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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.321-PE 

Relator:  O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Agravante:  ANA ROZA CAVALCANTI MOREIRA DA CRUZ 
Agravados:  BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A - BANDEPE E CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. CARMINA BEZERRA HISSA E OUTRO (AGRTE.) E  

ABNER APOLINÁRIO DA SILVA E OUTROS (AGRDOS.) 
 
EMENTA  

Processual Civil. Decisão judicial. Inexistência de fundamentação. Nulidade. 
01. A Constituição Federal, no art. 93, inc. IX, determina expressamente que as decisões 
do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. 
02. No caso em apreciação, o Magistrado singular denegou liminar pleiteada em ação 
cautelar sem expor qualquer argumento referente à ausência do fumus boni juris e do 
periculum in mora necessários ao seu indeferimento. Tal fato inquina de nulidade a 
decisão, em virtude da ausência de fundamentação, conforme exige a Lei Maior. 
03. Agravo provido para anular a sentença. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento ao 
agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas anexas, 
que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 20 de setembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Ana Rosa Cavalcanti Moreira da Cruz interpôs agravo 
de instrumento contra decisão judicial que denegou medida liminar por ela solicitada, com 
o objetivo de depositar em juízo prestações da casa própria que a mesma pretendia 
discutir em juízo. 
Alega, em síntese, que a decisão ora impugnada está eivada de nulidade, por não se 
encontrar devidamente fundamentada, assim como o exige a lei. 
Formado o instrumento, o BANDEPE, recorrido, apresentou contraminuta, na qual aduz 
não ter sentido o julgamento do presente agravo, uma vez que a ação principal foi julgada 
extinta por falta de preparo. Alega, ainda, a inexistência dos requisitos autorizadores da 
concessão da medida liminar. Pugna pela manutenção da decisão recorrida. 
Em juízo de retratação, o ilustre Magistrado singular manteve a decisão agravada, pelos 
seus próprios fundamentos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Independentemente da ação principal ter 
prosperado ou não, cumpre-me julgar o presente agravo, uma vez que foi interposto 
contra decisão específica do Juiz singular, quando válido o processo em análise. Sobre o 
prosseguimento ou não da ação cautelar, deve-se pronunciar o Juiz monocrático, uma 
vez que não é esta a questão que se encontra submetida ao crivo desta Turma. 
A motivação das decisões judiciais é hoje uma garantia consagrada pela Constituição 
Federal, cuja finalidade maior é a de se evitar a arbitrariedade e parcialidade do 
magistrado. 
Num Estado Democrático de Direito, como é o nosso, todo e qualquer ato praticado por 
membros do Poder Público deve ser justificado, a fim de que todos os cidadãos tomem 
conhecimento dos motivos que levaram à realização daquele ato e possam, também, 
certificar-se de que o mesmo não se encontra maculado por vícios que deixem dúvida 
quanto à sua moralidade e legalidade. 
E a essa garantia não deve o magistrado se eximir de aplicá-la. Todo e qualquer ato por 
ele praticado deve conter fundamentação, para deixar evidente às partes da sua total 
imparcialidade e isenção. A Constituição Federal, art. 93, inc. IX, assim estabelece: 
"Art. 93 - ........................ 
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse 
público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes;" 
Como bem ensina o eminente Juiz José Augusto Delgado (in Alguns Aspectos 
Controvertidos no Processo de Conhecimento, Revista dos Tribunais, vol. 664, ano 80), "o 
dispositivo constitucional potencializou a garantia de ser motivada qualquer decisão 
judicial. Permite, assim, que se pratique ato revestido de justiça, sem qualquer 
característica de ato de imposição de vontade autoritária. Pressupõe o sistema jurídico 
em ação que o poder do juiz emana do povo e em seu nome o exerce, pelo que está 
obrigado a convencer, quando decide, não somente as partes, como também a opinião 
pública. Com razão, portanto, Lopes da Costa, quando afirma que o preceito da 
motivação da sentença é de ordem pública, por colocar a administração da Justiça a 
coberto de suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e a 
parcialidade." 
A decisão judicial desprovida de fundamentação enseja sua nulidade, por contrariar 
flagrantemente a ordem jurídica constitucional. 
Nesse sentido, transcrevo a seguir ementa da decisão proferida pelo ilustre Juiz 
Eustáquio Silveira, membro do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que 
apreciou situação análoga: 
"Processual Civil. Medida Cautelar. Liminar. Decisão desfundamentada. Nulidade. 
01. A Constituição da República (art. 93, IX) exige que todas as decisões do Poder 
Judiciário sejam fundamentadas, sob pena de nulidade, exatamente para evitar a 
arbitrariedade judicial. 
02. Decisão que, em processo cautelar, defere a liminar "nos termos do pedido", sem 
qualquer motivação, é nula de pleno direito. 
03. Para deferimento cautelar, inaudita altera parte, o juiz deve fundamentar a sua 
decisão, especificamente com relação aos motivos que o levaram ao convencimento de 
que, se citado, o réu poderia tornar a medida ineficaz. A par disso, deve demonstrar a 
existência dos requisitos genéricos autorizativos da providência cautelar, quais sejam, o 
fumus boni juris e o periculum in mora. 
04. Segurança concedida." 
(MS nº 92.01.01523-1/DF, julgado em 01.12.92). 
A decisão do juiz que concede ou indefere liminar, seja em sede de ação cautelar ou de 
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mandado de segurança, tem que examinar se estão presentes o fumus boni juris e o 
periculum in mora, consoante exige a lei. 
O juiz deve, pois, ater-se à averiguação desses dois requisitos, devendo justificar sua 
decisão apontando as suas presenças ou ausências na situação que lhe foi colocada para 
apreciar. 
In casu, ao apreciar pedido de concessão de liminar em ação cautelar, o ilustre 
Magistrado singular prolatou a seguinte decisão (fls. 40): "Nego a liminar". 
Vê-se, assim, que inexiste qualquer fundamentação ou razão de decidir no despacho 
acima transcrito. Motivar ou fundamentar a decisão é um processo de raciocínio lógico 
que o juiz não pode eximir-se de realizá-lo e nem de expô-lo, devendo convencer os 
interessados, ou pelo menos tentar. 
Ante estas considerações, dou provimento ao agravo para anular a decisão agravada. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.390-CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Agravante: FAZENDA NACIONAL 
Agravados: INEL - IMOBILIÁRIA NOVO EUZÉBIO LTDA. E OUTRO 
Advogado: DR. PAULO CAMILLO (AGRDOS.) 
 
