pagamento de 
dívidas, salvo em caso de fraude. A liberdade poderá responder pela fraude, e não pela 
dívida em si." (A. de Sampaio Dória, Direito Constitucional, Max Limonad, São Paulo, 
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1960, vol. 4º, p.683). 
Não se diga que o não pagamento do IPI, ou do Imposto de Renda retido na fonte, ou de 
contribuições de seguridade social descontadas de empregados, corresponde à 
apropriação indébita, definida no art. 168, do Código Penal. O contribuinte não se 
apropria, porque o dinheiro lhe pertente, e não ao fisco, que é simplesmente credor. 
No Imposto sobre Produtos Industrializados, o sujeito passivo da relação obrigacional 
tributária é o comerciante, o industrial, ou o produtor, nos termos do art. 51, do Código 
Tributário Nacional. O que este recebe de quem adquire seus produtos é o preço destes. 
Há, entre o comerciante, industrial ou produtor, e seu cliente, que lhe compra os produtos, 
uma relação jurídica de direito comercial, que não se confunde com a relação jurídica de 
tributação. Tanto assim é que se o comprador não paga, nem por isto deixa o contribuinte 
de ser devedor do tributo. 
Pode, é certo, estar o valor do IPI incluído no preço dos produtos vendidos. Isto, porém, 
não faz do industrial mero intermediário, nem do comprador do produto contribuinte do 
IPI. O valor dos salários pagos pelo industrial também pode estar incluído no preço dos 
produtos, como o valor do aluguel do prédio em que é instalada a indústria, o valor da 
conta de energia elétrica, o valor das matérias primas, entre outros. Nem por isto, se pode 
afirmar que o comprador dos produtos é o empregador, nem o inquilino, nem o cliente da 
empresa fornecedora de energia, ou da empresa fornecedora de matérias primas. Nem se 
pode dizer que o preço dos produtos é formado necessariamente de todos esses 
elementos. 
"O preço pode, de fato, ser assim decomposto, mas não formado, pois o seu quantum é 
fixado pelas condições de mercado, podendo dar maior, menos ou nenhum lucro e até 
mesmo prejuízo."(José Carlos Graça Wagner, citado por Ives Gandra da Silva Martins, Da 
Sanção Tributária, São Paulo, 1980, p. 82). 
No caso do Imposto de Renda na fonte, ou das contribuições descontadas dos salários, 
embora possa parecer que há uma apropriação, na verdade ela não existe, porque o 
empregador, ao pagar o salário, ou a fonte, ao pagar o rendimento sujeito à incidência do 
imposto, na verdade está pagando parte de seu débito, e fica a dever o restante, a ser 
pago ao fisco. A relação jurídica, em qualquer desses casos, com o Fisco, é uma relação 
de direito obrigacional. A ação executiva, a ela correspondente, é pessoal. Jamais a ação 
executiva é real. A distinção já foi apontada, com propriedade, por Pontes de Miranda. 
(Cf. Comentários à Constituição de 1967, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1968, 
tomo V, p. 252). 
Em qualquer caso, se o contribuinte escritura, em sua contabilidade, os valores a serem 
pagos ao Tesouro, resta ausente o elemento subjetivo do tipo penal. O dolo é a "vontade 
livre e consciente de o sujeito se apropriar de coisa alheia móvel de que tem a posse ou 
detenção." (Damásio E. de Jesus, Código Penal Anotado, 2ª edição, Saraiva, São Paulo, 
1991, p. 489). E com essa vontade, que é elementar na apropriação indébita, é 
inteiramente incompatível a escrituração contábil, como débito do contribuinte, a crédito 
do Tesouro, das quantias correspondentes aos tributos a serem pagos. 
O antigo Tribunal Federal de Recursos chegou a afirmar, por sua 2ª Turma, que na 
apropriação indébita do IPI não se exige o dolo específico, porque não obstante tenha o 
art. 2º, do Decreto-Lei 326/67, tenha utilizado a rubrica do art. 168 do Código Penal, "criou 
um delito de formato próprio, com tipicidade determinada." (ACr nº 4.589 - PE, julgada em 
8.6.82, Rel. Min. José Cândido, RTFR nº 93, p. 127). Curioso, porém, é observar que o 
mesmo Tribunal, por seu Plenário, já havia rejeitado a argüição de inconstitucionalidade 
do mesmo Decreto-lei, ao argumento de que  "o caput da referida regra legal não criou 
novo tipo penal, limitando-se a proibir que o contribuinte empregue o produto do imposto 
em fim outro que não seja o recolhimento aos cofres da União e cujo descumprimento 
reúne em si os elementos do crime definido no art. 168 do estatuto."(Rec. Crim. nº 544 - 
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SC, Rel. Ministro Antonio Torreão Braz, julgado em 11.12.79, mv., Tribunal Pleno, RTRF 
nº 82, p. 1/14). 
Se as normas que dizem ser crime o não recolhimento de tributos nos prazos legais criam 
tipo novo, diverso da apropriação indébita, são inconstitucionais porque afrontam a 
proibição de prisão por dívida. Se apenas explicitam que esse não recolhimento configura 
o tipo do art. 168, do Código Penal, sua aplicação somente há de se dar quando 
presentes todos os elementos daquele tipo, entre os quais o dolo específico, a vontade 
consciente de fazer próprio o dinheiro do fisco. E tal elemento, como se disse acima, é 
inteiramente afastado pela escrituração contábil da dívida, que há de ser entendida como 
induvidosa e até eloqüente manifestação que é, do propósito de responder pela dívida. 
Propósito que, evidentemente, não se concilia com a vontade de apropriar-se. 
(Apropriação Indébita e Dívida de Tributo, em Repertório IOB de Jurisprudência nº 12/94, 
texto 3/9764). 
Não é necessário, porém, no presente caso, enfrentar-se a questão da 
inconstitucionalidade dos dispositivos legais nos quais estaria capitulado o fato imputado 
ao paciente. 
Tem este Tribunal entendido que o crime de apropriação indébita de contribuições 
previdenciárias não se configura sem o dolo específico, sem a vontade de fazer próprio o 
dinheiro alheio. 
Neste sentido, podem ser mencionadas as seguintes decisões: 
"EMENTA 
Processo Penal. Ação Penal. 
Improcedência da acusação. Arquivamento do processo. Não recolhimento de 
contribuição previdenciária. Inexistência de apropriação indébita. Atipicidade." 
( Ação Penal nº 59 - PB, Pleno do TRF 5ª Região, Rel. Juiz Lázaro Guimarães, dec. 
unânime, julg. 18/08/93, DJ 17/09/93, pág. 38369). 
"EMENTA 
Penal. Apropriação indébita. IPI. 
- Contribuinte do IPI é o vendedor, e não o adquirente, na operação em que incide o 
tributo. Logo, a lei que equipara o não recolhimento desse imposto à apropriação indébita, 
na verdade está instituindo prisão por dívida. 
- De todo modo, mesmo considerando o IPI coisa alheia, o industrial que escritura 
regularmente os valores desse imposto, a serem recolhidos, revela a ausência do ânimo 
de apropriar-se, indispensável à configuração do tipo definido no art. 168, do Código 
Penal. 
- Apelação improvida." 
(ACr nº 503 - PE, 1ª Turma do TRF 5ª Região, Rel. Juiz Hugo Machado, dec. unânime, 
julg. 05/11/92, DJ 07/05/93, pág. 16786). 
"EMENTA 
Penal. Apropriação indébita. Retenção de imposto de renda na fonte. Parcelamento. 
Absolvição. 
1. - Se, em matéria tributária, os sujeitos ativo e passivo firmam parcelamento de débito, 
esvazia-se o tipo penal da aprpriação indébita de que trata o art. 168, do Código Penal, 
em combinação com o art. 11, da Lei nº 4.357/64, por ausência do elemento subjetivo 
interno necessário à caracterização do delito. 
2. - Instaurados quatro processos fiscais contra o contribuinte para apuração de retenção 
de imposto de renda na fonte não recolhido aos cofres da Fazenda Nacional, todos 
referentes ao mesmo período, se há transação entre o Fisco e o contribuinte parcelando 
os débitos apurados em três dos quatros processos, há de se estender, para fins penais, 
os efeitos do acordo a todo o débito. 
3. - A ausência do animus rem sibi habendi reconhecida, por força do parcelamento, 
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contamina os demais atos praticados de forma continuada. 
4. - A tolerância fiscal, em firmar o parcelamento, com a discricionariedade que lhe é 
outorgada pelo art. 174, do CTN, tem o condão de impedir as repercussôes penais dos 
atos inquinados. 
5. - Absolviçâo dos acusados. Apelação provida." 
(ACr nº 242, 2ª Turma do TRF 5ª Região, Rel. Juiz José Delgado, dec. unânime, julg. 
03/04/90, DJ. 25/04/90). 
No mesmo sentido, ainda, Rec. Crimin. nº 77, 3ª Turma do TRF da 5ª Região, Rel. Juiz 
Ridalvo Costa, julg. 19/05/94, DJ 10/06/94, pág. 30.495. 
No caso de que se cuida, o acusado não é sócio da pessoa jurídica contribuinte da 
Previdência. É síndico de sua massa falida. Não se pode, pois, a ele atribuir a prática do 
crime de apropriação. 
Realmente, quando se admite a responsabilidade penal do diretor de empresa, por crimes 
atribuíveis à pessoa jurídica, o que se dá é a desconsideração desta, para fins penais, 
tendo-se em vista que o patrimônio da empresa pertence a seus sócios, que por isto se 
beneficiam com as vantagens do crime por aquela cometido. 
Não é o caso do síndico. 
Concedo a ordem. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0407-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Impetrantes: DRS. ANTÔNIO DIONÍSIO LOPES E OUTRO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA-CE 
Pacientes: CARLOS PEREIRA DE SOUZA, NEWTON DE OLIVEIRA SANTOS E 

HOMERO ARAÚJO DE ANDRADE 
 
EMENTA 

Penal. Falta de recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas de 
empregado. Desnecessidade de prévio exame de corpo de delito, para recebimento da 
denúncia. Perícia que poderá ser realizada no curso da instrução. Parcelamento do débito 
e contestação judicial do valor das parcelas. Natureza do delito previsto no art. 95, "d", da 
Lei 8.212. Não é a simples existência de dívida que caracteriza a infração, dada a 
garantia prevista no delito omissivo próprio que não prescinde da demonstração da fraude 
consistente em descontar a contribuição dos empregados e não recolher os respectivos 
valores ao órgão da Previdência Social. Descrição insuficiente dos fatos na denúncia. 
Ordem deferida. 
 
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, por unanimidade, 
conceder a ordem, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 16 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Antônio Dionísio Lopes e outro, advogados, 
impetram habeas corpus contra ato do MM. Juiz Federal da 4a. Vara do Ceará, que 
recebeu denúncia e marcou data para interrogatório dos pacientes, Carlos Pereira de 
Souza, Newton de Oliveira Santos e Homero Araújo de Andrade, na ação penal em que 
respondem pela prática do delito previsto no art. 95, "d", da Lei 8.212, c.c. art. 104, "d", do 
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social e com os artigos 5º, 26, 
27, 30 e 33 da Lei 7.492/86. 
Alegam, em resumo, que a denúncia não descreve os fatos com a indicação da cota de 
participação de cada acusado, houve parcelamento dos débitos que deram origem ao 
levantamento dos recolhimentos de contribuições previdenciárias não efetivados, com 
exigência de parcelas calculadas em excesso, daí a falta de justa causa para a ação 
penal, e a nulidade decorrente da falta do exame de corpo de delito. 
Postularam, sem sucesso, liminar para suspender os interrogatórios. 
O impetrado prestou informações de fls.245/246, sustentando a validade dos atos 
processuais praticados.  
A douta Procuradoria Regional Federal , em parecer da ilustre Procuradora Eliane 
Recena, manifestou-se pela denegação da ordem. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O delito do art. 95, "d", da Lei 8.212, é 
tipicamente omissivo próprio, como demonstra a culta Procuradora Regional da 
República. O simples fato de deixar o contribuinte de recolher, na época própria, a 
contribuição para a seguridade social faz incidir a norma penal. 
O débito foi levantado administrativamente, inexistindo a obrigatoriedade de exame de 
corpo de delito para o recebimento da denúncia. É claro que, no curso do processo, 
poderá realizar-se perícia.  
A peça inicial acusatória indica a condição dos denunciados, como representantes legais 
da firma empregadora que deixou de recolher as contribuições previdenciários 
descontadas dos empregados. Possuindo, todos, a mesma qualidade, configuraria 
repetição desnecessária essa caracterização indicada para cada um, na denúncia.  
A peça vestibular descreve suficientemente os fatos - o não recolhimento das 
contribuições descontadas dos empregados - e permite o exercício da defesa . 
O parcelamento posterior do débito e a contestação judicial do crédito tributário não 
descaracterizam o ilícito penal, tipificado na falta do recolhimento, na época própria.  
Quanto às condições econômicas da empresa, poderão os impetrantes alegá-las como 
excludentes ou eximentes, submetendo-se ao ônus da prova, no curso da instrução 
criminal, sendo impróprio o habeas corpus para o exame aprofundado da prova. 
Por essas razões, denego a ordem. 
 

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 
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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 
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 
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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 
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 venia, 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 Egrégia 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, p. 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 
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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. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0416-PB 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Impetrante: DR. IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA 
Impetrado: JUÍZO DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE GUARABIRA-PB 
Paciente: MARIA EVANIZIA PAULINO E SILVA 
 
EMENTA 

Habeas Corpus. Ordem de pagamento de quantias referentes ao FGTS e ao PASEP em 
execução trabalhista contra a Prefeitura, em 24 horas, sob pena de prisão em flagrante da 
Prefeita Municipal. Inobservância do procedimento adequado. Ilegalidade manifesta. 
Ordem deferida.  
 
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, por unanimidade, 
conceder a ordem, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 30 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: O advogado Iraponil Siqueira Sousa impetra 
habeas corpus em favor de Maria Evanizia Paulino e Silva, Prefeita Municipal de Cuitegi-
PB, apontando como coator o MM. Juiz do Trabalho Substituto da Junta de Conciliação 
de Guarabira, que o notificou a efetuar pagamento, em execução trabalhista, sob pena de 
prisão em flagrante.  
O MM. Juiz Presidente, em exercício,  da Junta de Conciliação de Guarabira, Dr. Rildo 
Albuquerque Mousinho de Brito, prestou informações, acentuando que a paciente foi 
notificada para que cumprisse obrigação de fazer - depositar as quantias correspondentes 
ao FGTS e ao PASEP -, em 24 horas, sob pena de cometer crime de desobediência. 
A douta Procuradoria Regional Federal manifestou-se pela concessão da ordem. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Tenho sustentado, com adesão dos 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

eminentes pares, reiteradamente, neste Tribunal, a inviabilidade da conversão da 
obrigação de dar (pagar certa quantia em dinheiro) em obrigação de fazer, como 
expediente para forçar a satisfação imediata da dívida, em execução, com ameaça de 
prisão do devedor. 
O fundamento central da vedação de tal procedimento está na regra constitucional que 
proíbe a prisão civil por dívida, salvo as hipóteses do devedor de alimentos e do 
depositário infiel (art. 5º , LXVII, CF).  
Há, contudo, forte motivação para se chegar à mesma conclusão, no plano da lei 
ordinária. É que a obrigação de fazer deve vir especificada na sentença (art. 632, CPC) e 
resolve-se sempre em perdas e danos (parágrafo único, do art. 638), salvo os casos de 
prestação por terceiro (art. 634) ou a conclusão de contrato pelo efeito constitutivo da 
sentença (art. 639). 
Ora,  em execução trabalhista, o rito a ser observado, na falta de normas consolidadas, é 
o da execução fiscal (art. 889, CLT), que se não resolve em prisão, salvo na hipótese de 
infidelidade do depositário dos bens penhorados, e não comporta penhora quando 
devedora entidade pública (art. 100, da Constituição Federal).  
Mesmo que se admitisse a execução de obrigação de fazer, o que não é o caso dos 
autos, porquanto se trata de débitos do FGTS e PASEP, a serem recolhidos pela 
Prefeitura,  notificado o devedor para prestar certo fato, se não o faz, a conseqüência é a 
apuração das perdas e danos e conversão da execução de obrigação de fazer em 
execução por quantia certa (art. 633, CPC, de aplicação subsidiária, na falta de 
disposição específica na Lei 6.830/80).  
Evidencia-se, portanto, a ilegalidade do ato coativo. 
Por essas razões, concedo a ordem, devendo expedir-se, de imediato, salvo conduto em 
favor da paciente.  
 