EMENTA 

Agravo de Instrumento. Decisão do Supremo Tribunal Federal, pela constitucionalidade 
da COFINS, com efeito vinculante. Incabimento de conversão em renda da União, antes 
do trânsito em julgado da sentença, dos depósitos efetuados para discussão da exação. 
Possibilidade do parcelamento de débitos. 
- Não obstante julgada pelo Excelso Pretório ação direta de constitucionalidade 
reconhecendo legítima a cobrança da contribuição social criada pela Lei Complementar 
n.º 70/91, decisão revestida de efeito vinculante, há que se aguardar o trânsito em julgado 
da improcedência do pedido para se determinar a conversão em renda da União dos 
depósitos efetuados para possibilitar o exame judicial do encargo. 
- Inteligência do art. 32, parágrafo 2º, da Lei n.º 6.830/80. 
- Insubsistente a restrição a direito do contribuinte imposta pelo art. 4º, da Portaria 655/94. 
- Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 21 de fevereiro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de recurso contra despacho concessivo de 
liminar proferido em ação cautelar incidental em que foi autorizado o levantamento dos 
depósitos efetuados em sede de ação declaratória, a título de COFINS, bem como o 
parcelamento dos respectivos débitos, desautorizado pelo art. 4º, da Portaria n.º 655, de 
09.12.93, do Ministério da Fazenda, quanto aos débitos objeto de depósito judicial. 
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Argumenta a agravante que, em face da declaração de constitucionalidade da COFINS, 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito de ação declaratória de 
constitucionalidade, com eficácia erga omines e efeito vinculante para os demais órgãos 
do Poder Judiciário, devem os depósitos ser imediatamente convertidos em renda da 
União. 
Dizem as agravadas que têm direito ao levantamento em face da inexistência de sentença 
nos autos principais. 
Regularmente processados, subiram os autos a esta Corte. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Ao manter a decisão agravada em juízo de 
retratação, a ilustre Juíza Federal da 3ª Vara do Estado do Ceará, Dra. Germana de 
Oliveira Moraes, assim se manifestou: 
"Realmente, observo que não contraria o disposto no acórdão invocado pela agravante a 
decisão de fls. 32/34 dos autos, eis que a declaração de constitucionalidade da COFINS - 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, proferida pela Excelsa Corte, 
apenas fixa uma orientação, de cumprimento inafastável pelos demais órgãos do Poder 
Judiciário, não sendo suficiente, por si só, para pôr termo ao processo." 
Esta Turma já teve oportunidade de manifestar-se no mesmo sentido ao apreciar o AG 
3.198-AL, por mim relatado, que teve a seguinte ementa: 
"Agravo de Instrumento. COFINS. Decisão do Supremo Tribunal Federal pela 
constitucionalidade da contribuição instituída através da Lei Complementar n.º 70/91, com 
efeito vinculante. Conversão em renda da União, antes do trânsito em julgado da 
sentença, dos depósitos efetuados para discussão da exação. Descabimento. 
- Não obstante julgada pelo Excelso Pretório ação direta de constitucionalidade 
reconhecendo legítima a cobrança da contribuição criada pela Lei Complementar n.º 
70/91, a COFINS, decisão revestida de efeito vinculante, não se pode, antes do trânsito 
em julgado da sentença denegatória da segurança requestada pelo contribuinte, 
determinar a conversão em renda da União dos depósitos efetuados para possibilitar o 
exame judicial do encargo. 
- Inteligência do art. 32, parágrafo 2º, da Lei n.º 6.830/80. 
- Agravo improvido." 
Entendo, assim, que subsiste o direito do contribuinte ao levantamento dos depósitos 
voluntários, não obstante a decisão do Supremo Tribunal Federal haver proferido 
julgamento em ADC pela constitucionalidade da exação em comento. 
Assinalo, também, que é inaceitável a restrição genérica estabelecida pela Portaria n.º 
655/94, ao dispor: 
"Art. 4º. Os débitos que foram objeto de depósito judicial não poderão ser parcelados." 
A restrição não se justifica, considerando que a realização dos depósitos para ensejar a 
suspensão do crédito tributário é uma faculdade assegurada pelo art. 151, II, do Código 
Tributário Nacional. Por isso mesmo mostra-se insubsistente a restrição a direito do 
contribuinte em decorrência do exercício regular de direito assegurado em lei. 
Com essas considerações, nego provimento ao agravo para manter a decisão recorrida. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.485-PB 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
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Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Agravada: MOAR S/A - CONFECÇÕES DE ROUPAS 
Advogados: DRS. SINEIDE ANDRADE CORREIA LIMA E OUTROS (AGRTE.) E  