HABEAS CORPUS Nº 0419-CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Impetrante: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BANESPA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA-CE 
Paciente: JOSÉ CARLOS AGUILAR 
Advogados: DRS. PAULO ROBERTO BASTOS E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Processo Penal. Sistema Financeiro Nacional. Requisição do Ministério Público. 
Sigilo bancário. Instituição privada. Crime de desobediência. Inocorrência. 
- Por constituir limitação ao direito à intimidade, consagrado na Constituição, a norma que 
autoriza o Ministério Público a requisitar informações há que ser interpretada 
restritivamente. 
- A instituição privada somente estará obrigada a fornecer informações sigilosas quando 
solicitada através do Judiciário, que tem poderes para determinar a quebra do sigilo.  
- Inocorrência de crime de desobediência, pelo que falta justa causa para a instauração 
de ação penal. 
Ordem concedida. Ação penal trancada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 419-CE, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
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5ª Região, à unanimidade, conceder o habeas corpus, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 16 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Banco do Estado De São Paulo S/A, 
identificado nos autos, impetra habeas corpus em favor de José Carlos Aguilar contra ato 
do MM. Juiz da 6ª Vara no Ceará, consistente no recebimento de denúncia sem justa 
causa. 
Alega o impetrante, em síntese, que o paciente é seu funcionário, exercendo as funções 
de gerente-geral junto à agência Fortaleza-CE. Através de ofícios encaminhados pela 
Procuradoria da República, foi requisitado a prestar informações sobre as contas-
correntes e determinadas movimentações financeiras dos Srs. Francisco Edvanir Andrade 
e José de Oliveitra Melo Júnior, com a finalidade de instruir autos de inquéritos policiais 
que menciona. Afirma que o paciente respondeu aos ofícios, informando que não poderia 
atendê-los, face ao dever de sigilo bancário imposto pelo art. 38, da Lei 4.595, de 
31.12.1964. 
Aduz que o paciente agiu em cumprimento à lei e às orientações estabelecidas pela 
instituição impetrante, pelo que a denúncia por crime de desobediência constitui 
constrangimento ilegal. Após considerações de ordem jurídica, pede o trancamento da 
ação penal. 
Sem liminar, prestou a autoridade impetrada as informações de fls.40/42. Ofertou o MPF 
parecer pela denegação da ordem. 
Ponho o feito em mesa para julgamento, independentemente de pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O cerne da controvérsia reside em 
saber-se se o MinistÚrio Público poderia requisitar informações sigilosas a banco privado, 
independentemente da interveniência judicial. A questão não é pacífica, existindo valiosas 
manifestações doutrinárias e jurisprudenciais conflitantes. Acaso estivesse o funcionário 
do banco obrigado a prestá-las ao órgão ministerial, teria o paciente, em tese, cometido o 
crime de desobediência. Acaso não estivesse obrigado a prestá-las, posto que impedido 
por determinação legal, faltaria justa causa para instauração da ação penal. 
Assim dispõe o art. 129, da CF/88: 
"São funções institucionais do Ministério Público: 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicando 
os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais"." 
Por sua vez, a Lei Complementar 75/93 determina que: 
"Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos 
procedimentos de sua competência: 
IV - requisitar informações e documentos a entidades privadas. 
Parágrafo 2º - Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer 
pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da 
informação, do registro, do dado, ou do documento que lhe seja fornecido. 
Parágrafp 3º - A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das 
requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa". 
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(grifos inexistentes no original). 
Por outro lado, o sistema financeiro nacional é estruturado em lei complementar, 
conforme preceitua o art. 192, da Constituição, pelo que, enquanto não editada a mesma, 
tem-se como erigida a esta categoria a Lei nº 4.595/64, que instituiu dito sistema. 
Por essa razão, tem-se que analisar o disposto nesta Lei, especial em relação à matéria. 
O art. 38 determina que:  
"As instituições fiananceiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e 
serviços prestados. 
............................... 
Parágrafo 7º - A quebra de sigilo de que trata este artigo constitui crime e sujeita os 
responsáveis à pena de reclusão de 1 (um) a 4(quatro) anos, aplicando-se, no que 
couber, o Código Penal e o Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis." 
Tenho que o sigilo bancário encontra guarida na Constituição Federal de 1988, que 
resguarda a intimidade como direito do indivíduo, pelo que o dispositivo acima transcrito 
foi recepcionado pela Carta Magna. 
Surge, assim, um aparente conflito entre a atividade legítima do Estado de exercer o jus 
persequendi e  o jus puniendi, com todas as implicações que isto representa, tais como o 
poder de investigação e de produzir provas, e a necessidade de se proteger a intimidade 
do indivíduo, que também encontra guarida na Constituição. 
As leis em comento são normas de hierarquia igual, aparentemente incompatíveis, pois, 
enquanto a primeira atribui ao Ministério Público o poder-dever de requisitar informações, 
a segunda protege a intimidade do cidadão. Cabe ao intérprete, assim, buscar o 
verdadeiro sentido e alcance das mesmas, de modo que coexistam pacificamente. 
Assim, tendo em vista que a norma que atribui ao Ministério Público o poder de requisitar 
informações impõe limitações ao direito individual de intimidade, deve ser interpretada 
restritivamente, não comportando ampliações. Verifica-se, desta forma, que a Lei 
Complementar nº 75/93 dispõe expressamente que nenhuma autoridade poderá opor a 
exceção de sigilo ao Ministério Público, pelo que não se poderia elastecer esta expressão 
para aplicá-la aos particulares. 
Não se quer dizer, com isso, que os particulares estão imunes ao dever de contribuir com 
o Estado no persecutio crimines. Absolutamente. Estarão eles obrigados a prestar as 
informações solicitadas, mas desde que esta requisição seja realizada através do 
Judiciário. O poder de requisição do Ministério Público, pelas razões já expostas, deve ser 
limitado às autoridades. 
No caso em tela, o paciente não possui a qualidade de funcionário público, exercendo 
suas funções em instituição privada, pelo que somente estaria obrigado a atender às 
requisições formuladas através do Judiciário. Não cometeu, assim, crime sequer em tese, 
pelo que falta justa causa para a instauração da ação penal. 
O aresto abaixo, trazido aos autos pelo impetrante, embora date de antes da Lei 
Complementar nº 75/93, não se encontra desatualizado, refletindo o que aqui foi 
defendido: 
"Penal. Sistema Financeiro Nacional. Instituições privadas. Requisição do Ministério 
Público Federal. Sigilo bancário. 
- Crime de desobediência. Como tal não se tipificam as escusas da instituição privada 
solicitada, a qual não se conceitua como "autoridade" para efeito do art. 29 da Lei 
7.492/86, c.c. os arts. 2º, 8º, 22 e 38, parágrafos 1º e 2º, da Lei 4.594/64." 
(Habeas Corpus nº 1.458-2 - RS - 92.0021789-3,  STJ, Quinta Turma). 
Diante do exposto, concedo a ordem para determinar o trancamento da ação penal nº 
94.0005224-3, em que figura o paciente como denunciado por crime de desobediência, 
uma vez que este não se configurou ao menos em tese. 
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É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0433-AL 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Impetrante: DR. LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES DE CAMPOS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - AL 
Paciente: JORGE DE SOUZA VILLAS BOAS 
 
EMENTA 

Penal. Habeas Corpus Preventivo impetrado em favor do Coordenador Regional da 
Fundação Nacional de Saúde. Impossibilidade de apreciação dos argumentos aduzidos 
pelo impetrante em sede de habeas corpus. Possíveis irregularidades processuais que só 
poderão ser apreciadas no juízo cível, através de recurso próprio. Despacho que 
determinou o cumprimento de obrigação de fazer e não de pagar. Inexistência de ameaça 
à liberdade de locomoção do paciente. 
- Os argumentos apresentados pelo impetrante da existência de irregularidades 
processuais em ação de natureza cível não podem ser apreciadas em sede de habeas 
corpus. 
- O despacho do Juiz que determina o cumprimento de obrigação de fazer não constitui 
ameaça à liberdade de locomoção da autoridade administrativa. 
- Ordem que se denega. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 20 de setembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de 
Jorge de Souza Villas Boas, Superintendente da Fundação Nacional de Saúde no estado 
das Alagoas, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz Federal da 3ª Vara da 
Seção Judiciária daquele mesmo estado, que, nos autos de ação de rito ordinário 
proposta por vários servidores daquele órgão fundacional, determinou a imediata 
implantação do adicional do tempo de serviço - anuênios - nos vencimentos dos autores 
e, ainda, considerou o período do tempo de serviço prestado sob o regime celetista para 
efeito de licença-prêmio, de acordo com os termos da Lei nº 8.112/91. 
Por este fato, alega o impetrante encontrar-se o paciente na iminência de sofrer coação 
ilegal na sua liberdade de locomoção. 
A liminar requerida foi denegada. 
O MM. Juiz Federal da 3ª Vara de Alagoas, apontado como autoridade coatora, prestou 
suas informações, argumentando que o despacho por ele prolatado naquela ação, em 
momento algum, ameaça de prisão o ora paciente. 
O Ministério Público Federal exarou parecer, no qual se manifesta pela denegação da 
ordem. 
É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Analisando os presentes autos, verifico que 
o despacho exarado pelo MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, 
nos autos da ação de rito ordinário onde figuram como partes Lúcia Maria Barros Mendes 
e outros e a Fundação Nacional de Saúde, e que fora transcrito no Ofício de fls.08, não 
contém qualquer ameaça à liberdade de ir e vir do paciente que justifique a impetração 
deste habeas corpus. 
É que o MM. Juiz a quo, dando cumprimento a sentença com trânsito em julgado, 
determinou que fosse implantado, imediatamente, nos vencimentos dos autores daquela 
ação, o adicional por tempo de serviço - anuênio, à razão de 1% (um por cento) por ano 
de serviço prestado no regime celetista, bem como fosse considerado o tempo de serviço 
prestado sob o regime celetista à União Federal, para efeito de licença-prêmio, nos 
mesmos termos definidos na Lei nº 8.112/90. 
Ciente desse despacho, a Fundação Nacional de Saúde, alegando que a sentença não 
havia sido submetida ao duplo grau de jurisdição e, por outro lado, que a execução do 
julgado não obedecera ao disposto no art. 730, do CPC, requereu que fossem sanadas 
estas irregularidades processuais. 
Não tendo, todavia, sido atendida, a mesma entidade fundacional agravou de instrumento 
do despacho que indeferiu o seu pleito. 
Nada mais houve. 
Agora, trazendo à baila os mesmos argumentos apresentados no agravo de instrumento e 
tendo receio de que o seu Coordenador Regional possa vir a sofrer coação ilegal na sua 
liberdade de locomoção, impetra o assessor jurídico da referida fundação o presente 
habeas corpus preventivo. 
Antes de mais nada, entendo ser impossível a apreciação dos argumentos aduzidos pelo 
impetrante de que houve irregularidades processuais, os quais só poderão ser apreciados 
na esfera cível, quando do julgamento do agravo de instrumento. 
Quanto ao receio do impetrante de que o paciente esteja prestes a sofrer coação ilegal à 
sua liberdade de locomoção, adoto as palavras da douta Procuradora Regional Federal, 
Dra. Eliane de Albuquerque  Oliveira Recena, que, em seu parecer de fls.42/45, assim se 
pronunciou: 
"Parece equivocar-se o impetrante quando entende que através do ofício de fls. 08 dos 
autos o Juízo pretende o cumprimento, por parte do paciente, como representante da 
FNS, de uma obrigação de pagar. 
É que, ao contrário, e isso, inclusive, restou confirmado pelas informações da autoridade 
coatora, o que o Juízo determinou, na realidade, foi a implantação dos anuênios, dali para 
frente, bem como o registro, nos assentamentos funcionais dos autores da ação, do 
tempo de serviço prestado sob o regime celetista para as finalidade requeridas, ou seja, 
determinou o cumprimento de uma obrigação de fazer e não de pagar, o que, aí sim, 
constituiria uma ilegalidade, a teor do disposto no art. 100, da Constituição Federal." 
Desta maneira, não encontrando no ato praticado pelo Juízo impetrado qualquer ameaça 
à liberdade de locomoção do paciente, denego a presente ordem de habeas corpus. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS Nº 0435-PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Impetrante: OSWALDO MENEZES DE OLIVEIRA 
Impetrado: JUÍZ PRESIDENTE DA 6ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DO 
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RECIFE 
Paciente: OSWALDO MENEZES DE OLIVEIRA 
Advogado: DR. RINALDO MEDEIROS DE SOUZA (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Processo Penal. Habeas Corpus. Falta de intimação do depositário judicial para fins de 
apresentar os bens penhorados. 
- Habeas corpus impetrado perante o TRT, contra ato de Juiz do Trabalho de primeira 
instância; 
- A preliminar de competência do TRF, da 5ª Região, argüida pela Procuradoria da Justiça 
do Trabalho foi aceita; 
- Ilegalidade da decisão que decretou a prisão do depositário judicial; 
- Ordem concedida; 
- Concedido salvo-conduto ao paciente. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, conceder a ordem, nos 
termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas anexas, que 
passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 20 de setembro de l994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Cuidam os autos de habeas corpus preventivo 
impetrado em favor de Oswaldo Menezes de Oliveira contra ato do Juiz Presidente da 6ª 
Junta de Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho do Recife, pelo fato de ter 
decretado a prisão do ora paciente, como depositário infiel. 
Alega, em síntese, o impetrante que aceitara o encargo de funcionar como depositário 
judicial dos bens pertencentes a Maria Madalena Lima de Oliveira e ART'Decorações, 
penhorados nos autos de uma reclamação trabalhista proposta e julgada perante a 
Justiça do Trabalho. 
Aduz, ainda, que os bens penhorados foram levados à hasta pública sem o conhecimento 
do depositário, ora paciente, e tampouco dos sócios proprietários da executada, o que 
torna nula a arrematação. 
Alega nulidade da arrematação em face do vício existente, por falta da notificação da 
parte credora, razão pela qual o decreto de prisão in casu, em função de não haver 
honrado o depósito judicial, é ato ilegal, cabível da concessão da ordem de habeas 
corpus. 
O writ foi impetrado perante o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, onde foi 
distribuído e, por cautela, foi concedida liminar (fls. 24), após o que, suscitada a preliminar 
de incompetência da Justiça do Trabalho, os autos foram remetidos a esta Egrégia Corte. 
Conquanto o presente habeas corpus tenha sido impetrado na Justiça do Trabalho, o 
remédio heróico deve ser julgado pelo TRF da 5ª Região. O STF tem julgados nesse 
sentido: 
"Conflito de jurisdição - habeas corpus, ordem de prisão de depositário infiel dada por Juiz 
do Trabalho, em processo de execução de sentença proferida em reclamação trabalhista. 
Sendo o habeas corpus, desenganadamente, uma ação de natureza penal, a 
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competência para seu processamento e julgamento será sempre de juízo criminal, ainda 
que a questão material subjacente seja de natureza civil, como no caso de infidelidade de 
depositário em execução de sentença. Não possuindo a Justiça do Trabalho, onde se 
verificou o incidente, competência criminal, impõe-se reconhecer a competência do 
Tribunal Regional Federal para o feito (STF - CC 6979-1-DF-AC. TP, 15.08.91 - Rel. Min. 
Galvão - Rev. LTr, 57(04): 440, Abr. 1993)." 
Os autos foram encaminhados ao representante do Ministério Público Federal que opinou 
pela concessão da ordem, com a expedição de salvo-conduto para o paciente. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Trata-se de habeas corpus impetrado em 
favor de Oswaldo Menezes de Oliveira, visando sobrestar a ameaça de prisão decretada 
pelo Juiz Presidente da 6ª Junta de Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho do 
Recife, tendo em vista o ato ora transcrito (fls. 19): 
". . . hei por bem decretar, como decretada tenho, a prisão do depositário infiel, Sr. 
Oswaldo Menezes de Oliveira, o que faço pelo prazo de 01 (um) ano, ou até que entregue 
o(s) bem(ns) supradescrito(s) ou, então, que pague o valor correspondente, atualizado. 
Expeça-se mandado." 
O habeas corpus foi impetrado na Justiça do Trabalho, onde, distribuído e concedida 
liminar (fls. 24), o Ministério Público do Trabalho suscitou a preliminar de incompetência 
da Justiça do Trabalho, sendo a mesma reconhecida e os autos remetidos a esse 
Tribunal para decisão. 
Das considerações da Procuradoria do TRT, extraio este trecho (fls. 33): 
"No julgamento do CJ nº 6.979-1, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sessão 
plenária, que a competência para conhecer e julgar habeas corpus, impetrado contra ato 
de Juiz do Trabalho de 1º grau, é do Tribunal Regional Federal, e não do Tribunal 
Regional do Trabalho. Nulidade da decisão denegatória do writ proferida pelo TRT da 9ª 
Região. Remessa dos autos ao TRF da 4ª Região (STF-HC 00686877/130-AC. 2ª T., 
20.08.91 - Rel. Carlos Veloso - Rev. LTr, 56(06): 675 jun. 1992)." 
A competência, ratione materiae, da Justiça Federal para conhecer e julgar matéria 
criminal, bem como, habeas corpus impetrados contra atos de autoridades federais, 
competência essa que já se encontra pacificamente reconhecida e decretada, inclusive 
com respaldo nos arts. 108, I, "d", 109, IV e VII, da CF de 1988, foi objeto da decisão do 
TRT - 6ª Região, nos presentes autos, em conseqüência, argüindo-se incompetente para 
julgar o writ, remetendo-o a esta Corte Federal. 
Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria e voto pela 
competência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para julgar o habeas corpus 
impetrado contra ato do Juiz da 6ª Junta de Conciliação e Julgamento do Recife. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Aduz em resumo o impetrante que, tendo 
em vista sentir ameaças contra um dos seus filhos, sócio da firma reclamada-executada, 
se propôs a ficar como depositário dos bens arrolados. 
É certo que o paciente realmente assumiu o encargo de servir como depositário judicial, 
segundo ele a despeito de não ser o executado-devedor na reclamação trabalhista a que 
os autos se reportam, conforme indicam as provas documentais existentes no processo. 
Ocorre que o depositário judicial, ora paciente, não foi intimado pessoalmente no 
endereço por ele indicado como seu, para apresentar os bens penhorados ou entregá-los 
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ao juízo, ou seja, para cumprir o mister pelo qual pessoalmente se responsabilizou 
perante a autoridade judiciária. 
Restou provado, in casu, que o paciente não foi intimado nem para os atos do processo 
nem para apresentar os bens penhorados, antes da decretação da sua prisão. Reveste-
se, portanto, o ato judicial, que determinou a referida prisão, de ilegalidade. 
A prisão, não só a de natureza penal, mas também a de natureza civil, é um ato último, de 
extremas conseqüências para aquele a quem é dirigida, pois restringe a liberdade de 
locomoção, razão pela qual a sua decretação não só deve ser efetuada 
fundamentadamente, como também deve obedecer ao devido processo legal, sob pena 
de tornar-se o ato ilegal, cabível de ser decretada a nulidade. 
Ante essas considerações, concedo a ordem e a expedição do competente salvo-conduto, 
conforme o § 4º, do art. 660, do Código de Processo Penal Brasileiro. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 6.306-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Impetrante: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE OLARIA 

CIMENTO E SEUS PRODUTOS  
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA-PE 
Lit. Pass.: CELITE S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, BANCO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-BNDES E BANCO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO - BANDEPE 

Advogados: DRS. MARIA DE FÁTIMA ARANTES COSTA E OUTRO (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Trabalhista. Liquidação julgada à base de cálculo apresentado por uma das 
partes.Viabilidade de impugnação da sentença  mediante mandado de segurança. 
Legitimidade ativa do sindicato para representar os associados como substituto 
processual reconhecido na fase de conhecimento. Prazo decadencial que se conta da 
intimação da decisão nos embargos de declaração. Necessidade da remessa dos autos 
ao contador judicial. Segurança deferida.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar as 
preliminares e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 15 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
de Olaria Cimento e seus Produtos impetra mandado de segurança contra ato do MM. 
Juiz Federal da 5ª Vara-PE que homologou cálculos apresentados pelo BNDES e pelo 
BANDEPE, em liquidação de sentença da qual haviam tais instituições sido excluídas da 
lide, por ilegitimidade passiva para a causa. Alega, em resumo, que descabe recurso da 
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sentença homologatória de cálculo, em execução trabalhista, e que os autos teriam que 
ser remetidos à Contadoria.  
Deferida a liminar pelo então Relator, o eminente Juiz Petrúcio Ferreira, prestadas 
informações, interveio a firma Celite Indústria e Comércio, invocando a condição de 
litisconsorte passiva necessária, sendo-lhe aberto prazo para resposta, que ofereceu (fls. 
341/361), argüindo carência de ação, pela preclusão, porque atacada sentença da qual 
intimado o impetrante há mais de 120 dias, não devendo considerar-se interruptivo o 
prazo em virtude dos embargos de declaração, bem como ilegitimidade ativa do sindicato 
para substituir os reclamantes, descabimento do mandado de segurança, porque cabível 
recurso de agravo das decisões do juiz nas execuções (art. 897, CLT), e, no mérito, a 
condição de litisconsortes passivos do BNDES e do BANDEPE, na reclamação 
trabalhista.  
O BANDEPE e o BNDES também integraram o processo, apresentando respostas, nas 
quais argúem a perda de objeto, por terem embargado a execução, e invocam a 
qualidade de litisconsortes, por estarem obrigados à indenização regressiva da 
reclamada.  
A douta Procuradoria Regional Federal, em parecer da ilustre Procuradora Dalva de 
Almeida, manifestou-se pela concessão da segurança.  
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O Sindicato é parte na reclamação 
trabalhista, em que figurou como representante dos empregados da empresa Marano S/A, 
e mantém tal qualidade na execução, daí a sua legitimidade para atacar, pela via 
mandamental, a sentença homologatória de cálculo apresentado pelos bancos 
intervenientes.  
Intimado da sentença impugnada, o impetrante interpôs embargos de declaração, daí 
porque somente se considera atacada a decisão que decidiu tal recurso, em 26 de março 
de 1992, começando, então, a fluir o prazo do art. 18, da Lei 1.533/51, sem que se 
operasse a decadência, porquanto o writ foi ajuizado naquele mesmo mês e ano. 
A lei trabalhista é expressa em determinar os embargos à penhora como único 
instrumento de ataque à sentença homologatória de cálculo na execução. 
Rejeito, portanto, as preliminares de ilegitimidade ativa, de decadência e de descabimento 
do mandado de segurança. 
No mérito, mesmo admitindo a integração do BNDES e do BANDEPE na execução, na 
qualidade de denunciados da lide, até porque reconhecido o direito de regresso da Celite 
S/A Indústria e Comércio contra aquelas instituições financeiras, não poderia o impetrado 
julgar a liquidação à base de cálculo oferecido por uma das partes, salvo expressa 
concordância da parte contrária.  
É evidente o erro de procedimento consistente na omissão da remessa dos autos ao 
Contador para elaboração do cálculo. 
Por essas razões, concedo a segurança para suspender a eficácia da sentença, que 
tenho como nula, até que a Contadoria elabore cálculo, a ser devidamente apreciado, 
após intimação das partes para manifestação. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 37.775-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Impetrante: CORA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 9ª VARA-PE 
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Lit. Pass.: FAZENDA NACIONAL 
 
EMENTA 

Processual Civil e Tributário. Negativa de liminar em ação cautelar para ajustar as 
prestações de parcelamento do FINSOCIAL ao limite da alíquota de 0,5% reconhecida 
como subsistente pelo Supremo Tribunal Federal . Pressupostos e requisitos para a 
antecipação da tutela. Segurança deferida.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, conceder a 
segurança, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que 
integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Cora Material de Construção Ltda. impetra 
mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do MM. Juiz Federal da 9a. Vara-
PE que denegou medida liminar, em ação cautelar, no sentido de que a Fazenda Nacional 
revisse as prestações do parcelamento de débito referente ao FINSOCIAL, ajustando a 
alíquota de 2% para 0,5%, em função de superveniente decisão, com trânsito em julgado, 
lhe reconhecendo tal direito.  
Deferi a liminar. 
Nas informações, o impetrado reportou-se aos fundamentos do ato impugnado.  
Citada como litisconsorte passiva necessária, a Fazenda Nacional sustentou o 
descabimento do mandado de segurança e a validade do parcelamento questionado. 
A douta Procuradoria Regional Federal manifestou-se pela concessão da segurança. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O ato impugnado - negativa da liminar 
em ação cautelar - causa imediata lesão à impetrante, que se vê obrigada a continuar 
pagando a maior o FINSOCIAL, em conformidade com as prestações do parcelamento 
estabelecidas antes da declaração de inconstitucionalidade das alterações de alíquotas, 
pelo Supremo Tribunal Federal . Trata-se de ato de autoridade atacável mediante 
mandado de segurança. Rejeito, assim, a preliminar levantada pela Fazenda Nacional . 
No mérito, como acentuei ao deferir a liminar,  nem precisaria a impetrante percorrer o 
longo e árduo caminho para fazer valer o direito a recolher a contribuição para o 
FINSOCIAL nos termos do Decreto-Lei 1.940/82, sem as alterações introduzidas pelo art. 
9º, da Lei 7.689/88, do art. 7º, da Lei 7.787/89, do art. 1º, da Lei 7.894/89 e do art. 1º, da 
Lei 8.147/90, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Poderia, 
simplesmente, em função do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a 
inexistência de relação jurídica que a obrigue a sofrer aquela exação com as alíquotas 
majoradas, romper o acordo de parcelamento e passar a depositar somente a parcela 
devida, ou até compensar os valores recolhidos, na forma do art. 66, da Lei 8.383/91. 
Mas isso lhe acarretaria danos irreparáveis, porque o Fisco, detendo um instrumento de 
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confissão de dívida, e ante interpretação vesga do aparente conflito entre o parcelamento 
e a declaração contida na sentença, iria certamente adotar medidas administrativas 
prejudiciais a qualquer empresa, inclusive a inclusão no cadastro de firmas inadimplentes.  
Por isso, relevante o fundamento consistente no direito a recolher 0,5%, e não 2%, de 
FINSOCIAL, no período questionado, e estando constrangida a recolher parcelas 
calculadas indevidamente, à alíquota de 2%,  necessita a impetrante da antecipação da 
tutela jurisdicional, enquanto promove, na anunciada ação principal , a revisão do 
parcelamento.  
Por essas razões, concedo a segurança, confirmando a liminar.  
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 38.395-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrantes: MANOEL BESERRA VERAS E OUTRO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA-CE 
Advogados: DRS. FRANCISCO ANTONIO NOGUEIRA BEZERRA E OUTRO (IMPTES.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Inquérito policial desnecessário. 
- O mandado de segurança é instrumento processual hábil para a obtenção de efeito 
suspensivo a recurso que não o tenha, mesmo em matéria penal. 
- As evidências de que o inquérito policial é, no caso, desnecessário, e por isto 
possivelmente abusivo, somadas ao inútil constrangimento dele decorrente, recomendam 
que se atribua efeito suspensivo ao recurso interposto contra decisão que indefere o 
pedido de seu trancamento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Pleno do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, vencido o Sr. Juiz Lázaro 
Guimarães, considerar prejudicada a segurança e, de ofício, conceder habeas corpus 
para trancar o inquérito policial, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 25 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Pedem os impetrantes seja atribuído efeito 
suspensivo ao recurso em sentido estrito, por eles interposto contra ato, que reputam 
ilegal, do MM. Juiz Federal da 1ª Vara no Ceará. 
É impugnado o ato que denegou habeas corpus requerido em favor dos impetrantes. 
Deferi medida liminar. 
Informando, a autoridade impetrada confirma a prática do ato impugnado, e diz que o 
recurso interposto pelos impetrantes encontra-se neste Tribunal, pendente de julgamento. 
O Ministério Público, embora afirme o cabimento da impetração para o fim pretendido, 
opina por seu não conhecimento, à consideração de que a via processual própria seria a 
do habeas corpus. 
É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Deferi medida liminar, nestes termos: 
"1. Os impetrantes pretendem que se atribua efeito suspensivo a recurso em sentido 
estrito, por eles interposto contra sentença do Dr. Juiz Federal da 1ª Vara Federal no 
Ceará, que lhes denegou habeas corpus com o qual pediram o trancamento de inquérito 
policial. 
2. O inquérito foi instaurado para apurar possível crime de desobediência. Teria sido 
desobedecida sentença da Junta de Conciliação e Julgamento que, acolhendo 
reclamação trabalhista de servidores do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, 
condenou aquela entidade da Administração Pública do Estado do Ceará a pagar aos 
reclamantes o piso salarial de engenheiros. 
3. Dizem os impetrantes que não desobedeceram à ordem judicial em questão. Oferecem 
documentos destinados a comprovar que fizeram acordo com os reclamantes, e este 
estaria a depender apenas de homologação. Tais fatos poderão ser melhor apreciados na 
oportunidade processual própria. 
4. Relevante é notar que, se desobedeceram a ordem judicial, os impetrantes o fizeram 
na condição de servidores públicos, como Secretários de Estado que são, e não como 
particulares. 
5. O Ministério Público Federal, opinando em processo de habeas corpus perante este 
Tribunal, do qual fui relator e de cujo relatório determino seja a este anexada cópia, tem 
sustentado que o crime de desobediência, cujo cometimento está sendo apurado no 
inquérito policial em questão, não pode ter como agente um servidor público no exercício 
de suas funções, mas, tão-somente, um particular, ou um servidor público agindo como 
particular, posto que o art. 330, do Código Penal, está compreendido no capítulo que trata 
dos crimes praticados por particular contra a Administração em geral (Capítulo II, do Título 
XI). 
6. Por outro lado, trata-se de fatos a cujo respeito existem documentos. E nem chegam a 
ser controvertidos, em seus aspectos puramente fáticos, mas apenas em seus 
significados jurídicos. 
Em outras palavras, não existe o que apurar em inquérito policial, que, nas circunstâncias, 
ganha a conotação de puro e simples instrumento de pressão contra os impetrantes, 
configurando, por isto mesmo, um possível desvio de finalidade, pois o inquérito existe 
para apuração de fatos, e não para impor constrangimentos. 
7. Pelo menos diante do exame primeiro que se faz do caso, nesta oportunidade 
processual, penso que está realmente configurado o constrangimento ilegal contra os 
impetrantes, a ensejar o deferimento da medida liminar requerida, dando-se efeito 
suspensivo ao recurso interposto pelos impetrantes, no qual por certo todas as questões 
aqui afloradas poderão ser melhormente examinadas. 
8. A aparência do bom direito é induvidosa, pelas razões acima expostas. O perigo de 
ineficácia da decisão deste Tribunal, que porventura venha a conceder este mandado de 
segurança, é visível. Em recesso a partir do dia 17 próximo, e em férias durante o mês de 
janeiro, somente em fevereiro de 1994 poderá ser apreciada pelo Plenário a presente 
impetração, sendo provável que se tenha então já consumado o constrangimento que os 
impetrantes pretendem evitar. 
9. Defiro, pois, a medida liminar requerida, determinando que seja comunicado, via fax, ao 
ilustre Juiz Federal da 1ª Vara no Ceará, o inteiro teor deste despacho, devendo aquele 
magistrado transmiti-lo de imediato ao senhor Delegado de Polícia Federal responsável 
pelo inquérito de que se cuida." (fls. 58/59). 
Estou convencido da desnecessidade de inquérito policial para apurar os fatos, que são 
objeto de prova documental. O que se poderia controverter seriam simplesmente as 
escusas, mas o inquérito policial, sabemos todos, não é instrumento de defesa. Até 
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mesmo o princípio do contraditório, cuja aplicação aos processos administrativos e 
judiciais é determinada pela Constituição Federal de 1988, tem sido considerado a ele 
inaplicável. É processo meramente inquisitório, segundo o entendimento predominante, 
sobretudo na área policial. Não se pode, pois, considerá-lo necessário, a pretexto de 
apuração de fatos que somente à defesa interessam. 
A verdadeira finalidade do inquisitório, no caso, é apenas constranger os impetrantes, 
especialmente em face da atividade política que desenvolvem. O fato que seria 
constitutivo do suposto crime, o não cumprimento da ordem judicial, é de todos 
conhecido. Não é controvertido sequer. Depoimentos em torno do mesmo são 
inteiramente inócuos. 
Não se pode nem é necessário, aqui, aprofundarmos o exame dos fatos, eis que estes 
podem ser melhor esclarecidos no exame do recurso interposto pelos impetrantes, ao 
qual, concedendo, como concedo, a segurança, é dado efeito suspensivo. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 41.055-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrante: SINDAÇÚCAR - SINDICATO DA IND/ DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL NO 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
Impetrado:  JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA-PE 
Advogados: DRS. MARCOS AUGUSTO DE SÁ PEREIRA FREIRE FILHO E OUTRO 

(IMPTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Processual Civil. Questão complexa tornando inadequada 
liminar satisfativa. 
- Mandado de segurança visando a obter efeito suspensivo para agravo de instrumento 
interposto de despacho concessivo de liminar em outro mandado de segurança. 
- A complexidade da questão posta em juízo na ação civil pública em referência torna 
evidente que de seu julgamento decorrerão conseqüências graves a afetar relações 
trabalhistas e empresariais, com a brusca mudança na administração do terminal em 
questão. Tal complexidade e tais repercussões tornam inadequado provimento liminar 
que se mostra plenamente satisfativo. 
- Segurança concedida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Pleno do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, conceder a segurança, na 
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 03 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O autor impetrou mandado de segurança contra o 
MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Secção Judiciária de Pernambuco, que, em ação civil 
pública contra o impetrante movida pelo Ministério Público Federal, deferiu medida 
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liminar, determinando a transferência, para a CODERN, do terminal açucareiro do Porto 
do Recife. 
O impetrante quer seja conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele 
interposto contra aquela decisão concessiva de liminar. 
Liminar foi deferida, fls.216/218. 
O Ministério Público Federal apresentou contestação (fls. 226/228) e parecer (fls. 
232/238) pela denegação da ordem. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O impetrante deseja ter conferido efeito 
suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de liminar do 
MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Secção Judiciária de Pernambuco, que em Ação Civil 
Pública contra o impetrante movida pelo Ministério Público Federal determinou a 
transferência, para a CODERN, do terminal açucareiro do Porto do Recife. 
A medida liminar impugnada no agravo a que se pretende dar efeito suspensivo foi 
deferida em ação civil pública, impetrada pelo Ministério Público, a pretexto de defender 
interesses difusos, quando, na verdade, patrocina causa do interesse de pessoa jurídica 
de direito privado (CODERN). Não obstante, pelo menos neste momento processual, não 
se vislumbra interesse difuso, a ensejar a propositura de ação civil pública. 
É certo, por outro lado, a complexidade da questão posta em juízo na ação civil pública 
em referência, como é evidente que de seu julgamento decorrerão conseqüências graves 
a afetar relações trabalhistas e empresariais com pessoas que absolutamente nada 
fizeram para criar a situação questionada, mas serão atingidas, em seus interesses, com 
a brusca mudança na administração do terminal em questão. Tal complexidade e tais 
repercussões tornam inadequado provimento liminar que se mostra plenamente 
satisfativo. 
A possibilidade de dano irreparável aos direitos e interesses do impetrante em 
decorrência do deferimento liminar questionado, torna-se maior e mais evidente tendo-se 
em vista que a ação não foi proposta pela CODERN, fato que permite àquela empresa, se 
acionada para indenizar prejuízos sofridos pelo aqui impetrante, defender-se dizendo que 
não deu causa a tais prejuízos. E dizendo até, o que é razoável admitir-se, que também 
ela suportou ônus com o fato de ter de assumir a administração do questionado terminal. 
Por tais razões, concedo a segurança, mantendo a liminar, suspendendo os efeitos do ato 
impugnado, até que seja apreciado, por este Tribunal, o agravo de instrumento interposto 
pelo impetrante. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 42.119-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrante: COM. E REPRESENTAÇÕES LACERDA LTDA.   
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA-PE 
Lit. Pass.: INSPETOR DA RECEITA FEDERAL NO PORTO DE SANTOS, FAZENDA 