AMAURI DE LIMA COSTA (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Condenação em honorários. Execução de sentença. Bens penhorados 
sob a guarda do depositário. Impossibilidade da aplicação da pena de depositário infiel, 
em virtude da entrega dos bens em cumprimento a outro mandado judicial. Agravo 
improvido. 
1. Aplica-se a pena do art. 904, do CPC, ao depositário quando o mesmo, intimado, 
negar-se a entregar a coisa. 
2. Na hipótese, o depositário não possui mais a guarda dos bens, em virtude de ter 
cumprido mandado de remoção emitido pelo mesmo juízo, referente a outro processo de 
execução. 
3. Não há como se exigir do depositário a quitação de débito não contraído pelo mesmo. 
4. Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO  
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento ao 
agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas anexas, 
que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de abril de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela 
Caixa Econômica Federal contra despacho do MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção 
Judiciária da Paraíba, referente à execução de sentença no processo de embargos à 
execução. 
Moar S.A. - Confecções de Roupas ajuizou ação de embargos à execução contra a Caixa 
Econômica Federal, na qual restou vencida, sendo condenada a pagar os honorários 
advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa. 
Na execução de sentença, foram penhorados e leiloados dois refrigeradores industriais, 
marca Brasinox, com a posterior adjudicação dos bens, pela CEF, os quais se 
encontravam com José Agamenon Crispim Pimentel, fiel depositário. 
Tendo sido expedido mandado de remoção dos bens penhorados, o oficial de justiça, 
designado para o seu cumprimento, certificou não ter procedido à remoção dos 
mencionados bens, em virtude de ter encontrado apenas um dos refrigeradores, que não 
foi removido porque não coube no automóvel cedido pela CEF. 
Ressalte-se que o depositário dos bens, o Sr. José Agamenon Crispim Pimentel, não se 
encontrava no local quando da tentativa de cumprimento do mandado de remoção. 
Intimado novamente para entregar os bens à CEF, em face da adjudicação, o depositário 
solicitou o cálculo da dívida para efetuar o pagamento em dinheiro. Feitos os cálculos e 
intimado para pagar, o depositário não se pronunciou.   
Ocorre que os referidos bens foram objeto de penhora em uma outra ação de execução, 
promovida pelo IAPAS contra a Moar S.A. - Confecções de Roupas, e arrematados no 2º 
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leilão por Sulpício Moreira Pimentel Neto, irmão do fiel depositário, em data posterior à 
adjudicação pela CEF. 
O depositário, então, intimado através de mandado judicial, entregou os citados 
refrigeradores, conforme consta de auto de recebimento e entrega de bens. 
O MM. Juiz de primeiro grau, após tomar ciência, através do requerimento feito pelo fiel 
depositário para que fosse exonerado da função, de que os bens já não mais se 
encontravam sob a sua guarda,  expediu novo mandado de penhora, assim como 
indeferiu o pedido da CEF, no sentido de que fosse determinado ao Sr. José Agamenon a 
quitação do débito ou, caso não o fizesse, fossem-lhe impostas as penas inerentes ao 
depositário infiel. 
É contra esse despacho do ilustre Juiz monocrático que a CEF se insurge, através do 
presente agravo, visando ao deferimento do seu pedido. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Segundo o art. 148, do Código de Processo 
Civil, são funções do depositário, como auxiliar da justiça, a guarda, a conservação e, por 
vezes, a administração do bem penhorado, por ordem dos órgãos jurisdicionais. 
O depositário assume deveres resultantes da função, entre outros, o de manter os bens 
no estado em que lhe foram entregues, não os usando em interesse próprio ou alheio, e 
os pondo em uso, quando necessário à sua conservação, com autorização do juiz. 
Responde o depositário pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar às partes no 
desempenho do encargo. 
Ainda como sanção atribuída ao depositário, em virtude do mau desempenho do encargo, 
estabelece o Código de Processo Civil, no seu art. 904, parágrafo único, a hipótese em 
que o juiz decretará a prisão do depositário infiel, ou seja, quando este, intimado para 
entregar a coisa, não cumprir o mandado. 
A CEF, nas razões do agravo, requer seja decretada a prisão do depositário, nos termos 
do referido artigo, caso o Sr. José Agamenon Crispim Pimentel não promova a quitação 
do débito do qual a agravante é credora. 
Verifico, porém, que não cabe a aplicação da pena, porquanto o depositário não tem mais 
a guarda dos bens em questão, em virtude de os haver entregue em cumprimento a 
mandado judicial. O art. 904, do CPC, é claro ao determinar a decretação da prisão 
quando o depositário, intimado para entregar o bem, não cumprir o mandado. Isso 
implica, portanto, na necessidade de haver um bem sob a guarda do depositário. Na 
hipótese, no entanto, o Sr. José Agamenon comprovou a entrega da coisa, em obediência 
a mandado expedido pelo mesmo juízo. Não há, portanto, como se lhe aplicar uma 
sanção pelo cumprimento de ordem judicial. 
Por outro lado, não se pode exigir do depositário a quitação  de débito não contraído pelo 
mesmo, até porque a sua condição de responsável pelos bens depositados cessou com a 
entrega dos refrigeradores à oficial de justiça. 
Desta forma, não encontro outra alternativa a não ser confirmar o despacho prolatado 
pelo eminente Juiz a quo, negando provimento ao agravo.     
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.514-RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - CRF 
Agravados: DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. E OUTROS 
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Advogados: DRS. ANTÔNIO CÉSAR CAVALCANTI JÚNIOR (AGRTE.) E  
JOSÉ DE RIBAMAR DE AGUIAR E OUTROS (AGRDOS.) 

 
EMENTA 

Processual Civil e Administrativo. Estabelecimentos distribuidores de medicamentos. 
Liminar que susta, em ação cautelar, exigência de manutenção de assistentes técnicos 
durante todo o expediente. Presença dos requisitos da aparência do bom direito e do 
perigo de demora. 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, 1º de dezembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: O agravante impugna decisão do MM. Juiz 
Federal da 1ª Vara - RN que concedeu liminar em ação cautelar para obstar a exigência 
de farmacêuticos como assistentes técnicos dos seus estabelecimentos distribuidores de 
medicamentos. Alega, em resumo, que inexiste perigo de demora e que foi descumprido o 
Decreto 793/93. Formado o instrumento, oferecidas contra-razões e mantida a 
decisão, vieram os autos. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Este Tribunal tem decidido, 
reiteradamente, na esteira do entendimento do antigo Tribunal Federal de Recursos, que 
os estabelecimentos distribuidores atacadistas de medicamentos não estão obrigados a 
manter farmacêuticos como assistentes técnicos. De qualquer modo, a exigência se 
alarga com a determinação de que tais assistentes permaneçam por todo o expediente. 
Está presente, a toda evidência, o requisito da aparência do bom direito. Quanto ao perigo 
de demora, consiste na possibilidade de autuação das firmas que descumprirem a 
exigência.   
Ao julgar o MS 38.887-RN, o Plenário já apreciou a questão posta neste recurso, 
indeferindo pedido de anulação da liminar. Por essas razões, nego provimento ao agravo. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3.705-AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Agravados: ERNANI CEZAR DA SILVA PEREIRA E OUTROS 
Advogados: DRS. ANTÔNIO CARLOS DA SILVA PEREIRA E OUTROS (AGRTE.) 
 