ESTADUAL E FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JÚNIOR E OUTRO (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança contra ato judicial. Liminar. Exigência de 
depósito. Incompetência absoluta do juízo. 
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Ação mandamental ajuizada contra ato judicial, que denegou liminar em mandado de 
segurança impetrado contra possível ato do Inspetor da Receita Federal, em Santos, e do 
Diretor de Administração Tributária, deste Estado, visando ao não recolhimento do ICMS, 
relativamente a mercadoria importada de país signatário do GATT, cujo similar nacional 
seja isento. 
Incompetência da Justiça Federal para decidir acerca de pedido de isenção de ICMS, 
cabendo-lhe, tão-somente, apreciar e julgar a legitimidade de ato praticado pela 
autoridade federal apontada como coatora, ao exigir o recolhimento do referido tributo no 
ato de desembaraço aduaneiro. 
Mandamus impetrado, na primeira instância, fora da sede da autoridade federal apontada 
como coatora. Incompetência funcional do Juízo que proferiu a decisão ora impugnada.  
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, denegar a  
segurança, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente 
julgamento. 
Recife, 24 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Com. e Representações Lacerda Ltda. 
impetrou, perante a 5ª Vara Federal - Seção Judiciária de Pernambuco, mandado de 
segurança visando a impedir que, em ofensa ao seu direito líquido e certo, fosse-lhe 
exigido pelo Inspetor da Receita Federal do Porto de Santos - SP e pelo Diretor da 
Diretoria de Administração Tributária - DAT, deste Estado, o recolhimento do ICMS, nas 
operações com cominho importado de país signatário do GATT. 
Sustentou, em síntese, a impetrante que, sendo o cominho em grão isento do ICMS, no 
Estado de Pernambuco, igual tratamento deve ser dispensado ao cominho importado de 
país signatário do GATT, não podendo ser exigido o referido imposto quer no ato de 
importação, quer na fase de circulação interna.   
O MM. Juiz Federal condicionou a concessão da liminar requerida à efetivação de 
depósito da quantia relativa ao ICMS - fls. 24. 
Irresignada com a decisão judicial retromencionada, a impetrante ajuizou a presente ação 
mandamental, visando suspender os efeitos do ato judicial impugnado, bem como 
requerendo fossem oficiados o Inspetor da Receita Federal, em Santos, e o Diretor da 
DAT, neste Estado, a fim de se absterem de exigir a prova do recolhimento do ICMS do 
cominho importado, em todas as fases de circulação do produto. 
Indeferi a liminar pleiteada, bem como o pedido de reconsideração formulado, por não 
vislumbrar qualquer ilegalidade flagrante no ato atacado nem estar presente o 
pressuposto da irreparabilidade. 
Prestadas as informações e citados os litisconsortes passivos necessários (Diretoria de 
Administração Tributária - DAT/PE, Fazenda Nacional e Delegacia da Receita Federal - 
Santos), que se manifestaram, com exceção do último, foram os autos com vista à PRF, 
que opinou pela denegação da segurança. 
O Estado de Pernambuco, mesmo não tendo sido regularmente citado, apresentou-se 
espontaneamente para integrar a lide, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, 
alegando interesse de agir e legitimidade passiva para a causa. Argumentou, outrossim, 
serem as autoridades judiciárias federais desta 5ª Região absolutamente incompetentes 
para processar e julgar o presente feito, bem como a Justiça Federal para decidir in 
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genere sobre isenção de tributos estaduais, nos termos do pedido formulado pela 
impetrante. 
No mérito, defendeu a legalidade do ato judicial que condicionou a concessão da liminar à 
prestação de caução, bem como a impossibilidade da União Federal, através de tratado, 
estabelecer isenção de tributo estadual, em face do atual Sistema Tributário Nacional.     
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A ação mandamental, na qual foi proferida 
a decisão judicial guerreada, visava impedir que o Inspetor da Receita Federal, em Santos 
- SP, e o Diretor de Administração Tributária, deste Estado, exigissem o recolhimento do 
ICMS, respectivamente no ato de desembaraço aduaneiro e, posteriormente, na fase de 
circulação interna do produto, relativamente a mercadoria importada de país signatário do 
GATT, cujo similar era isento. 
Sendo o ICMS um tributo estadual, entendo falecer competência à Justiça Federal para 
decidir acerca das hipóteses de sua isenção ou não, destituída a União Federal de 
qualquer interesse na questão, que deve ser dirimida pela Justiça Estadual. 
Mesmo tendo feito a impetrante referência ao Tratado do GATT, não incide, a meu ver, o 
art. 109, III, da CF/88, consoante o qual compete aos juízes federais processar e julgar 
"as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou 
organismo internacional". 
Filio-me ao entendimento segundo o qual esse dispositivo constitucional há de ser 
interpretado de forma restrita, de modo a ser aplicado, tão-somente, nas questões 
internacionais de maior expressão, relativas, por exemplo, à própria soberania. 
Acerca da questão, merece transcrição o trecho do voto proferido pelo eminente Ministro 
do STF Sydney Sanches, citando o Juiz Pio Fiori de Azevedo, no julgamento do Conflito 
de Jurisdição 6.528 - RJ, em que foi Relator:  
"Entendo que não se pode dar interpretação ampla... com relação ao inciso III, do art. 125, 
porque se qualquer causa em que se tivesse que aplicar tratado ou contrato da União 
com estado estrangeiro ou organismo internacional fosse da competência da Justiça 
Federal, então todas as ações que versassem matéria de cheque, nota promissória e letra 
de câmbio teriam que ser julgadas pela Justiça Federal, porque o Brasil assinou tratados 
a respeito do assunto. Parece-me,  então,  que esse inciso III, do art. 125, deve ter uma 
interpretação mais restrita. Apenas quando a relação jurídica versar propriamente sobre 
algum dispositivo de tratado ou de contrato da União com estados estrangeiros ou 
organismo internacional, apenas nestes casos é que a competência se deslocará para a 
Justiça Federal." (in RTJ nº 121, págs. 936/937)  
Quanto à exigência do recolhimento do ICMS, por ocasião do desembaraço aduaneiro, 
sendo o ato praticado por autoridade federal (no caso, o Inspetor da Receita Federal, em 
Santos), é induvidosa a competência da Justiça Federal para decidir acerca de sua 
legalidade. 
Sobre a matéria, a orientação jurisprudencial tem sido pacífica, no sentido de que, em se 
tratando de mercadorias importadas, o fato imponível do ICMS é a entrada da mercadoria 
no estabelecimento importador  e não sua simples entrada no território nacional, sendo 
aplicável a Súmula 577 do Col. STF. 
Restringindo-se a competência da Justiça Federal à decisão sobre a legalidade do ato de 
autoridade federal, ao exigir o pagamento do ICMS no ato do desembaraço aduaneiro, 
não lhe cabendo apreciar pedido de isenção do citado tributo, entendo que o Estado de 
Pernambuco não teria interesse de figurar na lide como litisconsorte passivo. 
Em caso assemelhado, pronunciou-se a eg. Segunda Turma do STJ, no julgamento dos 
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embargos de declaração em RE nº 15.926 - 0/RJ, Relator o Ministro Antônio de Pádua: 
"EMENTA: Tributário. Importação. ICMS. Exigência por ocasião do desembaraço 
aduaneiro. Instrução Normativa SRF nº 54/81. Citação do Estado do Espírito Santo como 
litisconsorte necessário. Descabimento. 
I  - O acórdão embargado decidiu o pedido de segurança, adstrito ao pedido da 
impetrante no que concerne a ato  da autoridade federal impetrada, isto é, no sentido de 
que proceda ao  despacho  aduaneiro  e  à  liberação das mercadorias, descritas na guia 
de importação, bem como permita seu trânsito, sem exigência antecipada do ICMS. Daí 
não ter cabimento a citação do Estado do Espírito   Santo   como        litisconsorte 
necessário, como pleiteado pela União, que, sequer, suscitou a questão nas instâncias 
ordinárias. 
II -  Embargos declaratórios rejeitados." (DJU de 2.5.94, p. 9992)     
Apesar de reconhecer a competência da Justiça Federal para decidir sobre a legalidade 
de ato praticado por autoridade federal, verifico, na hipótese de que se cuida,  que  a sede 
da autoridade federal apontada como coatora é Santos, onde deveria ter sido ajuizado o 
mandado de segurança  no qual foi proferida a decisão ora impugnada. 
A decisão proferida por juiz absolutamente incompetente é nula. 
Por economia, de logo deveria ser determinada a remessa daquela ação ao Juízo 
competente. Entretanto, por enquanto, a melhor solução é, apenas, denegar-se a 
segurança. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 42.292-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Impetrante: GRUPO QUATRO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. 
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
Lit. Passivos: TESEL - TROPICAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA., 

DOMINANTE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. 
E SERLICON - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. 

Advogados: DRS. PATRÍCIO DE SOUSA ALMEIDA (IMPTE.) E  
MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO BEZERRA E LUIZ GONZAGA DO REGO 
BARROS (LIT. PASS.) 

 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Processo licitatório. Desclassificação de licitante por erro na 
proposta. Inocorrência de violação às normas editalícias. 
- O § 3º, do art. 43, da Lei 8666/93, autoriza a promoção de diligência, em qualquer fase 
da licitação, com o objetivo de esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
- A reclassificação das propostas foi feita em decorrência da desclassificação da 
impetrante e da empresa Conservadora Ideal Ltda. por terem infringido o item 5.2 do 
Edital. 
- Segurança denegada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Plenário 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, denegar a segurança, nos 
termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o 
presente julgado. 
Custas, como de lei. 
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Recife, 09 de novembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Grupo Quatro Assessoria e Serviços Ltda. 
requereu mandado de segurança contra ato da Presidência desta Corte, o de confirmar a 
decisão da Comissão de Licitação na Tomada de Preços nº 01/94, desclassificando a 
impetrante por "erro de cálculo nos tributos",  verificado na proposta apresentada. 
O procedimento licitatório objetivara a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de limpeza e conservação do edifício-sede do TRF da 5ª Região. 
Aponta a requerente a violação, na deliberação guerreada, de normas editalícias, donde 
os seguintes vícios ensejadores de nulidade: aplicação, pela licitante vencedora,  de 
tabela de salários dos petroleiros, para categoria de lavadores de carros (a), 
reclassificação das propostas (b) e inclusão de categorias funcionais distintas do objeto 
da licitação (c). 
A autoridade dada por coatora prestou informações (fls. 65/67). A tabela do Sindicato dos 
Petroleiros exibia salários superiores aos da tabela do Sindicato das Empresas de Asseio 
e Conservação, inexistindo, portanto, ofensa ao item 5.2 do Edital.  A nova classificação 
das propostas se dera em conseqüência da análise dos recursos interpostos e levara em 
consideração o parecer do Controle Interno, procedimento autorizado pela Lei 8.666/93, 
art. 43. Por último, fora solicitada a eventual prestação de serviços de categorias 
funcionais de auxiliar de marcenaria, carpintaria, telefonista, pintor de alvenaria, montador 
de móveis de madeira e ajudante de montador de móveis, perfeitamente ajustada ao 
objeto da licitação, no tocante à conservação do prédio. 
As liticonsortes passivas necessárias pronunciaram-se às fls. 76 a 105. 
A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação do writ, pela ausência dos 
pressupostos legais (fls. 107/109). 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Inegável que os afazeres de 
auxiliares de marcenaria, carpinteiros, telefonistas, pintores de alvenaria, montadores de 
móveis de madeira e seus ajudantes mostram-se inteiramente pertinentes ao objeto da 
licitação, isto é, limpeza e conservação. Por isso, o próprio Edital, lei interna da licitação, 
os previu expressamente no item 1.4: 
"...1.4- Pessoal eventual que poderá ser solicitado em caso de necessidade, no máximo, 
nas quantidades e funções abaixo discriminadas: 
Auxiliar de marcenaria/carpintaria 02 (dois) 
Telefonista 02 (dois 
Pintor de alvenaria 01 (um) 
Montador de móveis de madeira 01 (um) 
Ajudante de montador de móveis 01 (um) 
Total 07 (sete)" 
Quanto ao uso da tabela de remuneração do Sindicato dos Petroleiros para efeito de 
determinação dos salários dos lavadores de veículos, o fato não significa nenhuma 
desobediência a cláusula editalícia.  
Se não se discute serem os salários dos petroleiros superiores aos dos empregados em 
labores de asseio e conservação, obviamente se respeitou o valor mínimo da 
remuneração dos operários de limpeza e asseio, exigência implicitamente contida no item 
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5.2, "h", do Edital (fls. 21). 
Por sinal, o Parquet observou, no parecer de fls. 100/109, inexistir,  na convenção coletiva 
do Sindicato de Asseio e Conservação (fls. 82/87), a categoria de lavador de carro. A seu 
juízo, seria, pois, perfeitamente admissível a adoção de tabela de salário do Sindicato de 
Petroleiros, para o fim proposto (fls. 99). 
Resta a análise da suposta irregularidade na reclassificação das propostas. A Comissão 
adotara por critério de julgamento uma análise nos impostos dos participantes, com novo 
parâmetro , o parecer técnico do Controle Interno. 
Ora, o § 3º, do art. 43, da Lei 8.666/93, o autoriza. Leia-se: 
"...É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente na proposta." 
Ademais, a douta autoridade impetrada bem registrou, no aspecto, falha da proposta da 
postulante: 
"...Tendo em vista que o valor do montante A + B da proposta da impetrante equivale a 
CR$ 6.079.261,20, na realidade, o valor da reserva dos tributos deveria corresponder a 
525.853,08 (....) 
Portanto, o valor apresentado pela licitante, ora impetrante - CR$ 345.261,00, para fazer 
face à taxa de administração mais impostos em si, não cobriria sequer o imposto cujo 
valor totaliza CR$ 525.853,08." 
Incensurável, portanto, a desclassificação da impetrante e sua conseqüente exclusão do 
certame. 
Denego a segurança. 
Assim voto. 
 

MEDIDA CAUTELAR Nº 0030-CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Requerente: ESTADO DO CEARÁ 
Requerida: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. JUDICAEL SUDÁRIO DE PINHO (REQTE.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Medida Cautelar em Ação Rescisória. Admissibilidade. Presentes o fumus 
boni juris e o periculum in mora. 
01. Configurados no caso em exame a fumaça do bom direito e o perigo na demora, deve 
a cautelar ser concedida. 
02. Preliminares rejeitadas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Pleno do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, rejeitar as preliminares e julgar 
procedente o pedido, 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, 25 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Estado do Ceará promove medida cautelar 
incidental, nos autos de ação rescisória, pretendendo que seja desobrigado do 
recolhimento do Imposto sobre Operações Financeiras-IOF até o julgamento  da ação 
principal. 
Após tecer considerações acerca do cabimento da medida cautelar em ação rescisória, 
afirma o requerente, na peça inaugural, estarem presentes o fumus boni juris e o 
periculum in mora, para a concessão da cautelar. Defende  a existência do primeiro 
requisito, aduzindo, em síntese, que a cobrança do IOF ao Estado-membro viola 
frontalmente o art. 150, inc. VI, da Constituição Federal. Quanto ao segundo, afirma que 
também se encontra presente, em virtude da iminente cobrança da Fazenda Nacional 
para o pagamento do mencionado imposto, o que causará diminuição de suas receitas. 
Acostou à inicial os documentos de fls. 10/57. 
O eminente Juiz Hugo Machado, em substituição a este Relator, deferiu a liminar 
requerida na inicial (fls. 60/61). 
Regularmente citada para contestar a ação, a Fazenda Nacional manifestou-se (fls. 79), 
argumentando, preliminarmente, o não cabimento da medida cautelar em ação rescisória, 
a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir. No pertinente ao mérito, aduz que 
inexiste a fumaça do bom direito, porquanto não existiu violação literal a dispositivo legal, 
uma vez que o acórdão rescindendo adotou uma das interpretações cabíveis ao texto 
legal. Diz, por último, que também inexiste o perigo na demora, em razão de não se 
configurar na hipótese em discussão a possibilidade de existência de dano irreparável. 
Dispensada a audiência de instrução e julgamento, em virtude da desnecessidade de 
produção de outras provas. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR I 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A Fazenda Nacional, em sua peça 
contestatória, suscitou várias preliminares, motivo pelo qual passo a examinar a primeira, 
referente ao cabimento de medida cautelar em ação rescisória, para suspender os efeitos 
da coisa julgada. 
Em situações anteriores, posicionei-me no sentido do não cabimento da cautelar 
promovida com o intuito de obstar a execução de sentença transitada em julgado. 
Entendi, na ocasião, que tal promoção implica em grave violação ao princípio da 
intangibilidade da coisa julgada, que, por sua vez, objetiva conferir segurança nas 
relações jurídicas, evitando, assim, incerteza quanto às decisões judiciais. 
No entanto, passo, a partir desta ocasião, a modificar tal entendimento, acatando a 
admissibilidade da cautelar em ação rescisória. Faço isso acompanhando a maioria dos 
membros desta Corte, cujos brilhantes e fortes argumentos me persuadiram, entre os 
quais   o de que é cabível a cautelar quando  está presente, no caso sub judice, situação 
que envolve enorme risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que torne ineficaz a 
decisão prolatada na rescisória, invalidando a própria existência desta. 
Assim sendo, rejeito a preliminar de não cabimento da cautelar em ação rescisória. 
É como voto. 
 
VOTO-PRELIMINAR II 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Suscita a Fazenda Nacional a inépcia da 
inicial, porquanto entende que o requerente formulou pedido juridicamente impossível. Diz 
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que, ao requerer a medida liminar, pretende o autor que seja desonerado do recolhimento 
do tributo cuja legitimidade restou declarada na decisão transitada em julgado. 
Não procede tal argumento. Como se observa do pedido formulado na inicial (fls. 09), o 
requerimento é no sentido de que a cobrança do IOF seja suspensa até o julgamento final 
da ação rescisória, e não de forma definitiva. 
Assim sendo, rejeito a preliminar. 
É como voto. 
 
VOTO-PRELIMINAR III 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Suscita, ainda, a Fazenda Nacional a 
preliminar de falta de interesse de agir do autor, sob o fundamento de que "a atribuição de 
efeito suspensivo à ação rescisória não alteraria a situação jurídica do requerente, uma 
vez que o v. acórdão rescindendo limitou-se a denegar segurança que o próprio 
requerente pediu." 
Não tem qualquer procedência tal alegação. O interesse de agir do requerente evidencia-
se na necessidade de suspender a cobrança do IOF. Se a ação rescisória for julgada 
procedente, haverá novo julgamento da ação principal, podendo, assim, o pedido do autor 
ser julgado procedente ou não. 
Isto posto, rejeito a preliminar. 
É como voto.  
 
VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O art. 150, inc. VI, letra "a", da Constituição 
Federal, dispõe o seguinte: 
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
..................... 
VI - instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;" 
Indaga-se: diante do dispositivo acima transcrito, é permitido à União Federal cobrar IOF 
sobre as aplicações financeiras realizadas pelos Estados-membros? A plausibilidade do 
direito do requerente encontra-se evidenciada no argumento de que o Estado, ao aplicar 
os seus ativos, objetiva preservar seu patrimônio, sob pena de sofrer enorme defasagem 
decorrente da espiral inflacionária.  Não exerce ele, pois, uma atividade de circulação de 
bens, mas sim de preservação do patrimônio.  
Assim sendo, o fumus boni juris encontra-se presente, em virtude da possível violação ao 
texto do art. 150, inc. VI, letra "a", da Carta Magna. 
Quanto ao periculum in mora, encontra-se este evidenciado, ante a iminência de ser 
cobrado do requerente o IOF, o que tornaria inócua a sentença da rescisória, se julgasse 
procedente o pedido. 
Ante essas considerações, julgo procedente o pedido para suspender a execução da 
decisão transitada em julgado até o julgamento da ação rescisória. 
É como voto. 
 

RECURSO DE HABEAS CORPUS Nº 0343-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Recorrente: LUIZ DUARTE BATISTA 
Recorrida: JUSTIÇA PÚBLICA 
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Advogados: DRS. ÉDSON MANUEL FEIJÓ GUIMARÃES (RECTE.) 
 
EMENTA 

Penal e Processual Penal. Apropriação indébita. Não recolhimento de contribuições ao 
INSS. Habeas Corpus para trancamento de inquérito. 
- Não constitui crime o simples atraso no recolhimento de contribuições para o INSS, 
sobretudo quando efetuado o pagamento antes de consumado o lançamento 
correspondente. 
- Não obstante excepcional o trancamento de inquérito policial, deve ser concedido 
habeas corpus para esse fim toda vez que o apuratório se revela inteiramente inútil. 
- Recurso provido. Habeas corpus deferido. 
 
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 
recurso para conceder a ordem, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 26 de abril de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de 
Luiz Duarte Batista, Diretor Administrativo do Centro de Educação Juvenil Eça de 
Queiroz, para trancamento de inquérito policial instaurado para apurar o crime de 
apropriação indébita, consistente no não recolhimento de contribuições para o INSS, 
descontadas dos salários de empregados do referido estabelecimento de ensino. 
O MM. Juiz indeferiu o pedido, por entender não haver sido feita prova de que o paciente 
não era diretor da empresa no período, única hipótese que, de logo, excluiria sua 
responsabilidade penal, e porque no habeas corpus não é cabível decidir sobre matéria 
de fato controvertida. (fls. 20/21). 
Regularmente processado o recurso, os autos subiram e neste Tribunal a mim vieram por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Não há controvérsia quanto aos fatos. O 
paciente é diretor administrativo de um estabelecimento escolar que deixou de recolher 
contribuições para o INSS, relativamente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 
1993. Fiscalizado o estabelecimento, foi notificado a recolher tais contribuições, tendo 
feito o correspondente pagamento. 
A inicial está instruída com a prova do pagamento e com uma Certidão Negativa de 
Débito. (fls. 05). 
Como é sabido, a notificação, nestes casos, é para pagar ou impugnar a exigência. O 
pagamento se fez prontamente, sem qualquer impugnação, antes de consumado o 
lançamento correspondente, eis que nem se instaurou a fase contraditória deste. O 
pagamento, nestas condições, está a demonstrar a absoluta ausência do dolo específico 
por parte do paciente. 
O simples atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias não constitui crime, 
sobretudo quando efetuado o pagamento antes de consumado o lançamento 
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correspondente. 
O inquérito policial de que se cuida foi instaurado "para apurar crime, em tese, de 
apropriação indébita, previsto no art. 95, alínea "d", da Lei nº 8.212/91,"(fls.15), que 
estabelece: 
"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." 
O estabelecimento, enquanto empregador, não arrecada dos segurados, ou do público, 
quantias devidas à Seguridade Social. Ele é devedor direto das contribuições de 
seguridade social. A diferença é evidente, quem arrecada, pelo simples fato de arrecadar, 
dispõe do dinheiro para fazer o recolhimento. O empregador, ao fazer o pagamento dos 
salários, ele os paga em parte ao empregado, e em parte à autarquia previdenciária. Se 
não tem dinheiro para pagar os salários, ou se o que tem apenas é suficiente para pagar 
parte destes, não comete o crime do art. 95, alínea "d", por não pagar a parte devida à 
seguridade social. 
Aliás, por isto mesmo cuidou a lei de definir como crime as condutas como a de "deixar de 
lançar, mensalmente, em títulos próprios da contabilidade da empresa o montante das 
quantias descontadas dos segurados e das contribuições da empresa." (art. 95, alínea 
"a"). 
Regularmente contabilizados os fatos econômicos que geram o dever de pagar os tributos 
e contribuições, já não se pode falar de cometimento criminoso em face do simples atraso 
no pagamento correspondente. Escriturados tais fatos, e os valores que em virtude deles 
são devidos ao erário, o que há, a partir daí, é apenas dívida. E por dívida, garante a 
Constituição, ninguém pode ser preso. 
Não se diga que o legislador ordinário pode considerar crime uma dívida, e com isto 
superar a vedação constitucional. Isto é negar a supremacia da Constituição. 
Interpretação diversa coloca a norma penal em exame em flagrante conflito com a norma 
da Constituição, que proíbe a prisão por dívida (CF/88, art. 5º, inciso LXVII). 
Aliás, S.Exa., o Senhor Presidente da República, parece estar convencido disto, tanto que 
editou a Medida Provisória nº 449, de 17 de março de 1994, considerando depositário da 
Fazenda Pública a pessoa a que a legislação tributária ou previdenciária imponha a 
obrigação de reter ou receber de terceiro, e recolher aos cofres públicos, impostos, taxas 
e contribuições, inclusive à Seguridade Social.(art. 1º). 
Assim, definido legalmente como depositário, como tal há de ser tratado, com a aplicação 
dos preceitos da pré-falada Medida Provisória. 
Entendendo-se que sobrevive a norma penal inscrita no art. 95, alínea "d", da Lei nº 
8.212/91, a regra do art. 2º, inciso II, da citada Medida Provisória, presta-se como 
subsídio ao intérprete, a dizer que antes de findo o processo administrativo mediante o 
qual se tenha constituído o crédito tributário, ou previdenciário, decorrente de valor 
descontado ou recebido de terceiro e não recolhido aos cofres públicos, não está 
configurado o crime de que trata aquela norma penal. 
A notificação que se faz inicialmente, ao contribuinte, é para que pague, ou se defenda da 
exigência. O entendimento segundo o qual a configuração do crime precede ao exercício 
do direito de defesa, constitucionalmente garantido (CF art. 5º, inciso LV ), implica 
evidente cerceamento deste, porque o contribuinte, pelo receio de não ter aceito os seus 
argumentos, ver-se-á compelido a desistir da defesa. 
Assim, correto é o entendimento segundo o qual a expressão na época própria, no texto 
do art. 95, alínea "d", da Lei nº 8.212/91, é aquela compreendida no prazo estabelecido na 
notificação expedida depois de findo o processo administrativo. 
No caso de que se cuida, relevante é o fato de que o pagamento se deu em face do 
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chamamento primeiro, da primeira notificação, diante da qual o contribuinte ainda tinha a 
alternativa de defender-se da exigência. Entender-se que o crime já estava configurado é 
interpretação que não se concilia com o próprio comportamento adotado pela autarquia 
previdenciária, que não tem pedido a instauração de inquéritos policiais nos casos em que 
ocorre o pagamento, ou até o reconhecimento da dívida, com o pedido de parcelamento. 
Com efeito, dispõe o art. 63, do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 356, de 7/12/91: 
"Art. 63. As contribuições e demais importâncias devidas e não recolhidas até seu 
vencimento, incluídas ou não em notificação de débito, poderão, após verificadas ou 
confessadas, ser objeto de acordo para pagamento parcelado em até 60 (sessenta) 
meses sucessivos, observado o número máximo de 4 (quatro) parcelas mensais para 
cada competência incluída no parcelamento. 
§ 1º a partir da vigência da Lei nº 8.212, de 25 de julho de 1991, não poderão ser objeto 
de parcelamento as contribuições descontadas dos empregados, inclusive dos 
demésticos, dos trabalhadores avulsos e as decorrentes da sub-rogação de que trata o 
inciso III do art. 39, independentemente do disposto no art. 104. 
§ 2º Não poderá ser firmado acordo para parcelamento se as contribuições tratadas no 
parágrafo anterior não tiverem sido integralmente recolhidas. 
§ 3º A empresa ou segurado que, por ato próprio ou de terceiros, tenha obtido, em 
qualquer tempo, vantagem ilícita em prejuízo direto ou indireto da Seguridade Social ou 
de suas entidades, por meio de prática de crime previsto na alínea "j", do art. 104, não 
poderá obter parcelamento, sujeitando-se à aplicação das sanções administrativas, cíveis 
ou penais cabíveis." 
As normas acima transcritas afastam qualquer dúvida. Não se configura o crime se a 
empresa, findo o processo administrativo, paga as contribuições descontadas de seus 
empregados. Tanto que, efetuado tal pagamento, pode obter parcelamento do restante, 
diz o § 2º, e a parcelamento não tem direito o autor de crime contra a autarquia 
previdenciária, diz o § 3º. 
Não se trata, é evidente, de saber se o pagamento extingue a punibilidade. Assim, 
nenhum relevo tem o fato de haver a Lei nº 8.383/91 revogado o art. 14, da Lei nº 
8.137/90, que declarava extinta a punibilidade pelo pagamento do tributo. Tal revogação 
significa apenas que o pagamento, antes da denúncia, já não extingue a punibilidade. No 
caso presente, todavia, a questão colocada é de saber se existe punibilidade. Ou, em 
outras palavras, de saber se a conduta em exame é penalmente punível. 
Ressalte-se, finalmente, que no caso o pagamento foi das contribuições acrescidas de 
multa da ordem de sessenta por cento, e dos juros de mora. Não houve, portanto, 
qualquer prejuízo para a autarquia previdenciaria. A rigor, esta obteve vantagem 
financeira. Se os pagamentos tivessem sido feitos nos respectivos vencimentos, teria 
recebido menos. 
Pode-se, portanto, dizer que a lesividade foi diminuta, ou nenhuma, sendo aplicável ao 
caso o princípio da insignificância, que o Ministro Assis Toledo, uma das maiores 
autoridades em Direito Penal no país, fundado na doutrina alemã, preconiza, nestes 
termos: 
"Welsel considera que o princípio da adequação social bastaria para excluir certas lesões 
insignificantes. É discutível que assim seja. Por isto, Claus Roxin propôs a introdução, no 
sistema penal, de outro princípio geral para a determinação do injusto, o qual atuaria 
igualmente como regra auxiliar de interpretação. Trata-se do denomindo princípio da 
insignificância, que permite, na maioria dos tipos, excluir os danos de pouca importância. 
Não vemos incompatibilidade na aceitação de ambos os princípios que, evidentemente, 
se completam e se ajustam à concepção material do tipo que estamos defendendo. 
Segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro por sua própria 
denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai até onde seja 
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necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas. Assim, no 
sistema penal brasileiro, por exemplo, o dano do art. 163 do Código Penal não deve ser 
qualquer lesão à coisa alheia, mas sim aquela que possa representar prejuízo de alguma 
significação para o proprietário da coisa; o descaminho do art. 334, § 1º, "d", não será 
certamente a posse de pequena quantidade de produto estrangeiro, de valor reduzido, 
mas sim a de mercadoria cuja quantidade ou cujo valor indique lesão tributária, de certa 
expressão para o Fisco; o peculato do art. 312 não pode estar dirigido para ninharias 
como a que vimos em um volumoso processo no qual se acusava antigo servidor público 
de ter cometido peculato consistente no desvio de algumas poucas amostras de 
amêndoas; a injúria, a difamação, e a calúnia dos arts. 140, 139 e 138, devem igualmente 
restringir-se a fatos que realmente possam afetar significativamente a dignidade, a 
reputação, a honra, o que exclui ofensas tartamudeadas e sem conseqüências palpáveis; 
e assim por diante. 
Note-se que a gradação qualitativa e quantitativa do injusto, referida inicialmente (supra, 
nº 123), permite que o fato penalmente insignificante seja excluido da tipicidade penal, 
mas possa receber tratamento adequado - se necessário - como ilícito civil, administrativo 
etc., quando assim o exigirem preceitos legais ou regulamentares extrapenais. Aqui, mais 
uma vez, se ressalta a maior amplitude e a anterioridade da ilicitude em relação ao tipo 
legal de crime." (Princípios Básicos de Direito Penal, 4ª edição, p. 133/134). 
A autoridade policial tem muitos e mais importantes cometimentos a investigar. Não se 
pode ocupar com procedimentos inúteis. 
Esta é a interpretação da lei que melhor atende à finalidade da incriminação, que, sem 
dúvida, compelir o devedor ao pagamento. 
Por tais razões, defiro a ordem para determinar o trancamento do inquérito policial. 
Dou, portanto, provimento ao recurso. 
É como voto. 
 

RECURSO DE HABEAS CORPUS Nº 0362-PB 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA 
Recorrido: ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO 
Advogado: DR. ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO (RECTE.) 
 
EMENTA 

Processual Penal. Recurso de Habeas Corpus. Adoção ilegal de menores. Exercício 
regular da advocacia. Não configurada ilicitude da conduta. Recurso improvido. 
- Não se pode presumir dolo do advogado no exercício regular da atividade profissional, 
ainda mais quando não vislumbrado qualquer nexo entre a conduta apontada como 
delituosa e a prática da advocacia. 
- Correta a decisão monocrática a determinar o trancamento da ação penal. 
- Preliminar rejeitada. 
- Recurso improvido. 
 
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, rejeitar a preliminar 
de nulidade do processo e negar provimento ao recurso, 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, 30 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Cuida-se de recurso de habeas corpus, oriundo 
da 1ª Vara Federal da Paraíba, recorrente a Justiça Pública e recorrido Antônio Carlos 
Monteiro. 
Impetrara-se a ordem para o trancamento do Inquérito Policial nº 038/91 - SR/DPF/PB, 
apenas em relação ao paciente, o aqui recorrido. 
Na impetração, alegara-se sem justa causa e em flagrante abuso de poder a instauração 
do procedimento inquisitório. 
Motivara-o o ajuizamento, na Comarca de Bayeux, da ação de adoção do menor Fábio 
Costa, pelo casal Luc Jean Renée Noiret e Marie-Noelle Renée Lenoine Noiret.  
Acolhida aquela ação, a sentença transitara em julgado, desde 01.07.90. Não ocorrera 
incidente de falsidade documental nem se interpusera recurso por qualquer das partes. O 
Ministério Público Estadual participara de todas as fases do processo. 
Vedado restava, então, à autoridade policial proceder de ofício a quaisquer investigações 
sobre tal adoção, se o Juiz não divisou a existência de crime de ação pública, com a 
remessa de peças ao Parquet (CPP, art. 40). 
Acompanhara a inicial do HC certidão do Cartório da 2º Vara Civil de Bayeux, expedida 
pela Escrivã Substituta Sandra Meireles Cavalcante, cuja assinatura não veio 
reconhecida, a atestar: a) o trânsito em julgado, em 01.07.90, da sentença concessiva da 
adoção do menor Fábio Costa; b) a ausência, nos autos, de qualquer notícia de 
conhecimento de crimes; c) o não encaminhamento de nenhuma peça ao M.P., cujo 
representante se fez presente a todos os atos do processo. 
A autoridade apontada como coatora informara, às fls. 13/21, haver inaugurado inquérito 
por requisição do Procurador da República, Edinaldo de Holanda. 
Esclarece, ainda, que: "No afã do lucro, advogados, funcionários de cartórios, mulheres 
outras e intermediários, nominalmente relacionados no inquérito, arranjaram `mães 
falsas', registraram recém-nascidos de maternidade ignorada como filhos dela e 
`legalizaram' o `ilegal', ou seja: usaram a Justiça para promover o envio ao exterior, não 
se questionando neste momento as sentenças, pareceres e autorizações para expedição 
de passaporte e viagem."  
A indiciação do causídico Antônio Carlos Monteiro ocorrera por causa de fato criminoso 
comprovado e autoria determinada.  
A Sra. Maria de Fátima Costa de Sousa, embora registrada assim na petição inaugural 
formulada pelo paciente, nunca foi a mãe biológica do menor Fábio Costa. Ficou, nesse 
caso, demonstrada a associação do paciente com a advogada Valdilene Cavalcante 
Lopes, Bertino Cavalcante Lopes e a já mencionada Maria de Fátima Costa de Sousa. 
Existiria, ainda, outro processo de adoção irregular de menor por estrangeiro, envolvendo 
Antônio Carlos Monteiro, o do párvulo Fábio Cavalcante, detectando-se a falsidade dos 
endereços declarados. 
As informações vieram seguidas de documentos (fls. 22/51). 
A sentença concessiva do habeas corpus, mandando trancar o inquérito policial 
relativamente ao paciente, entendeu não configurada a ilicitude da conduta dele, 
individualmente considerado: "Na hipótese, confundir o exercício profissional com conduta 
delituosa é matéria a ser convenientemente estudada, mormente quando pelo menos uma 
das ações ajuizadas pelo paciente já transitou em julgado ..." Também não vislumbrou 
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"qualquer nexo entre a apontada conduta delituosa dos demais envolvidos (indiciados) e a 
advocacia do paciente."  
O Ministério Público Federal de primeira instância interpôs recurso em sentido estrito. Em 
preliminar, argüiu ter o MM. Juiz Federal da 1ª Vara recusado ao Ministério Público a 
prerrogativa de se pronunciar sobre o pedido de trancamento do aludido inquérito, em 
ofensa ao princípio do contraditório, cerceando-lhe, ainda, o direito de ação e de defesa 
da sociedade.  
No mérito, asseverou merecer reforma a decisão monocrática, porquanto na 
jurisprudência predomina o entendimento de não servir a "via estreita do habeas corpus 
para trancar inquérito policial, quando em tese o fato pode se constituir conduta típica 
punível". 
Segundo o Parquet, haveria evidências da participação de Antônio Carlos Monteiro como 
advogado em caso de adoção irregular de menor por estrangeiros, enviado para fora do 
País. O do infante Fábio Costa, com indicação de maternidade falsa. 
Aponta os dispositivos legais incriminadores da conduta dele, arts. 238 e 239, da Lei nº 
8.069/90, de dicção: 
"Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou 
recompensa: 
Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa. 
Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou 
recompensa. 
Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou 
adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de 
obter lucro: 
Pena - reclusão de quatro a seis anos, e multa." 
E conclui "alegar ter o paciente agido na condição de advogado não é excludente de 
criminalidade, a ponto de fazer com que a conduta deixe de ser criminosa, se restar 
evidenciado que houve o auxílio para o envio de criança para o estrangeiro, motivado 
aquele pelo interesse lucrativo...É evidente que os fatos estão se revestindo de provas, e 
não examinou ainda o Ministério Público Federal o conjunto de elementos probatórios 
contidos no inquérito policial, para exercer sua prerrogativa constitucional (art. 129, Inc. 
I)". 
O recorrido, nas contra-razões, rebate a pretendida anulação da sentença, à falta de 
manifestação do Ministério Público. A doutrina e a jurisprudência, interpretando o Dec.-Lei 
552/69, seriam unânimes quanto à obrigatoriedade da ouvida do Ministério Público, em 
processos de habeas corpus, apenas em órgãos judiciários coletivos. 
No mérito, aludem às declarações prestadas no inquérito por Valdilene Cavalcante Lopes, 
Bertino Cavalcante Lopes e Maria de Fátima Costa de Sousa, a desautorizarem o 
indiciamento do recorrido. 
As de Valdilene: 
"Que a interrogada, por estar muito atarefada, pediu ao advogado Antonio Carlos 
Monteiro para assinar a petição; além do mais, naquela época, a interrogada estava com 
três ações de adoções em tramitação na comarca de Bayeux e não queria ficar com 
tantas ações ao mesmo tempo em seu nome; que afirma que seu esposo Bertino, o 
advogado Antonio Carlos Monteiro e a própria interrogada não tinham conhecimento de 
que Maria de Fátima Costa de Sousa não fosse a mãe biológica da criança; que afirma 
que o Dr. Antonio Carlos Monteiro não recebeu qualquer honorário sobre a adoção que 
envolveu Maria de Fátima Costa de Sousa." 
De Bertino: 
"Que, a respeito de Maria de Fátima Costa de Sousa, esclarece que conhece essa 
senhora desde a infância; que quem providenciou o processo de adoção foi a sua esposa 
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Valdilene Cavalcante Lopes; que não sabe informar se o Dr. Monteiro tinha conhecimento 
de que Maria de Fátima Costa de Sousa não era a mãe biológica do menino Fábio Costa." 
De Maria de Fátima Costa de Sousa: 
"Que a interrogada não sabe quem é o advogado Antônio Carlos Monteiro."  
O Procurador Regional Federal, Dr. Joaquim José de Barros Dias, pronunciou-se, 
preambularmente, pela necessidade da manifestação do MPF da primeira instância, não 
provocado pelo Juiz, em violação ao princípio do contraditório. No mérito, opinou pelo 
provimento do recurso. 
Relatei. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O inquérito, o qual se procura trancar, 
apenas em relação ao paciente Antônio Carlos Monteiro, originou-se de carta endereçada 
ao Procurador-Geral da República por Maria José Tavares. Nela noticiou adoções 
irregulares praticadas no foro de Bayeur, onde advogados estariam vendendo crianças 
recém-nascidas, por seis mil dólares, para estrangeiros. A trama consistia em comprar as 
crianças de mães pobres, registrá-las em nome de mães arrumadas e depois por meio de 
ação de adoção remetê-las para o exterior. (Doc. fls. 24). 
O Procurador da República, Dr. Edinaldo de Holanda, requisitou ao Senhor 
Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal a instauração de inquérito 
policial para determinação de responsabilidades.  (Doc. fls. 23). 
Cumprindo a determinação, o Bel. Francisco Leônidas Gomes da Silva, Delegado de 
Policia Federal, instaurou o Inquérito que tomou o número 38/91 - SR/PB. (Doc. fls. 22). 
No relatório referente ao Inquérito Policial nº 38/91 (fls. 85/6), relacionou-se sessenta e 
oito pessoas, dentre elas, dezessete advogados. 
O relato acima serve para situarmos superficialmente a questão.  
Rebato, então, a alegação de ter a Polícia Federal agido de moto próprio. Não agiu. E se 
agisse, estaria no seu mister, conforme dispõe o art. 5º, I, do CPP, ao estabelecer que 
nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado de ofício. 
Outro argumento utilizado pelos impetrantes foi o trânsito em julgado da ação de adoção 
em julho de 1990, onde o advogado Antônio Carlos Monteiro patrocinara pedido de 
adoção da criança Fábio Costa para o casal estrangeiro.  
A propósito, o único documento a fundamentar a impetração fora a certidão do cartório a 
asseverar tal fato. 
A dúvida colocada é: um documento falso ou uma alegação inverídica dita em processo 
cível, porém não apreciada a questão nele, restaria acobertada pelo manto da coisa 
julgada, com efeito de transmudar a mentira em verdade, sem se poder responsabilizar os 
infratores criminalmente?  
Tenho absoluta certeza que não. 
Dispõe o art. 469, do CPC: 
"Art. 469. Não fazem coisa julgada: 
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da 
sentença; 
II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença; 
III - a apreciação de questão prejudicial, decidida incidentalmente no processo. 
No caso presente, há, na cópia de auto de qualificação e interrogatório (fls. 80/1), 
afirmação de Maria de Fátima Costa de Sousa dando conta de que "só teve quatro filhos 
de nome: Ana Carla Pereira de Souza, nascida em 02.04.77, Rita de Cássia Pereira de 
Sousa, nascida em 31.01.78, Derimax, nascido em 05.03.80, e Gerciana Costa nascida 
em 31.01.84; que, no parto de Gerciana, ..., na Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho, de 
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Santa Rita, fez a ligação de trompas ..., portanto, a partir daquela data, estava 
impossibilitada de ter filhos, mesmo porque as trompas foram arrancadas;" 
A assertiva leva indubitavelmente a se crer na existência de crimes: falsidade ideológica 
(art. 299, do CP), registro de filho alheio (art. 242, do CP) etc. 
Por outro lado, o art. 1.525, do Código Civil, dispõe sobre a independência da 
responsabilidade civil da criminal. Eis sua redação: 
"Art. 1.525. A responsabilidade civil é independente da criminal; não se poderá, porém, 
questionar mais sobre a existência do fato, ou quem seja o seu autor, quando estas 
questões se acharem decididas no crime." 
Desta maneira, em nada interfere no andamento do inquérito da esfera criminal o trânsito 
em julgado da ação de adoção, mesmo porque não discutida e decidida a autenticidade 
dos documentos nem a veracidade dos fatos, agora duvidosos. 
Os impetrantes também alegaram não constituir o fato crime.  
A utilização de habeas corpus para o trancamento de inquérito policial se presta quando 
induvidosamente não constituir o fato infração penal. Eis a jurisprudência do c. STF à 
espécie: 
"Inquérito policial. Constrangimento ilegal. Ausência de ilícito criminal. Trancamento. Art. 
4º, do CPP.  
Constitui constrangimento ilegal a instauração de inquérito policial para a apuração de 
fatos que, desde logo, se evidenciem inexistentes ou não configurantes, em tese, de 
infração penal. Recurso de habeas corpus provido." 
No caso, os autos demonstram indícios veementes da existência de crimes. A utilização 
de documentos falsos, o arrebanhamento de pseudomães, o envio irregular de crianças 
para o exterior com o fito de lucro, tudo a demonstrar a existência de delitos. 
A não participação do Dr. Antônio Carlos Monteiro não restou inequivocamente 
demonstrada, pelo contrário, tudo levando a supor o conhecimento da farsa.  
Senão vejamos: 
Pelo termo de declaração de Maria de Fátima Costa de Sousa: 
"A interrogada não sabe quem é o advogado Antônio Carlos Monteiro." (fls. 38v). 
No entanto, no termo de audiência de instrução e julgamento, no processo de adoção de 
Fábio Costa, lê-se: 
"... presente o procurador e advogado dos requerentes, Dr. Antônio Carlos Monteiro ..." 
Atestando o seu comparecimento, rubrica no final do termo coincidente com a da petição 
inicial deste habeas corpus. 
Do auto de interrogatório de Manuel Bandeira de Caldas, colhe-se as seguintes 
afirmações: 
"... por conhecer o advogado Antônio Carlos Monteiro, o qual é aposentado da Polícia 
Federal, chegando inclusive a atuar em algumas ações conjuntamente; realmente, no 
início de 1991, o interrogado assinou um(a) petição para adoção de uma criança, a pedido 
do Dr. Monteiro; que deve ter sido o Dr. Monteiro que providenciou o passaporte; que o 
interrogado não sabe quanto o Dr. Monteiro recebeu de honorários do casal estrangeiro; 
que o interrogado também já atuou em um outro processo de adoção, a pedido do Dr. 
Monteiro, que tramitou na comarca de Remigio/PB, não se recordando o nome da mãe da 
criança, sendo que nessa de Remigio/PB, cujo procedimento foi mais ou menos em data 
aproximada do da comarca de Bayeux, tendo recebido como gratificação, 
aproximadamente, Cr$ 200.000,00, das mãos do Dr. Monteiro." 
Na cópia da Certidão de Nascimento de Fábio Thibault Paul Noiret (Fábio Costa), 
Comarca de Bayeux, consta como declarante o Dr. Antônio Carlos Monteiro. (fls. 41). 
Igualmente, na cópia da Certidão de Nascimento de Andrew George Fanno (Fábio 
Cavalcante), Comarca de Cidade do Padre Zé, consta como declarante o Dr. Monteiro. 
(fls. 47). 
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Há, não resta dúvida, possibilidade de participação do causídico nos fatos criminosos. A 
certidão junta à inicial, de maneira nenhuma demonstrou cabalmente a sua inocência.  
Merece, assim, reforma a sentença guerreada, que determinou o trancamento do 
inquérito policial em relação ao paciente Antônio Carlos Monteiro. Dou provimento ao 
recurso. 
Votei. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 0683-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Recorrentes: ABDIAS VIEIRA DA SILVA E OUTROS 
Recorridos: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E SERVIÇO FEDERAL DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO 
Advogados: DRS. RICARDO ESTEVÃO DE OLIVEIRA E OUTRO (RECTES.) E  