EMENTA 
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Processual Civil. Sigilo fiscal. Somente em casos excepcionais, em que se revele o 
interesse da Justiça, admite-se a requisição de informações sobre contribuintes aos 
órgãos da administração tributária. 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, 09 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A agravante impugna decisão do MM. Juiz 
Federal da 3ª Vara de Alagoas que indeferiu requerimento de requisição de informações a 
órgãos sediados no Estado de Pernambuco para localização do endereço e de bens dos 
executados. Alegam, em resumo, que se trata de situação abrangida pelo parágrafo 
único, do art. 198, do Código Tributário Nacional, impondo-se a quebra do sigilo fiscal no 
interesse da Justiça. 
Formado o instrumento, mantida a decisão, vieram os autos. 
É o relatório. Peço dia para julgamento.  
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Entendo, como o MM. Juiz Federal a 
quo, que a quebra do sigilo fiscal, como previsto no parágrafo único, do art. 198, do 
Código Tributário Nacional, somente se admite em situações excepcionais em que o exija 
o interesse da Justiça. Como tal, não se compreende o mero interesse do credor em 
localizar bens do devedor para satisfação de título extrajudicial. 
Ademais, já fora atendido requerimento visando à localização dos devedores, no Estado 
de Alagoas. A Caixa Econômica Federal tem meios próprios para atingir o objetivo 
colimado, sem sobrecarregar o serviço judiciário.  
Por essas razões, nego provimento ao agravo.  
 

AGRAVO REGIMENTAL NO MS Nº 45.691-AL 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Agravante: UNIÃO FEDERAL 
Agravado: JOSÉ AIRTON SILVEIRA VARELA 
Advogados: DRS. JOSÉ AREIAS BULHÕES E OUTROS (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Agente da Polícia Federal. Reintegração de servidor ilegalmente demitido. 
Competência para a prática do ato. 
- A adoção de medidas administrativas pela Coordenação de Pessoal da Polícia Federal, 
visando à reintegração judicial de servidor, não impede o seu retorno imediato ao cargo. 
Tais medidas, de competência do órgão central, podem ser efetuadas concomitantemente 
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à reintegração do servidor. Cabe, assim, à autoridade local, independentemente da 
burocracia administrativa, providenciar o retorno do funcionário ao cargo.  
- Invalidada a demissão por decisão judicial, a reintegração do servidor dar-se-á de forma 
automática, com efeitos ex tunc. A expedição do correspondente ato administrativo 
consiste em procedimento meramente formal. 
- Agravo regimental a que se nega provimento para confirmar a competência do 
Superintendente Regional para efetivar a reintegração. 
Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos este Agravo Regimental no MS Nº 45.691-AL, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda o Pleno 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, 15 de fevereiro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de agravo regimental interposto pela 
União Federal contra decisão de minha lavra, denegatória de liminar em mandado de 
segurança, impetrado contra ato do MM. Juízo Federal da 1ª Vara em Alagoas, que havia 
determinado o cumprimento imediato de acórdão deste Egrégio Tribunal, visando à 
reintegração de José Airton Silveira Varela no cargo de Agente da Polícia Federal, do qual 
havia sido demitido ilegalmente, segundo a decisão exeqüenda. 
Alegando a União que a reintegração não dependia do Superintendente Regional, mas 
sim da Coordenação de Pessoal em Brasília, impetrou a presente segurança visando a 
sustar o ato atacado. Por não entender presente o fumus boni juris, deneguei a liminar, 
pelo que a impetrante interpôs o presente agravo, repetindo os argumentos da 
impetração. 
Ponho o feito em mesa para julgamento, independentemente de pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A decisão agravada foi redigida nos 
seguintes termos: 
"A adoção de medidas administrativas pela Coordenação de Pessoal da Polícia Federal, 
visando à reintegração judicial de servidor, não impede o seu retorno imediato ao cargo. 
Tais medidas, de competência do órgão central, podem ser efetuadas concomitantemente 
à reintegração do servidor. Cabe, assim, à autoridade local, independentemente da 
burocracia administrativa, providenciar o retorno do funcionário ao cargo. Não vislumbro, 
por isto, a presença do fumus boni juris, pelo que denego a liminar." 
Por sua vez, a autoridade impetrada, prestando informações às fls. 51/53, expôs com 
clareza fatos, nos seguintes termos: 
"A decisão contra a qual insurge-se a União na presente segurança foi proferida em 
execução de obrigação de fazer, lastreada na Carta de Sentença n.º 94.2640-4, extraída 
perante este Egrégio Tribunal, através da qual o autor José Airton Silveira Varela postulou 
o cumprimento do julgado, consistente na reintegração judicial ao cargo de Agente de 
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Polícia Federal. 
Muito embora se trate de execução provisória, pois ainda pendente recurso especial 
interposto pela União, entendi que se devia assegurar ao autor o direito ao imediato 
retorno ao cargo de Agente da Polícia Federal em Alagoas, independentemente da 
prestação de caução, de vez que, caso prospere o recurso especial, nenhum prejuízo 
experimentaria a União, pois os vencimentos a serem pagos nada mais corresponderiam 
do que ao proveito obtido pela Administração com o trabalho do servidor. Em face deste 
entendimento, determinei que fosse expedido ofício ao Sr. Superintendente da Polícia 
Federal em Alagoas, a fim de que providenciasse o retorno imediato do autor ao cargo. 
A mencionada autoridade respondeu então que o autor foi demitido a bem do serviço 
público, por ato subscrito pelo Presidente da República em exercício, Dr. Ulisses 
Guimarães, em 12.05.86, e, no seu entender, a competência para reintegrar o servidor 
não seria sua, mas sim do Chefe do Executivo Federal, esclarecendo que encaminhou o 
expediente à Coordenação do Pessoal/DPF/BSA para os trâmites legais. 
Dito ofício ensejou despacho judicial em que fiz evidenciar ao Sr. Superintendente que o 
cumprimento do julgado não pode ficar ao talante da ultimação de providências de cunho 
meramente administrativo, devendo estas serem adotadas paralelamente e sem prejuízo 
do direito do autor ao imediato retorno ao cargo. Penso ser ilógico e absurdo que o autor, 
após ver reconhecida em primeira e segunda instância a ilegalidade de sua demissão, e, 
em conseqüência, assegurando-lhe o retorno ao cargo, fique o cumprimento do julgado 
condicionado à feitura do ato de reintegração pelo Exmo. Presidente da República. Dito 
ato fugiria ao controle do Judiciário, no que diz respeito à sua edição, com a agravante de 
subordinar ao Executivo a efetivação de providência determinada judicialmente. Por tais 
motivos foi que determinei, desta vez, a expedição de mandado de reintegração. 
Recebi, então, ofício subscrito pelo Coordenador de Pessoal do DPF, através do qual se 
vê a defesa da tese de que o ato de reintegração é de competência exclusiva do 
Presidente da República, tendo informado que os documentos necessários à finalização 
do ato foram encaminhados ao Ministério da Justiça. 
A autoridade local, consoante se verifica, insistiu no descumprimento do mandado judicial, 
muito embora tenha sempre justificado e explicado a sua conduta. Em razão disso, e 
mormente porque noticiava a mesma que as providências administrativas já haviam sido 
iniciadas e teriam rápido desfecho, entendi prudente e razoável aguarda-se um pouco 
mais antes da adoção de providências processuais-penais. E justamente quando já para 
escoar-se o período de trinta dias é que sou notificado da presente impetração e do douto 
despacho prolatado pelo eminente Juiz Relator Dr. Francisco Falcão, em que é mantida a 
decisão  atacada, destacando o douto Juiz que "cabe à autoridade local, 
independentemente da burocracia administrativa, providenciar o retorno do funcionário ao 
cargo." 
Embora tenha a autoridade administrativa se comprometido a efetivar brevemente o ato 
da reintegração, não se tem notícia, ao longo de quase trinta dias de tolerância deste 
juízo, de sua realização, tudo indicando que a pretensão da Administração é mesmo a de 
submeter o ato à vontade do Exmo. Presidente da República, o que, reafirmo, não pode 
ser aceito." 
Estou de inteiro acordo com o entendimento do MM. Juízo impetrado. Não pode o 
cumprimento da decisão judicial ficar infinitamente à espera de providências burocráticas, 
que a Administração se furta a tomar, sob  a alegação de que esta ou aquela autoridade 
não tem competência para tal. Como já dito no despacho agravado, independentemente 
de outras providências, pode o Superintendente Regional providenciar o retorno imediato 
do servidor ao serviço. Não poderá ficar a reintegração, determinada judicialmente, 
dependendo exclusivamente de ato do Sr. Presidente da República. 
Inexiste, assim, direito à obtenção de liminar, pelo que nego provimento ao agravo para 
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manter a decisão impugnada. 
É como voto. 
 

AGRAVO REGIMENTAL NA REO Nº 34.929-RN 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Agravante: FAZENDA NACIONAL 
Agravado: JOÃO BOSCO CLÍMACO DE CARVALHO 
Advogados: DRS. VALTER SANDI DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS (AGRDO.) 
 
EMENTA 

Agravo Regimental. Decisão que negou seguimento a recurso oficial. Imparcialidade do 
juiz. 
- O magistrado não está obrigado, por força da remessa oficial, a analisar em detalhes o 
decisum recorrido como se advogado da parte fosse. A remessa oficial não retira do juiz a 
imparcialidade com que deve sempre agir. Assim, se a União não se utiliza do recurso 
voluntário, não cabe à Corte ad quem esmiuçar a decisão recorrida, papel atribuído ao 
defensor legal da mesma. 
Agravo a que se nega provimento. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental na  REO nº 34.929-RN, 
em que são partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: A Fazenda Nacional agrava regimentalmente 
de decisão que negou seguimento à remessa oficial, por contrariar Súmula desta Corte 
em questão predominantemente de direito. 
Versam os autos sobre repetição de indébito, sob o argumento de inconstitucionalidade 
do empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei 2.288/86, referente à aquisição de 
veículos. 
Aduz a agravante que a Súmula mencionada no despacho apenas ventila a matéria de 
fundo - inconstitucionalidade do empréstimo compulsório -, não se atendo a outras 
questões, como o termo inicial de fluência dos juros moratórios, honorários advocatícios, 
necessidade de prova do recolhimento do empréstimo e decadência. Afirma, ainda, que o 
trancamento dos recursos tolheria seu direito de impugnar o decisum nos Colendos STF e 
STJ, vez que inexiste acórdão no caso vertente. 
Ponho o feito em mesa para julgamento, independentemente de pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Como visto no relatório, pretende a 
agravante que esta Turma aprecie a remessa para que se pronuncie sobre os juros e 
honorários fixados na sentença, bem como a necessidade de prova do recolhimento do 
empréstimo e a decadência. 
Verifico, no entanto, que, apesar de haver o MM. Juiz sentenciante se pronunciado sobre 
estas matérias, a Fazenda deixou transcorrer in albis o longo prazo recursal a que tem 
direito. Partindo disto, neguei seguimento ao recurso oficial, amparado em disposição 
legal e regimental, uma vez que o recurso interposto da decisão impugnada contrariava 
matéria predominantemente de direito, já sumulada. 
Ora, o magistrado não está obrigado, por força da remessa oficial, a analisar em detalhes 
o decisum recorrido, como se advogado da parte fosse. A remessa oficial não retira do 
juiz a imparcialidade com que deve sempre agir, sob pena de comprometer toda a 
segurança e confiança que o jurisdicionado deve encontrar no Judiciário. 
Não chego ao ponto de entender, como alguns, que o instituto da remessa oficial não foi 
recepcionado pela Constituição de 88. Deve o órgão ad quem, porém, limitar-se a um 
exame superficial sobre a correção da decisão recorrida. Para a impugnação de detalhes, 
deve estar atento o patrono da parte, que tem o dever institucional de defendê-la. 
Se, por falta de estrutura material ou humana, a União não foi bem defendida, é assunto 
que refoge ao Judiciário, que não pode suprir estas deficiências.  
Ademais, nem ao menos pode a União invocar o interesse público, uma vez que este 
inexiste. Não se pode confundir interesse público com interesse de pessoa de direito 
público. A União arrecadou dinheiro de forma inconstitucional e vem protelando a sua 
devolução com artifícios processuais que, infelizmente, a lei lhe põe à disposição. Desta 
forma, o único interesse público que vislumbro é a necessidade de preservar o 
ordenamento jurídico contra inconstitucionalidades.  
A finalidade meramente procrastinatória dos atos da agravante é revelada pela fragilidade 
de suas alegações. Com efeito, afirma ela fazer-se necessária a prova do recolhimento da 
exação, como se não constasse dos autos o DARF de fls. 06. Apega-se ao instituto da 
decadência, quando o valor foi recolhido a título de empréstimo, mesmo que 
inconstitucional, para ser devolvido a partir de 1989. Até esta data não honrou seu 
compromisso e ainda alega que o contribuinte lesado não mais poderá obter a repetição 
do indébito. O prazo para repetição, por motivos de justiça, somente poderá ser contado a 
partir do momento em que a União desonrou o prazo de devolução. Por sua vez, os 
honorários foram fixados com moderação (10%). 
Por essas razões e para não confundir o papel de juiz com o de defensor de uma das 
partes na causa, mantenho a minha decisão. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.359-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: FRANCISCO DE OLIVEIRA LEMOS 
Advogados: DRS. NEONÉSIO JOSÉ DE SOUZA E OUTROS (APTE.) E  