HONÓRIO GOMES DO REGO FILHO E OUTROS E ARMANDO JOSÉ DOS 
REIS E OUTROS (RECDOS.) 

 
EMENTA 

Trabalhista. Ausência de tentativa de conciliação. Nulidade argüida. Vínculo empregatício. 
Controvérsia. Prestadores de serviço cedidos pelo SERPRO à CEF. 
- Desacolhida a argüição de nulidade pelo Parquet por ausência de tentativa de 
conciliação entre as partes, dada a inexistência de prejuízo decorrente da mencionada 
nulidade. 
- O vínculo empregatício dos prestadores de serviço cedidos pelo SERPRO à CEF por 
força de convênio celebrado entre as duas instituições não se estabelece com a referida 
empresa pública. 
- A farta documentação oriunda do Serviço de Processamento de Dados encaminhando 
ticket restaurante, CTPS, contracheques e notificações de férias aqueles trabalhadores 
lotados na CEF é suficiente para caracterização das relações de emprego com o 
SERPRO. 
- Preliminar de nulidade rejeitada. 
- Recurso improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar a 
preliminar e, no mérito, por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do 
Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 28 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Recurso ordinário interposto por Abdias Vieira 
da Silva e outros. Ataca sentença que julgou improcedente reclamação trabalhista por 
eles promovida contra a Caixa Econômica Federal - CEF e o Serviço Federal de 
Processamento de Dados - SERPRO. 
Pretendem os recorrentes ver reconhecido o vínculo empregatício que os ligaria à CEF, 
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"no período em que trabalharam efetivamente sob as ordens desta, em suas 
dependências, utilizando seu material, de modo não eventual, mediante salário e 
desempenhando tarefas essenciais à consecução de seus objetivos empresariais" (fls. 
638). 
O MM. Juiz a quo, ao desacolher reclamatória, justificou: 
"O local onde o empregado presta serviços carece de importância para caracterizar quer o 
contrato, quer o empregador, pois, como é sabido, o empregado pode trabalhar até em 
seu próprio domicílio para o patrão (...) O que tem relevância jurídica para o caso é, pois, 
a subordinação que, como assente na literatura juslaboralista a partir de Riva 
Sanseverino, não deve ser confundida com a dependência econômica, nem, muito 
menos, com a hierárquica, pois a subordinação de que cuida o contrato de trabalho é a 
subordinação jurídica, vale dizer, de direito, e que, na prática, traduz-se no comando, não 
do trabalhador, mas do trabalho: o patrão é quem estabelece o 'como, o quando e o onde 
da prestação'. Subentende-se, pois, no caso, que o fato de os reclamantes trabalharem 
ou terem trabalhado no âmbito da reclamada, sujeitando-se ao horário de serviço nesta 
vigorante, decorra daquele comando, ou subordinação jurídica, acima referido, aliás, 
fartamente documentado às provas carreadas para o bojo do processo" (fls. 628/629). 
Excluiu da condenação os honorários advocatícios, "dada a capacidade postulatória das 
partes" (fls. 630). Manteve as custas. 
Os sucumbentes, queixando-se de que, "dado o elevado montante das custas que teriam 
que pagar, ficariam impossibilitados de exercer o direito ao duplo grau de jurisdição" (fls. 
635), requereram e obtiveram o benefício da justiça gratuita. 
As razões deles armam tripé de argumentos embasadores de sua tese. Primeiro, chamam 
a atenção para "a confissão do litisconsorte": o SERPRO teria confirmado "que, 
efetivamente, a verdadeira empregadora dos recorrentes é a CEF" - fls. 639. Em seguida, 
indicam "o disfarce do convênio", afirmando: "Como que percebendo a ilegalidade em que 
incorreu, a CEF pretende justificar-se sob o argumento de que a locação da mão-de-obra 
era feita por um convênio e que este estaria contemplado nas atribuições do SERPRO, 
disciplinadas na Lei 5.615/70. Ora, o convênio de que se cogita, evidentemente, jamais 
poderia ser celebrado para o atendimento de necessidades permanentes da tomadora 
dos serviços. Necessariamente deverá ser utilizado para a consecução de objetivos 
especiais episódicos e de durabilidade previsível" (fls. 640). Por fim, salientam a 
"vulneração do art. 3º, da CLT" - fls. 641. Pedem a reforma da r. sentença recorrida, 
inclusive no tocante aos honorários advocatícios. 
A CEF apresenta contra-razões, às fls. 728/732. Reforça seu entendimento, coligindo 
precedente da egrégia Segunda Turma desta Corte. Na ementa, em resumo, deixou o 
eminente Relator, Juiz José Delgado, consignado que "A Caixa Econômica Federal não 
pode ser considerada empregadora dos empregados do SERPRO, só pelo fato de por 
força de convênio remunerado os serviços contratados serem executados nas agências 
daquela" - fls. 731. Pede a manutenção da decisão a quo. 
O SERPRO contra-arrazoou (fls. 753/760) no sentido da confirmação da r. sentença, 
inclusive no tocante aos honorários advocatícios. 
Vindo os autos a este Tribunal, couberam-me por distribuição. Despachei abrindo vista à 
Procuradoria Regional Federal - fls. 763. 
Parecer da Drª. Gilda Pereira de Carvalho Berger, às fls. 764/773. A ilustre representante 
do Parquet aponta irregularidade "neste processo com relação à inexistência da 
formulação das propostas de conciliação trabalhista, as quais não foram localizadas 
nestes autos" (769). Cita ensinamento doutrinário de Campos Batalha quanto ao caráter 
absoluto de tal nulidade, à impossibilidade do seu suprimento, bem como à sua 
irrenunciabilidade. Aduz que "No direito Processual do Trabalho, a tentativa de conciliação 
é obrigatória, nos dissídios individuais, em dois momentos do processo; após a 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

contestação (art. 847, da CLT) e antes do julgamento (art. 850). A sua não realização 
importa na devolução dos autos ao juízo a quo para prover essa exigência constitucional 
e legal, de conformidade com o autor citado" - fls. 770. Opina pela anulação da sentença. 
No mérito, o parecer ministerial reconhece a conformidade da decisão recorrida com os 
ditames legais aplicáveis à espécie, opinando pelo improvimento do recurso. 
Relatei. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Não merece acolhimento a preliminar 
de nulidade do processo por falta de tentativa de conciliação. 
As partes diretamente interessadas não argüíram a nulidade. 
Ademais, a conciliação é inerente ao processo judiciário do trabalho, administrado pela 
Justiça do Trabalho, em que há Juízes Classistas. 
De resto, qual o prejuízo decorrente da mencionada nulidade? Decerto que nenhum. 
Aplicável à espécie o princípio pas de nullité sans grief. 
Rejeito, pois, a preliminar. 
Assim voto. 
 
VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Inexiste vínculo empregatício dos 
recorrentes com a Caixa Econômica Federal. Há, induvidosamente, é com o Serviço 
Federal de Processamento de Dados. 
Foram eles cedidos pelo SERPRO para a prestação de serviços à CEF, nos termos de 
convênio celebrado entre as duas instituições (fls. 303/308), com base em permissivo da 
Lei 5.615/70 (arts. 2º e 3º). 
Vejam-se as circunstâncias de fato pertinentes à causa em discussão. Observa-se, nos 
autos, farta documentação demonstrativa da qualidade de empregador do SERPRO: 
ofícios, comunicados de assuntos diversos, como o envio, pelo SERPRO, de tickets 
restaurante aos servidores lotados na CEF; remessa de carteiras de trabalho; notificações 
de férias; contracheques. 
Em caso exatamente igual, decidido pela Egrégia 2ª Turma desta Corte, entendeu-se 
também comparecer relação empregatícia com o SERPRO, e não com a Caixa 
Econômica Federal (RO nº 043-AL, sessão de 27/11/91, acórdão publicado no DJ de 
25/01/92). 
É ler-se a ementa do aresto, da lavra do ilustre Juiz Nereu Santos: 
"Trabalhista. Servidores do SERPRO que prestavam serviços nos próprios da Caixa 
Econômica Federal. Vínculo de trabalho. Não caracterização. 
I - Imprescindível para a configuração do pacto laboral todos os requisitos do art. 3º, da 
CLT. 
II - O fato de o trabalho ser prestado no estabelecimento do tomador de serviço, por si só, 
não é suficiente para a configuração do contrato de trabalho. 
III - A mera fiscalização técnica do trabalho não gera presunção de subordinação. 
IV - Recurso improvido." 
Pelo exposto, nego provimento ao recurso ordinário. 
Assim voto. 
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Recorrente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT 
Recorrido: WALDECI SOUZA GOMES 
Advogados: DRS. DORGIVAL TERCEIRO NETO JÚNIOR E OUTROS (RECTE.) E  

WALTER SOUZA GOMES (RECDO.) 
 
EMENTA 

Trabalhista. Servidor da ECT. Condenação criminal. Justa causa. Independência de 
instâncias. Não configuração. 
1 - O mesmo fato, assim qualificado e delimitado, poderá produzir diversas incidências 
jurídicas, e, pelo menos no plano das abstrações, pode ser sempre visto separadamente 
de cada uma das conseqüências jurídicas que ele seja capaz de produzir. 
2 - A extinção dos efeitos da coisa julgada penal apenas se verifica com inflexibilidade 
imperativa no exsurgimento da obrigação de reparar o dano. Não alcança, 
necessariamente, embora nada obste a tanto, a esfera trabalhista, posto que a incidência 
das normas laborais repousa em pressupostos fáticos absolutamente diversos daqueles 
que reclamam a incidência de normas penais ou civis. 
3 - O legislador procurou estabelecer, com precisão, os efeitos da sentença penal 
condenatória, no âmbito do Direito Civil e no âmbito do Direito Trabalhista. Naquele 
exsurge a obrigatoriedade de reparação do dano causado, e, neste, a configuração da 
justa causa para a rescisão do contrato de trabalho desde que da condenação criminal 
passada em julgado não tenha havido suspensão da execução da pena. 
4 - A relação jurídica estabelecida, in casu, que constituiu o pressuposto fático do julgado 
criminal, apresentou novas nuances, reveladas na instrução processual, até então 
desapercebidas ou desconsideradas, que efetivamente fazem incidir efeitos jurídicos 
diversos, na esfera trabalhista. 
5 - A justa causa deve ser avaliada subjetiva e objetivamente, ao mesmo tempo, e não só 
de um desses dois prismas. Devem ser levadas em conta as condições pessoais dos 
contratantes, o passado de ambos e o momento psicológico em que foi cometida a falta. 
Uma falta pode ser grave, mas, em relação aos méritos particulares do empregado, com 
uma prestação de serviços longa, laboriosa, honesta, pode igualmente perder esse 
caráter de gravidade. 
6 - Face aos elementos objetivos e subjetivos presentes nos autos ora em discussão, 
restou não configurada a justa causa ensejadora da rescisão contratual. 
7 - Apelação a que se nega 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, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, na forma do voto do 
Juiz Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 24  de maio de 1994 (data de julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
instaurou inquérito para apuração de falta grave imputada ao empregado estável Waldecy 
de Souza Gomes, objetivando a rescisão contratual, nos termos do art. 482, "a", da CLT, 
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pela prática de ato de improbidade, na qualidade de Chefe e Encarregado de Caixa da 
APT - Mamanguape e igualmente na Agência da Cruz das Armas (JPA), para onde fora 
transferido. 
Aduz a requerente que a Comissão de Sindicância constituída para apurar a falta concluiu 
que o indiciado havia cometido o alcance na Agência de Mamanguape, bem como na 
Agência de Cruz das Armas, para onde foi transferido, tratando-se de crime continuado, e 
que houve o reconhecimento do indiciado, de sua responsabilidade, pois "não tinha a 
quem atribuir o desacerto da agência, a não ser a ele mesmo". 
O requerido teve suspenso o seu contrato de trabalho e fez o recolhimento da importância 
apontada pela Comissão de Sindicância como desaparecida durante a sua gestão como 
chefe da APT de Mamanguape, tendo sido ressarcido de uma parte desta que, 
posteriormente, foi reconhecida como indevida pela referida Comissão. 
Na audiência de instrução e julgamento, o requerido apresentou defesa, argüindo que, 
quando investido no cargo de gerente da agência da ECT na cidade de Mamanguape, 
face à carência de pessoal, os trabalhos estiveram tumultuados e houve sobrecarga de 
serviços, tendo ele próprio se responsabilizado por quase todos os trabalhos da agência, 
inclusive da tesouraria e, percebendo a ausência de diversos reembolsos postais pela 
desorganização dos serviços, chegou a cientificar verbalmente a ocorrência à chefia 
superior. 
Aduz que foi designada uma Comissão de Sindicância pela empresa para apuração dos 
fatos, que o responsabilizou pela importância de Cr$ 240.017,00, a título de alcance, 
quando, na verdade, nunca se apropriou de qualquer importância. 
Alega que, sob ameaça de ser preso, caso não restituísse de imediato a referida 
importância, "tirou do seu próprio salário minguado e conseguiu empréstimo com seus 
familiares" para saldar o débito e que, posteriormente, foi ressarcido da importância de 
Cr$ 3.643,00 (três mil, seiscentos e quarenta e três cruzeiros), que foi depositada a maior, 
conforme concluiu, ao fim, a Comissão de Sindicância. 
Requereu,  quando da conclusão do presente inquérito, receber de volta toda a 
importância que pagou à ECT a esse título. 
Argumenta, alfim, que diversas vezes solicitou servidores para trabalhar na agência, uma 
vez que havia acúmulo de serviços, no que não foi atendido. 
A primeira testemunha arrolada pela requerente afirmou que há, no processo, cópias de 
documentos que comprovam ter havido transposição de números, mas que, "em sã 
consciência não pode afirmar se essa transposição foi proposital". 
A segunda testemunha consignou em seu depoimento que os erros constatados na 
agência de Mamanguape faziam crer que o requerido tenha sido negligente, não tendo 
segurança para afirmar se houve fraude. 
Às fls. 133, a ECT juntou aos autos a cópia da sentença condenatória prolatada nos autos 
da ação penal que a Justiça Pública Federal promoveu contra o requerido. 
Razões finais às fls. 158, em que o requerido afirma que a Comissão de Sindicância 
cuidou em apurar o ato faltoso sem, entretanto, buscar objetivamente a identidade de sua 
autoria. 
Aponta diversas falhas e omissões no trabalho da Comissão, inclusive o fato de ter sido 
responsabilizado pelo extravio de dois reembolsos postais no valor de Cr$ 3.643,00, cujo 
recolhimento foi efetuado, e, mais tarde, foi dele ressarcido, por resolução da própria 
Comissão, já que ficara comprovada a sua total isenção quanto ao fato apurado. 
Aduz, ainda, que, além dos elementos documentais colhidos terem sido insuficientes e 
imprecisos, não foram tomados os depoimentos dos servidores lotados naquela agência. 
Sustenta que a maioria das NRs inclusas nos autos da sindicância e nas quais a 
comissão amparou-se para a sua conclusão não foram preenchidas, nem 
operacionalizadas pelo requerente  as assinaturas apostas nos documentos, consoante a 
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conclusão do exame grafotécnico realizado pela Polícia Federal: "ficaram os peritos 
impossibilitados de fazer qualquer pronunciamento quanto à autenticidade dos referidos 
lançamentos". 
Exame pericial às fls. 202, concluindo não haver elementos suficientes para afirmar ter 
havido por parte do indiciado a prática de falsidade documental com o propósito de obter 
vantagem ilícita para a sua pessoa ou para outrem, salientando que as omissões de 
lançamentos e falhas na escrituração de valores com duplicidade de indicação ou rasuras 
não traduzem má-fé, deixando compreender que houve insegurança na execução dos 
trabalhos de rotina. 
Afirmou o perito, ainda, que "o indiciado Waldeci de Souza Gomes, ao cometer os erros 
apontados pela respectiva Comissão de Sindicância, o fez em virtude de evidente 
descontrole na execução dos trabalhos sob sua direção". 
O insigne Magistrado singular julgou improcedente o inquérito judicial, fundamentando a 
sua convicção no fato de não restar provada a improbidade "em meio ao mar de dúvidas 
resultantes da difícil escrituração, e no entendimento de que a condenação penal não 
implicou na perda ou inabilitação para a função pública a não resultar em efeito da 
condenação". 
Irresignada, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos interpôs recurso ordinário para 
esta E. Corte de Justiça, ressaltando a existência de sentença condenatória criminal 
proposta contra o recorrido pela prática do crime de peculato. 
Contra-razões às fls., em que o recorrido reitera os termos de suas razões finais  e pugna 
pela manutenção do decisum. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A questão fática e jurídica posta nos 
presentes autos reclama minuncioso e acurado exame das diversas nuances de que se 
reveste. 
Dentre os eventos provocados pelo homem e pelas ações humanas, muitos permanecem 
à margem da regulação jurídica positiva, sem deixarem de ser juridicamente relevantes, 
desde que o fato corresponda, em tese, ao tipo previsto em alguma regra jurídica. Passa, 
assim, à categoria de fato jurídico, configurando o suporte fático da norma de direito cuja 
incidência atrai. 
Freqüentemente, essa incidência é múltipla, no sentido de que o fato dá suporte não a 
uma, mas a várias normas de direito. 
O mesmo fato, assim qualificado e delimitado, poderá produzir diversas incidências 
jurídicas, constituindo, de um lado, às vezes, um fato penalmente típico, que dará lugar à 
persecução, ação e processo criminais, causando danos patrimoniais ou morais às 
pessoas envolvidas, cuja reparação poderá dar ensejo, por outro ângulo, a outro 
processo, na esfera da jurisdição civil e ainda repercutindo na esfera administrativa ou 
trabalhista, neste último caso, comprometendo o elemento fiduciário inerente à relação de 
emprego. 
É de suma importância que se atente à circunstância de que o fato puro, físico, é um só, 
e, pelo menos no plano das abstrações, pode ser sempre visto separadamente de cada 
uma das conseqüências jurídicas que ele seja capaz de produzir. É "fato" antes de ser 
"fato jurídico" e independentemente dessa qualificação. 
Assim, se o fato causou dano, essa é uma incidência normativa; se é também delituoso, 
trata-se de outra incidência; se violou os direitos e deveres impostos às partes na relação 
de emprego, ensejará também nova incidência, e elas são entre si independentes. 
É preciso, pois, que se analise com reservas a idéia da supremacia do julgado penal 
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sobre o civil ou trabalhista, vez por outra sustentada em sede doutrinária. 
O equívoco fundamental desse entendimento é exatamente o ponto de partida: não leva 
em conta que o fato puro, não fato jurídico, é o único dado comum aos referidos 
julgamentos, orientados em tudo o mais por critérios absolutamente diversos no atinente a 
meios de prova, sua valoração, qualificação jurídica do fato, conceito de ilicitude, noções 
de culpabilidade e de causalidade, fundamentos político-jurídicos da sanção e assim por 
diante. 
São diversas as incidências jurídicas, sem relação de dependência entre elas, por mera 
circunstância apoiada sobre o mesmo fato. 
Pensamos, outrossim, que o legislador brasileiro escolheu o melhor entre os sistemas 
possíveis de apuração do crime e da responsabilidade civil, ao inclinar-se por aquele da 
separação. 
Reza o art. 1.525, do Código Civil que "A responsabilidade civil é independente da 
criminal; não se poderá, porém, questionar mais sobre a existência do fato, ou quem seja 
seu autor, quando essas questões se acharem decididas no crime". 
O primeiro ponto a ser aí destacado é que o princípio geral é o da separação, vale dizer, 
da independência entre as assim chamadas jurisdição civil e penal, afirmado em sintonia 
e coerência com um sistema que sequer admite a denominada "parte civil" a intervir no 
processo penal. A proposição inicial do artigo define a regra; as demais estabelecem 
exceções. 
Uma relação jurídica que foi objeto de uma sentença civil pode sucessivamente ser 
modificada pelas partes e, em certos casos, pelo próprio Juiz, mesmo no processo penal. 
O que a coisa julgada torna imutável é o efeito da sentença e não a relação jurídica sobre 
a qual o efeito incide. Essa é a consagração da teoria clássica de Liebman para quem "a 
autoridade da coisa julgada não é o efeito ou um efeito da sentença, mas uma qualidade 
e um modo de ser e de manifestar-se de seus efeitos, quaisquer que sejam, vários e 
diversos, conforme as diversas categorias de sentenças". 
E essa relação jurídica que será pressuposto fático do julgado criminal pode vir a sofrer 
modificações ou revelar novas nuances, até então desapercebidas ou desconsideradas, 
que poderão gerar efeitos jurídicos diversos, conforme a norma jurídica cuja incidência 
atrai. 
Na formação do título penal executório, conseqüência óbvia de ato jurisdicional impositivo 
de sanção, se traduz o efeito normal da condenação, o que adquire ênfase para José 
Frederico Marques, que preleciona que "a sentença penal condenatória, impondo ao réu 
preceito sancionador da norma incriminadora, tem como efeito principal submeter o 
condenado à execução forçada". 
Além desse efeito principal, outros há a considerar, e de duas ordens; uns, resultantes da 
pronunciação do ato decisório, e concretizáveis desde logo, mesmo antes do trânsito em 
julgado da sentença condenatória penal; outros, decorrentes, também, do fato da 
sentença, e tidos, em generalizado consenso, como efeitos secundários. 
No âmbito do Direito Privado, apresentam-se, também, os efeitos secundários da 
condenação penal, com destaque, de pronto, para o concernente à certeza da 
obrigatoriedade de reparação do dano causado. 
E nisto reside o ponto central desse aspecto da controvérsia. 
O legislador procurou estabelecer com precisão os efeitos da sentença penal 
condenatória, no âmbito do Direito Civil e no âmbito do Direito Trabalhista. Naquele, 
exsurge a obrigatoriedade de reparação do dano causado, e neste, a configuração da 
"justa causa" para rescisão do contrato de trabalho, desde que, da condenação criminal 
passada em julgado, não tenha havido suspensão da execução da pena. 
O instituto da coisa julgada, ditado por necessidades práticas, vincula-se a critérios e 
princípios de pura lógica formal e, necessariamente, encontra limitações intransponíveis 
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que  são excepcionadas, apenas, mediante incontroversa disposição legal que se 
compatibilize com a ordem jurídica. 
A exaltação do valor lógico da sentença, concebida como expressão de um silogismo, 
levou a ver no julgado, como escreve De Luca, um milagroso maquinismo dotado da 
virtude taumatúrgica de fazer nascer a verdade no mundo do Direito. 
Na investigação da relação entre o fato e determinada conduta humana, entra em cena, 
desde logo, uma possível diversidade de critérios e conceitos pertinentes à pauta 
valorativa da relação causal. E é certo, e até natural, que haja desacordos, não sendo de 
se esperar, sempre e necessariamente, uma completa coincidência das concepções no 
Direito Criminal e as correspondentes no Direito Privado e, mais especificamente, no 
Direito do Trabalho, especialíssimo em sua destinação. 
O que se pretende afirmar é que a extenção dos efeitos da coisa julgada penal apenas se 
verifica com inflexibilidade imperativa no surgimento da obrigação de reparar o dano, no 
campo civil, quando a autoria, o fato e o dolo estão presentes em um mesma pessoa.  
Não alcança, necessariamente, embora nada obste a tanto, a esfera trabalhista. 
A incidência das normas trabalhistas repousa em pressupostos fáticos absolutamente 
diversos daqueles que reclamam a incidência de normas penais ou civis. 
Peculiaríssimos os interesses que o Estado tutela por meio do direito laboral e essa 
mesma peculiaridade há de se fazer sentir no juízo axiológico de seu conhecimento. 
Assim é que afigura-se admissível a possibilidade de, nos presentes autos, sem embargo 
da sentença condenatória na ação penal movida contra o autor, examinar sob enfoque 
diverso o fato controvertido e a ele atribuir os efeitos jurídicos compatíveis com a 
particularidade do campo jurídico à luz do qual há de ser examinada a espécie, no caso, o 
círculo do Direito Trabalhista. 
Compulsando as peças dos presentes autos, verifica-se que a instrução probatória se 
desenvolveu de forma progressiva na revelação da manifesta incerteza que envolve os 
atos em torno dos quais se controvertem as partes. 
A comissão de sindicância instaurada para apurar o ato faltoso imputado ao recorrido, tido 
como caracterizador da falta grave ensejadora da rescisão do contrato de trabalho por 
justa causa, apresentou conclusões que pecam pela fragilidade dos suportes fáticos em 
que se funda. 
São flagrantes, de um mero cotejar do relatório, as omissões e contradições da comissão. 
Examinou a comissão os lançamentos efetuados no Livro de Movimentação de 
Reembolsos Postais, que não possui valor contábil, o que seria obtido, mais 
seguramente, nas próprias notificações de recebimento, documentos financeiros sujeitos 
ao controle do Departamento Financeiro da requerente. Só esse comportamento mostra a 
fragilidade do valor de tais provas. 
Observa-se, também, que o recorrido foi responsabilizado, sob a ótica da Comissão, pelo 
extravio de dois  reembolsos postais, no valor de Cr$ 3.643,00 (três mil, seiscentos e 
quarenta e três cruzeiros), tendo recolhido essa importância aos cofres da EBCT que, 
posteriormente, veio a constatar a sua isenção quanto ao fato, tendo sido, inclusive, 
reembolsado da quantia indevidamente paga. 
O próprio relatório da comissão, em seu item 4.3, afirma que: 
"No caderno de entrega de RP's foram identificados erros de menção numérica e inversão 
de números de objetos, porém tais equívocos merecem ajustes e corrigendas, não 
constituindo quaisquer ônus subseqüentes; rasuras no caderno também as houve em 
profusão, todavia, sem maiores implicações financeiras; ocorreram, ainda, trocas de 
números de NRs, consideradas como meros erros de serviço."  
Os depoimentos testemunhais revelam contradições com o relatório final. 
O depoente José Vitorino de Pontes afirmou, em juízo, que "há no processo cópias de 
documentos que comprovam ter havido transposição de números, entretanto, em sua 
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consciência, não pode o depoente afirmar se essa transposição foi proposital". 
A segunda testemunha, José Farias Ramos, por outro lado, assim depôs: "que o 
requerido tinha bons antecedentes na Empresa, nada constando ao depoente contra ele; 
que havia na agência de Mamanguape muita coisa errada, fazendo crer que o requerido 
tinha sido negligente, não tendo segurança para afirmar se houve fraude". 
A prova pericial produzida demonstrou, com maior evidência, as falhas do relatório final 
da comissão, consoante se pode observar do laudo pericial junto aos autos, às fls., o qual 
ora transcrevo nas observações mais relevantes para o caso: 
"PRIMEIRA PREMISSA: Na verdade, à vista dos documentos que foram presentes ao 
perito, não se encontram elementos bastantes para uma afirmação categórica de ter 
havido da parte do indiciado Waldecy de Souza Gomes a prática de falsidade documental, 
com o propósito de obter vantagem ilícita para a sua pessoa ou para outrem ou para 
prejudicar direitos de terceiros. O perito assim entende - vale salientar - porque os fatos 
de omissão de lançamentos no chamado caderno de entrega RP, a existência de falhas 
na escrituração de valores com duplicidade de indicações numéricas de objetos ou 
mesmo rasuras não traduzem diretamente má-fé e deixam compreender que houve, sim, 
insegurança na execução dos trabalhos de rotina." 
"PREMISSA QUARTA: Assim firmado em observações técnicas e mentais imparciais em 
função dos fatos correlatos e por conhecer de maneira direta e pessoal a complexidade 
revestidora dos serviços postais - especialmente o Sistema de Reembolso Postal que se 
assemelha a verdadeiro movimento contábil de compensação financeira -, o perito, ora 
atuando a bem da Justiça, não tem dúvida em afirmar que o indiciado Waldecy de Souza 
Gomes ao cometer os erros apontados pela respectiva comissão de sindicância - ao 
ponto de ser responsável por certa quantia - o fez em virtude de evidente descontrole na 
execução dos trabalhos sob a sua direção." 
Acrescente-se, por relevante, o resultado das investigações realizadas pelos peritos do 
Departamento de Polícia Federal, quando da realização do exame grafotécnico para 
determinação da autoria das assinaturas apostas nos documentos supostamente 
fraudados, que a comissão afirma categoricamente pertencer ao requerido. 
"No tocante às rubricas, entretanto, embora se tenham efetuado minuciosamente os 
devidos exames entre os lançamentos gráficos padrão e questionado, em decorrência de 
tais lançamentos apresentarem-se como simples emaranhados gráficos, muitas vezes 
rubricas sobrepostas a outras, não detectando, por conseguinte, os elementos intrínsecos 
e extrínsecos do grafismo, devido às dificuldades técnicas encontradas com o confronto, 
ficaram os peritos impossibilitados de fazer qualquer pronunciamento quanto à 
autenticidade dos referidos lançamentos." 
Esses dados são relevantes. Não podem absolutamente ser desconsiderados em face de 
uma suposta verdade absoluta que se pretenda invocar, sob pena de desvirtuar-se, por 
completo, a finalidade da lei e, o mais grave, do sentido de Justiça que deve se sobrepor 
na atividade do Magistrado. 
A justa causa deve ser avaliada subjetiva e objetivamente, ao mesmo tempo, e não só de 
um desses dois prismas. Devem ser levadas em conta as condições pessoais dos 
contratantes, o passado de ambos, o momento psicológico em que foi cometida a falta, 
como ensina com autoridade o culto Evaristo de Morais Filho. 
Daí repetirem, quase unanimemente, os autores italianos que, do ponto de vista subjetivo, 
uma falta pode ser grave, mas em relação aos méritos particulares do empregado, com 
uma prestação de serviços longa, laboriosa, honesta, pode igualmente perder esse 
caráter de gravidade. 
O recorrido, e isso não se pode contestar face aos autos, era um bom servidor, sem vícios 
a macular o seu agir. Dedicou toda a sua vida profissional à EBCT e, atualmente, face à 
falta grave que lhe foi imputada, teve a sua vida absolutamente desestruturada, passando 
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a residir ora com a sua mãe, ora com a sua sogra, ambas viúvas que se mantêm com as 
pensões deixadas pelos maridos. De ocupante de um cargo de confiança na EBCT, 
passou a vendedor de "bolos e salgadinhos" em bares e restaurantes. 
A dignidade humana é o bem maior que emana da própria existência. 
O estarrecimento moral por que passa o apelado perante sua esposa, filhos e a própria 
sociedade é pena por demais severa para dispensar a mais profunda e acurada análise 
do seu merecimento. 
Atrás das figuras abstratas, desenvolve-se o drama que é a vida humana. O direito é feito 
pelo homem e para o homem. Desumanizar o direito é desconhecer-lhe a origem e a 
finalidade. 
Não se descortina, nos presentes autos, de modo incontroverso, o cometimento de falta 
grave do requerido apelado suficiente e bastante a ensejar a rescisão contratual por justa 
causa. Em contrapartida, exsurge do exame dos autos remansosa vida funcional, 
elogiada e honesta, requisitada inclusive para o desempenho de funções de confiança, 
envolvendo poderes de direção e gestão. 
Tais as razões expendidas, nego provimento à apelação para manter, na íntegra, a 
sentença monocrática. 
É como voto. 
 