DELANGE FELINTO PITOMBEIRA (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Previdenciário. "Seringueiro da borracha". Direito à percepção de pensão 
mensal vitalícia prevista no art. 54, do ADCT da CF de 88, e na Lei n.º 7.986/89. 
Admissão de testemunho como meio de prova. Impossibilidade de acumulação com outro 
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benefício previdenciário. 
I - Os seringueiros que, atendendo a apelo do Governo brasileiro, contribuíram para o 
esforço de guerra, trabalhando na produção de borracha, na Região Amazônica, durante 
a Segunda Guerra Mundial, fazem jus à percepção da pensão mensal vitalícia prevista no 
artigo 54, do ADCT da Constituição de 1988, e na Lei n.º 7.986/89. 
II - Pelas circunstâncias em que se realizaram as atividades de seringueiro, é de se 
reconhecer que o mesmo se encontra em situação idêntica àquela prevista no § 3º, do art. 
55, da Lei n.º 8.213/91, impondo-se a admissão de prova testemunhal como suficiente 
para comprovar a sua permanência nos seringais da Amazônia, durante a 2ª Grande 
Guerra. 
III - Sendo o autor detentor de outro benefício previdenciário, terá que fazer opção por 
este ou pela percepção da pensão mensal vitalícia, que também será paga pelo Ministério 
da Previdência e Assistência Social. 
IV - Apelação parcialmente provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 30 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra 
sentença da MM. Juíza Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que, julgando 
procedente ação ordinária, entendeu ser direito do autor a percepção de pensão mensal 
vitalícia prevista no ADCT da Constituição Federal de 1988 e na Lei n.º 7.689/89, 
condenando o Instituto-réu no pagamento das diferenças devidas ao autor desde a 
promulgação da referida Lei, acrescidas de juros e correção monetária. 
Inconformado, recorre o réu para esta Superior Instância, objetivando desconstituir o 
decisum. 
Alega, em suas razões, que o autor, ora recorrido, não conseguiu provar nos autos 
preencher as condições para fazer jus ao benefício por ele pleiteado, acrescentando, 
ainda, que o mesmo autor já é detentor de aposentadoria por velhice, não podendo, 
portanto, acumular outro benefício previdenciário. 
Contra-razões apresentadas às fls. 42/43. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O benefício previdenciário, objeto da 
presente demanda, encontra-se previsto no art. 54, do ADCT da Constituição Federal de 
1988, e na Lei n.º 7.986/89. 
Estabelece o supramencionado dispositivo constitucional o seguinte: 
"Art. 54. Os seringueiros recrutados nos termos do Decreto-Lei n.º 5.813, de 14 de 
setembro de 1943, e amparados pelo Decreto-Lei n.º 9.882, de 16 de setembro de 1946, 
receberão, quando carentes, pensão mensal vitalícia no valor de doze salários mínimos. 
§ 1º O benefício previsto neste artigo é estendido aos seringueiros que, atendendo a 
apelo do Governo brasileiro, contribuíram para o esforço de guerra, trabalhando na 
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produção de borracha, na Região Amazônica, durante a Segunda Guerra Mundial." 
A douta Juíza sentenciante assim apreciou a matéria: 
... 
8. Realmente, no nível de prova testemunhal, verifico que o autor logrou demonstrar a 
realidade dos fatos alegados, pois, como se lê no depoimento de José Maria Morais, 
dando notícia de que o promovente efetivamente dirigiu-se, em 1943, para o Seringal Poti, 
no Rio Acre, tendo inclusive encontrado com o autor em Belém; informação esta também 
mencionada no depoimento testemunhal de Manoel Soares Valetim, segundo o qual 
dirigiram-se de navio para Belém, onde ele (testemunha) permaneceu, prosseguindo 
aquele (o autor) para o Acre. Ademais, o documento de fls. 16/19 comprova a presença 
do promovente, no ano de 1944, na região fronteiriça com a Bolívia, de vez que àquela 
época, dada a precariedade dos meios de transporte, somente poderia atingir aquele 
destino se passasse pela Região Amazônica, por terra ou por água. 
9. A questão reside, assim, em saber se, somada a este início de prova documental, a 
prova testemunhal é ou não suficiente para se reconhecer procedente o pedido do autor: 
não ignoro que o art. 55, parágrafo 3º, da Lei n.º 8.213/91, estabelece que a comprovação 
do tempo de serviço, em justificação administrativa ou judicial, somente produzirá efeito  
'quando baseada em início de prova material`, ficando excluída 'a prova exclusivamente 
testemunhal.` 
10. Contudo, o mesmo dispositivo legal, sabiamente, atenua o aparente rigor da norma 
que, à primeira vista, poderia importar em inacesso à jurisdição em casos como este, em 
que não houvesse o mencionado 'início de prova material`, ao ressalvar expressamente 
os casos fortuitos e os de força maior, que constituem (como se sabe) situações que 
subordinam as vontades humanas de forma invencível e alteram de modo substancial a 
forma de execução das obrigações. 
11. O parágrafo 2º, do art. 179, do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social 
(Decreto 357/91), contempla, exemplificativamente, indicações do que seriam tais 
situações, apontando casos como 'incêndio, inundação ou desmoronamento`, resultando 
a conclusão do caráter exemplificativo da norma a evidência de que esses fenômenos 
não esgotam o rol dos casos fortuitos ou de força maior. 
12. No caso, depreende-se do contexto do processo que a distância do local, as 
dificuldades de acesso, a natureza mesma do trabalho de desbravamento em regiões 
inóspitas, onde teria trabalhado o promovente, inviabiliza qualquer registro documental 
detalhado e circunstanciado do recrutamento, máxime quando se sabe que o trabalho nos 
seringais da Amazônia era feito por voluntários, com o intuito de eximir-se da convocação 
para os campos de batalha da 2ª Guerra Mundial. 
13. O desbravamento de mata virgem da Região Amazônica e as circunstâncias da 2ª 
Guerra Mundial, na qual se operou, com certeza, não podem ser consideradas situações 
normais, nas quais se possam manter íntegros e resistíveis ao tempo e a hostilidade do 
meio qualquer registro por ventura feito dos trabalhos dos "seringueiros da borracha". 
14. Desta forma, tenho que o autor se encontra em situação idêntica àquela de que cogita 
o parágrafo 3º, do art. 55, da Lei nº 8.213/91, ou seja, em situação de força maior, 
constituindo exceção à regra proibitiva de aceitação de prova exclusivamente 
testemunhal, para efeito de comprovação do tempo de serviço, impondo-se ex vi legis a 
admissão dessa modalidade probatória como suficiente para tanto; ressalto, entretanto, a 
aceitação do documento de fls. 16/19 como hábil para demonstrar a presença d 
promovente na Região Amazônica, à época da 2ª Guerra Mundial. 
15. Assim sendo, preenche o autor o requisito constitucional necessário à fruição de 
pensão mensal vitalícia, no valor de doze salários mínimos, conforme assegura o art. 54, 
do ADCT, sendo-lhe facultado optar entre esta pensão e qualquer outro benefício 
previdenciário pelo mesmo auferido." 
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Irresignado, insurge-se o Instituto-apelante contra o decisum em dois aspectos: 
Primeiramente, alega que o autor não provou nos autos ter exercido, no período da 
Segunda Grande Guerra, a atividade de seringueiro na Região Amazônica, não fazendo, 
portanto, jus à referida pensão vitalícia. 
Depois, argumenta que, embora tenha a MM. Juíza a quo observado, na fundamentação 
de sua sentença, que o autor, já sendo detentor de benefício previdenciário por velhice, 
poderia optar pela percepção de um dos benefícios a que tinha direito, a isto deixou de se 
referir na parte dispositiva do julgado. 
Analisando o primeiro aspecto suscitado pelo apelante, adoto como meus os fundamentos 
esboçados pela douta Juíza sentenciante, que apreciou a matéria de maneira irretocável. 
Quanto ao segundo ponto argüido pelo apelante, tenho que lhe assiste razão. 
É que o autor, detentor de outro benefício previdenciário, terá que fazer opção por este ou 
pela percepção da pensão mensal vitalícia, ora pleiteada, que também será paga pelo 
Ministério da Previdência e Assistência Social. 
Como a r. sentença, em sua parte dispositiva, omitiu este imperativo de lei, muito embora 
a douta sentenciante nele tenha se referido na sua fundamentação, entendo que deva ser 
dado provimento, em parte, ao presente recurso, para vedar ao autor o direito à 
acumulação dos dois benefícios previdenciários. 
Com estas considerações, dou parcial provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 19.376-SE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: VALDIRA NUNES DE MELO 
Advogados: DRS. ORLANDO DE OLIVEIRA E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Pensão devida aos dependentes de militar morto, acidentalmente , por 
colega de farda, quando se encontrava em serviço. Hipótese prevista na Lei n.º 3.765/60. 
Sua concessão. 
- Tendo o militar falecido dentro das dependências do quartel onde se encontrava de 
serviço, faz jus os seus dependentes à pensão militar prevista no art. 15, § 1º, da Lei n.º 
3.765/60. 
- Para a concessão desta pensão, não há que se questionar se a vítima contribuiu, 
culposamente, para a ocorrência do evento, bastando, tão-somente, que o seu 
falecimento tenha ocorrido numa daquelas situações previstas na lei. 
- 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, 11 de outubro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de apelação interposta pela União Federal 
contra sentença do MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, que, nos 
autos da ação de rito ordinário proposta por Valdira Nunes de Melo, julgou procedente o 
pedido, reconhecendo ser direito da autora a percepção da pensão prevista no art. 17, da 
Lei n.º 3.765/60, c/c o art. 7º, inciso IV, deste mesmo Diploma Legal, em decorrência da 
morte por acidente de seu filho, Gilton Nunes de Melo Oliveira, ocorrida nas dependências 
do quartel onde prestava serviço. 
Irresignada, recorre a União Federal, alegando, em sua razões, que a tese adotada pelo 
Julgador a quo, de que a responsabilidade do Estado é a do risco integral, não merece 
guarita no Direito pátrio. 
É que, segundo a apelante, o filho da autora faleceu em decorrência de ferimento 
provocado por arma de fogo, da qual era proprietário, não existindo, desta forma, o nexo 
etiológico entre o fato lesivo, que é imputável à Administração Pública, e o dano causado. 
Assim, argumenta a União Federal que " não há como responsabilizar a União pelo 
simples fato de imprudentemente e negligentemente dois soldados que estejam no 
Batalhão comecem a brincar com a arma da própria vítima, que, por defeito próprio, 
dispara, tendo antes, conforme doc. fls.25, sido advertido por dois soldados do perigo 
dessa brincadeira de apontar arma para outra pessoa e apertar o gatilho." 
Contra-razões apresentadas às fls. 74. 