REMESSA EX-OFFICIO Nº 42.343-PB 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Parte Autora: HELENA FRANCELINA BRITTO GERMOGLIO 
Parte Ré: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - PB 
Advogados: DRS. MANUEL BATISTA DE MEDEIROS (PARTE A) E  

FRANCISCO DAS CHAGAS GIL MESSIAS E OUTROS (PARTE R) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Vencimentos. Teto máximo de remuneração. Art. 37, XI 
da CF/88. Incidência. Lei 8.448/92. 
- Os vencimentos percebidos em desacordo com a Constituição serão reduzidos aos 
limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou 
percepção de excesso a qualquer título (art. 17, do ADCT). 
- Obedece ao princípio da legalidade a autoridade administrativa que, para remuneração 
dos servidores públicos, passou a observar os limites fixados pela Lei nº 8.448, de 
21.07.92, editada em cumprimento ao disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal de 
1988. 
- Só se excluem do teto máximo de remuneração as vantagens previstas nos incisos II a 
VI, do art. 61, da Lei 8.112/90. 
- Remessa oficial 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 
remessa oficial, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 23 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
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RELATÓRIO  

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária 
da Paraíba, Dr. Alexandre Costa Luna Freire, assim resumiu o caso: 
"Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Helena 
Francelino Britto Germoglio, professora da UFPB, contra a aplicação do redutor salarial na 
Lei nº 8.448/92, sob alegação de incidência sobre vantagens pessoais incorporadas aos 
vencimentos. 
Alega que vantagens pessoais não ingressam, na base de cálculo, para aplicação do 
"redutor ministerial", levantando interpretação do STF sobre a matéria constante dos art. 
37, XI e XII, e art. 39, parágrafo 1º, da Constituição Federal de 1988. 
Requer a concessão de medida liminar, a fim de obstar a aplicação do redutor aos seus 
vencimentos. 
E seja concedida a segurança, a fim de proibir a redução dos estipêndios da impetrante. 
Procuração e documentos (fls. 10/16). 
Despacho (fls. 19), concedendo liminar. 
Informações (fls. 23/26), alegando inexistência de ato coator, vez que amparado pelo art. 
37, XI, da Constituição Federal e arts. 1º e 8º, da Lei nº 8.448/92, e, em conseqüência, 
denegação da segurança. 
Parecer do Ministério Público Federal (fls. 27/29), opinando pela denegação da 
segurança." (fls. 32) 
O MM. Juiz Federal concedeu a segurança, em parte, para excluir o abate teto às 
vantagens pessoais da impetrante (fls. 33). 
Face ao duplo grau de jurisdição obrigatório subiram os autos, e neste Tribunal vieram-me 
por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A questão limita-se a saber se se aplica 
aos vencimentos da impetrante o teto máximo de remuneração do servidor público, 
previsto na Constituição Federal. 
Dispõe o art. 37, XI, da CF: 
"Art. 37 ................................................. 
I - ...................................................... 
XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor 
remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos 
respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer 
título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo 
Prefeito;" 
Em obediência ao princípio da legalidade, a autoridade impetrada passou a aplicar o 
disposto na Lei nº 8.448, de 21.07.92, que, editada para dar cumprimento ao mencionado 
dispositivo constitucional, estabeleceu o limite máximo de remuneração para os 
servidores públicos. 
Ora, se há norma expressa na Constituição Federal, que faz incidir o retrotranscrito 
dispositivo sobre as projeções de fatos ou situações do passado, determinando a redução 
dos vencimentos acima do teto constitucional (art. 17, do ADCT), não se admitindo 
invocação do direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título, com maior 
razão ainda há de ser aplicado tal dispositivo constitucional aos fatos ou situações 
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surgidos quando de sua vigência. 
Vale lembrar que, nos termos do parágrafo único, do art. 42, da Lei nº 8.112/90, só se 
excluem do teto máximo de remuneração as vantagens previstas nos incisos II a VI, do 
art. 61, da mesma Lei 8.112, quais sejam: (II) gratificação natalina, (III) adicional por 
tempo de serviço, (IV) adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou 
danosas, (V) adicional pela prestação de serviço extraordinário e (VI) adicional noturno. 
Não se enquadra aí nenhuma das quantias que vêm sendo excluídas dos vencimentos da 
impetrante. 
Celso Antonio Bandeira de Melo, ao se manifestar sobre o assunto, assim esclareceu: 
"O inciso XI, do art. 37, dispõe: "a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a 
maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites 
máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, 
em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e 
Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito 
Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, 
em espécie, pelo Prefeito. 
Aí se prevê que todo servidor público terá sua remuneração confinada a um teto a ser 
estabelecido. Dita lei provirá da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
conforme o caso. Respeitadas as normas constitucionais, cada qual, no exercício da 
respectiva autonomia, estatui a disciplina de seus servidores. 
................................................... 
O limite de retribuição dos servidores está reportado ao que estes elevados cargos 
recebam, em espécie, "a qualquer título". Ou seja: o teto é delimitado pelo que 
efetivamente lhes caiba, computados todos os pagamentos que ditos cargos 
proporcionem e não pelos valores que representem, tão-só, uma parcela dos ganhos 
reais a eles atribuídos como correspectivo da função. 
................................................... 
Além disso, o art. 17 das Disposições Constitucionais Transitórias consigna o seguinte 
preceito: "Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os 
proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a 
Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se 
admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a 
qualquer título." 
Tem-se aí plena confirmação de que os servidores não podem perceber a qualquer título 
retribuição que supere os valores remuneratórios dos cargos aludidos no art. 37, XI, pois, 
ainda quando o excesso advenha de  vantagens ou adicionais ou mesmo quando estiver 
percebido em proventos de aposentadoria, a redução é obrigatória para compatibilização 
com os limites constitucionalmente impostos." 
(in Regime Constitucional dos Servidores da Administração Direta e Indireta, São Paulo, 
Editora Revista dos Tribunais, 1ª edição, 2ª tiragem, 1990, pgs. 71/73). 
Assim, dou provimento à remessa oficial. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 43.751-AL  

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Parte Autora: MARIA LUCILA DA CONCEIÇÃO 
Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA-AL 
Advogados: DRS. JOSÉ DELFIM DA MOTA BRANCO (PARTE A) E  
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SOLANGE DE MELO MARROQUIM E OUTROS (PARTE R) 
 
EMENTA 

Previdência Social. Benefício. Prova relativa à idade. suspeita de fraude. Suspensão 
imediata. Descabimento. Súmula nº 160-TFR. 
- É de ser considerada como válida a certidão de nascimento, lavrada por autoridade 
competente, para provar a idade do segurado, se a Administração não alega qualquer 
defeito de forma, mas apenas sua pouca antiguidade, por tratar-se de documento emitido 
há menos de cinco anos do requerimento de aposentadoria. 
- A jurisprudência repele a suspensão de benefício previdenciário pela simples suspeita 
de fraude, sem a observância da necessidade da devida apuração em procedimento 
administrativo. 
- Incidência da Súmula nº 160 do ex-TFR. 
- Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO  

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade de votos, negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e 
notas taquigráficas constantes do autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 09 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Maria Lucila da Conceição, qualificada nos autos, 
impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor Regional do INSS em Maceió, que 
suspendeu o pagamento dos proventos correspondentes à sua aposentadoria, sob o 
argumento de que a segurada não contava, à época da concessão do benefício, com 
idade de 60 anos. 
Alega que o procedimento adotado pelo demandado não observou o preceito da ampla 
defesa, consubstanciado no art. 5º, LV, da Constituição Federal, citando para tanto a 
Súmula nº 160, do extinto Tribunal Federal de Recursos. 
Negada a liminar. 
Nas informações, a autoridade apontada como coatora diz que o benefício continua a ser 
pago, devendo ser extinto o processo por perda de objeto. 
No mesmo sentido, opinou o Ministério Público Federal. 
Após, o MM. Juiz a quo concedeu a segurança, submetendo o decisum ao duplo grau 
obrigatório. 
Sem pauta e sem revisão nos termos regimentais. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Nas informações, a autoridade apontada 
como coatora alega que o benefício da impetrante vem sendo pago regularmente, 
pugnando pela carência de objeto do mandamus 
Equivoca-se o impetrado. Como se vê às fls. 39/41, a parte autora, ao se dirigir à 
instituição bancária para receber seu benefício, tomou conhecimento de que, mediante 
autorização assinada pela Chefe do Posto de Benefícios daquele município (fls. 40), o 
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pagamento havia sido sustado. 
Subsiste, desse modo, o direito da impetrante em ver seu pleito analisado em sua 
inteireza. 
Passo ao mérito. 
A r. sentença, submetida ao reexame necessário, concedeu a segurança para manter a 
aposentadoria concedida à trabalhadora rural, aduzindo que o órgão previdenciário 
"aplicou verdadeira sanção à segurada, suprimindo-lhe, unilateralmente, o benefício que 
vinha percebendo, à alegação de um motivo inexistente, sem se lhe reconhecer o mais 
mínimo direito de defesa, o que agride a garantia do art. 5º, LIV e LV, da Constituição 
Federal". 
Com inteira razão o ilustre sentenciante. Em nenhum momento proporcionou o recorrente 
oportunidade de defesa à impetrante, ora apelada. Sob a alegação de inexistência de 
certidão de batismo na documentação que embasara o deferimento do benefício e 
argumentando que a data do registro de nascimento apresentado remonta há menos de 
cinco anos da data do requerimento da aposentadoria, contrariando as normas que regem 
a espécie, a autoridade apontada como coatora determinou a suspensão do pagamento 
da referida vantagem. 
Embora tenha sido convocada a prestar esclarecimentos, não teria condições a segurada, 
pessoa analfabeta, desacostumada a formalismos cartoriais, sem nenhuma assistência, 
de justificar qualquer irregularidade, quando ela própria dispunha de sua certidão de 
nascimento (fls. 14), lavrada pelo Oficial do Registro Civil da Comarca de Palmeira dos 
Índios, com fé pública, reconhecida como válida, em 1981, pelo próprio impetrado para o 
deferimento da aposentadoria. 
Considera-se, dessarte, abusiva a atitude da autoridade impetrada em determinar o 
cancelamento do benefício, fazendo vistas grossas a uma certidão lavrada por Oficial de 
Registro competente em obediência aos ditames da lei, exigindo, por outro lado, 
decorridos mais de 13 anos, que a documentação houvesse sido expedida pelo menos 
cinco anos antes da data de entrada do requerimento. 
Como salientou o eminente Juiz José Delgado, ao julgar a AC 3949/AL, "Há entre o ato de 
concessão do benefício de aposentadoria e o INPS a formação de um vínculo 
obrigacional nascido do exame feito pela Administração dos pressupostos para o 
deferimento do pedido, que cria uma relação jurídica de efeito concreto para o segurado, 
cujo desfazimento, sem processo regular, não merece apoio do Judiciário" (J. 19.12.89). 
E esse processo regular deverá ser norteado pelos princípios da legalidade objetiva, da 
oficialidade, do informalismo, da verdade material, do julgamento objetivo e da garantia da 
ampla defesa. Este último, in casu, não foi observado, porquanto, decorridos alguns dias 
da tomada de declarações da impetrante, determinou o impetrado a suspensão do 
pagamento da vantagem. 
No exame da AMS nº 117.326-SP, disse o eminente Ministro Bueno de Souza: 
"É do entendimento da Casa que aposentadoria que vem sendo paga pelo Instituto 
Nacional de Previdência Social em decorrência de processo regular, não pode ser 
suspensa por simples presunção de fraude, sendo indispensável que o fato fique provado 
em inquérito administrativo, com a garantia de ampla defesa do prejudicado. 
Inacolhível a afirmação do Ministério Público Federal de haver sido atendido o requisito da 
ampla defesa do prejudicado, pois o Instituto limitou-se a tomar as declarações do 
impetrante (fls. 74), suspendendo o pagamento da aposentadoria no mesmo dia 25 de 
outubro de 1985 (fl. 76)" (RTFR 162/364). 
Aplicável, pois, ao caso a Súmula nº 160 do extinto Tribunal Federal de Recursos, com o 
seguinte enunciado: 
"A suspeita de fraude na concessão de benefício previdenciário não enseja, de plano, a 
sua suspensão ou cancelamento, mas dependerá de apuração em procedimento 
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administrativo." 
Aliás, esta Turma, analisando caso semelhante na AMS 40064/AL, Relator Juiz Francisco 
Falcão, em Sessão de 23 de março transato, assim decidiu: 
"Previdenciário. Aposentadoria. Prova relativa à idade. Trabalhador rural. 
- É de ser aceita como válida a certidão de nascimento, proveniente de autoridade 
competente, para provar a idade do segurado, haja vista não ter a administração alegado 
qualquer defeito de forma, mas apenas a sua pouca antigüidade. 
- Sentença mantida. Apelo improvido." 
(DJU 03.06.94,p. 28732) 
Com essas considerações, nego provimento à remessa oficial. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 47.645-CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Parte Autora: JOSÉ FEITOSA DANTAS E OUTROS 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA-CE 
Advogados : DRS. ALFEU AMBRÓSIO E OUTRO (PARTE A) 
 
EMENTA 

Administrativo. Servidores do Ministério da Fazenda. Transposição para a carreira de 
Auditoria do Tesouro Nacional. 
- A transposição de servidores do Ministério da Fazenda, em tal condição mediante 
excepcional concurso interno, para a carreira de Auditoria do Tesouro Nacional, deve dar-
se na referência inicial do cargo de destino. 
- Remessa oficial provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à remessa oficial, reformando a sentença reexaminada, nos 
termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado. 
Recife, 23 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Reexame necessário de sentença que julgou 
parcialmente procedentes pedidos formulados por José Feitosa Dantas e outros em ação 
ordinária promovida contra a União Federal. 
O decisório monocrático considerou ter o Decreto nº 92.360/86 extrapolado os limites 
legítimos de regulamentação do Decreto-Lei nº 2.225/85, na medida em que produziu 
situação de prejuízo para os servidores fazendários ocupantes de cargo ou emprego do 
Quadro ou Tabela Permanente do Ministério da Fazenda, transpostos para a Carreira 
Auditoria do Tesouro Nacional. 
Segundo o entendimento exposto no decisum ora reapreciado, restou caracterizada 
distorção do espírito do decreto-lei já referido, com os servidores regredindo, ao invés de 
progredir. Daí adviria a nulidade da Portaria nº 295/86, de teor homologatório da segunda 
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etapa do processo seletivo de ascensão funcional dos autores. 
É que, baseada justamente no diploma regulamentador, a portaria em comento teria 
desprezado o comando do art. 2º, do Decreto-Lei nº 2.225/85, e, preferindo-lhe o disposto 
no Decreto nº 92.360/86, definiu a transposição dos servidores para referência inferior à 
que resultaria da aplicação daquele outro preceito. 
Determinou, assim, fosse observada a sistemática prevista no decreto-lei, com o que a 
posição funcional recairia sobre classes e padrões consentâneos com o ali estatuído, e 
não mais de acordo com o novel e a seu ver espúrio disciplinamento. 
Desacolheu o pleito de dispensa do precatório, em atenção à orientação desta Corte. 
Sem recurso voluntário subiram os autos, cabendo-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Os autores, servidores do Ministério da 
Fazenda, concorreram pelo instituto da ascensão funcional à categoria de Fiscal do 
Tesouro Nacional. Aprovados, foram transpostos para o cargo de Auditor Fiscal do 
Tesouro Nacional, 3ª Classe, Padrão I. Pretendem passar para o mesmo cargo, não no 
Padrão I, mas nos Padrões II, I a IV, de acordo com as referências por eles anteriormente 
ocupadas. 
A carreira de Auditoria do Tesouro Nacional, composta dos cargos de Auditor-Fiscal do 
Tesouro Nacional e Técnico do Tesouro Nacional, foi criada pelo Decreto-Lei nº 2.225, de 
10 de janeiro de 1985. 
Esse diploma legal previu duas diretrizes gerais. 
Pela primeira, estabeleceu-se a transposição para a nova carreira dos ocupantes dos 
cargos de Fiscal de Tributos Federais, de Controlador da Arrecadação Federal e Técnico 
de Atividades Tributárias, na forma do seu Anexo II. 
Quanto aos demais, estabeleceu-se que o ingresso na nova carreira se daria sempre no 
Padrão I, da 3ª Classe, dos novos cargos, através de concurso público, segundo diretriz 
geral, proibindo-se expressamente a transferência ou ascensão funcional para a nova 
carreira. Ressalvou-se, entretanto, a situação dos que fossem servidores do Ministério da 
Fazenda na data de publicação do Decreto-Lei. 
Tendo em vista que, no dia 4 de fevereiro de 1986, foi expedida Portaria pela ESAF 
considerando reprovados dois candidatos no processo seletivo, os autores concluem que 
os demais foram considerados aprovados nessa data. 
A conclusão mostra-se equivocada. O silêncio da Administração, na hipótese, não 
significa, necessariamente, que os demais candidatos teriam sido aprovados. Celso 
Antônio Bandeira de Mello ensina que:  
"Na verdade, o silêncio não é ato jurídico. Por isto, evidentemente, não pode ser ato 
administrativo. Este é uma declaração jurídica. Quem se absteve de declarar, pois 
silenciou, não declarou nada e por isto não praticou ato administrativo algum. Tal omissão 
é um 'fato jurídico', e, in casu, um 'fato jurídico administrativo'. Nada importa que a lei haja 
atribuído determinado efeito ao silêncio: o de conceder ou negar. Este efeito resultará do 
fato da omissão, como imputação legal, e não de algum presumido ato, razão por que é 
de rejeitar a posição dos que consideram ter aí existido um 'ato tácito'. 
Não há ato sem extroversão. Por isto mesmo, ainda que a Administração houvesse, de 
antemão, contado com o efeito legal previsto - e por tal motivo se omitido - de qualquer 
forma o efeito que surgirá é conseqüência normativamente irrogada ao fato da omissão, 
não havendo como filiá-la a uma inexistente extroversão administrativa, a uma declaração 
jurídica que não houve por parte dos agentes públicos que deveriam tê-la proferido. 
Aliás, se fora possível, em tais casos, considerar o silêncio como ato (e já se viu que não 
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pode sê-lo), além de se ter que admitir a existência de um ato sem formalização - pior 
ainda, sem forma sequer (o que é logicamente impossível) -, tratar-se-ia de um ato ilícito. 
Com efeito, a formalização é, de regra, uma garantia, quer para a Administração, quer 
para o administrado, pois cumpre a função de conferir segurança e certeza jurídicas, as 
quais, dessarte, ficariam suprimidas. Além disto, o pseudo-ato incorreria no vício de falta 
de motivação. Frustraria uma formalização que é uma garantia do administrado e um 
direito descendente do princípio de que todo poder emana do povo, o qual, bem por isto, 
tem o direito de saber as razões pelas quais a Administração se decide perante cada 
caso." (In Curso de Direito Administrativo, 4ª ed., Malheiros Editores, pág. 191.) 
O excepcional concurso interno somente passou a ter efeito jurídico no momento de sua 
homologação pela autoridade competente, no caso, o Diretor de Pessoal, fato ocorrido em 
Portaria datada de 6 de fevereiro de 1986 e publicada no Diário Oficial do dia seguinte. 
Desse modo, está correto o ato administrativo que homologou o resultado da segunda 
etapa do processo seletivo, procedeu à ascensão funcional dos autores para a categoria 
de Fiscal de Tributos Federais, em extinção, e, ao mesmo tempo, operou sua 
transposição para a nova carreira no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, 3ª 
Classe, Padrão I. 
O fato de já serem funcionários do Ministério da Fazenda assegurou-lhes apenas o direito 
ao ingresso na nova carreira. Não, porém, à transposição nos termos do Anexo II, direito 
reservado apenas aos ocupantes dos cargos referidos no art. 2º do diploma legal em 
análise. 
Não vislumbro, assim, qualquer distorção no ato administrativo impugnado, com a devida 
vênia do ilustre sentenciante. 
Isto posto, dou provimento à remessa oficial para julgar improcedentes os pedidos, 
condenando os autores no pagamento de honorários advocatícios que fixo em cem reais 
para cada litisconsorte, eis que não houve indicação do valor da causa. 
É meu voto. 
 

 