Houve remessa ex officio. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Pretende a autora, ora apelada, a 
instituição de pensão em virtude da morte de seu filho, soldado do Exército, decorrente de 
disparo de arma de fogo provocado por outro soldado, nas dependências do Batalhão 
onde prestava serviço. 
A seu turno, a União Federal, ora apelante, insurge-se contra a concessão da referida 
pensão, sob o argumento de que a morte do soldado, filho da autora, não foi resultante de 
acidente de trabalho, mas, sim, provocada por imprudência da própria vítima, que, com 
outro soldado, brincava com arma de sua propriedade. 
O MM. Juiz a quo, ao prolatar sua sentença, concedeu o benefício pleiteado, baseando-se 
na "Teoria do Risco Integral" para fundamentar a responsabilidade objetiva do Estado 
pela prática de atos comissivos de seus agentes, exigindo-se tão-somente a existência de 
nexo causal entre a lesão e o ato. 
Por oportuno, transcrevo parte do decisum: 
" ... 
A própria União confirma e as provas constantes dos autos revelam que o soldado 
falecido estava de serviço no 28º BC, do Exército, no dia 15.11.88, por conta das eleições, 
e foi morto em face de um acidente com disparo de arma de fogo, ocorrido nas 
dependências do quartel, por parte de um outro soldado. 
Confirmada, induvidosamente, a existência desses fatos para o desate do feito, é preciso 
tecer as seguintes considerações. Vejamo-las. 
É verdade que a morte do soldado Gilton verificou-se por imprudência de um colega e 
dele próprio, vez que brincavam com arma de fogo, quando esta emperrou e Gilton pediu 
ao soldado Farias que armasse o tambor, o que foi feito, ocasionando o disparo mortal. 
A questão é, basicamente, de responsabilidade civil. O soldado estava de serviço. Se 
brincava com arma de fogo, de forma imprudente, a responsabilidade é da União, porque 
não teve, por seus prepostos, o cuidado de coibir esse tipo de brincadeira perigosa no 
local de trabalho, mormente que um outro soldado, justamente o autor involuntário do 
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disparo, participou da brincadeira. 
...." 
Analisando os presentes autos, observo que o objeto do pedido inicial cinge-se na 
concessão da pensão militar instituída pela Lei nº 3.765, de 04.5.60, que, no seu art. 17, 
assim, estabelece: 
" Art. 17. Todo e qualquer militar não contribuinte de pensão militar, mas em serviço ativo, 
cujo falecimento ocorrer nas circunstâncias previstas nos parágrafos do art. 15, deixará a 
seus beneficiários a pensão que, na conformidade desses parágrafos, couber-lhe, 
qualquer que seja o seu tempo de serviço." 
A seu turno, o artigo 15 e seus parágrafos preconizam o seguinte: 
"Art. 15. A pensão militar corresponde, em geral, a 20 (vinte) vezes a contribuição e será 
paga mensalmente aos beneficiários. 
§ 1º Quando o falecimento do contribuinte se tenha verificado em conseqüência de 
acidente ocorrido em serviço ou de moléstia nele adquirida, a pensão será igual a 25 
(vinte e cinco) vezes a contribuição. As provas das circunstâncias do falecimento do 
contribuinte será feita em inquérito ou por atestado de origem, conforme o caso. 
§ 2º Se a morte do contribuinte decorrer de ferimento recebido, de acidente ocorrido, ou 
moléstia adquirida em operação de guerra, na defesa ou na manutenção da ordem 
interna, a pensão será igual a 30 (trinta) vezes a contribuição." 
Constato, por outro lado, que, no caso em apreciação, não há dúvidas de que tanto a 
vítima como o autor do disparo eram soldados do Exército, estavam em serviço e 
encontravam-se nas dependências da unidade militar, onde eram lotados. 
É igualmente indiscutível que a vítima faleceu em decorrência de disparo de arma de fogo 
deferido, acidentalmente, por um colega seu de farda. 
Desta maneira, chego à conclusão de que a hipótese aqui apresentada enquadra-se aos 
dispositivos legais anteriormente mencionados. 
A alegação da apelante de que as circunstâncias em que ocorreu o falecimento do filho 
da autora afastariam a concessão do benefício pleiteado não é convincente. 
É que, como bem disse o MM. Juiz a quo, a Lei nº 3.765/60, ao instituir pensão em favor 
dos dependentes de militares, estabeleceu que o benefício seria concedido quando o 
falecimento decorresse de ferimento recebido, de acidente ocorrido em serviço ou de 
moléstia nele adquirida, não fazendo qualquer restrição ou exceção. 
Não se pretende, nesta ação, indenização por morte de militar, mas a percepção de uma 
pensão, cuja concessão independe da culpa da vítima, bastando, tão-somente, que o 
falecimento tenha ocorrido numa daquelas situações previstas na lei. 
Não vislumbro, portanto, como não reconhecer à autora, na condição de genitora do 
soldado falecido, o direito de receber a pensão requerida na inicial. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial, mantendo o 
decisum em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 24.960-SE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT 
Apelado: LUIZ GUSTAVO SANTANA DE JESUS REP/ POR LUIZ GONZAGA DE JESUS 

E OUTRO 
Advogados: DRS. JAIRO CARVALHO DE OLIVEIRA E OUTROS (APTE.) E  

LUIZ EDUARDO COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS (APDO.) 
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EMENTA 

Administrativo. Responsabilidade civil. União Federal. Morte por atropelamento. 
Obrigação de indenizar. 
- Para eximir-se das obrigações de ressarcir os prejuízos, cumpria à ECT comprovar dolo 
ou culpa de vítima. Os autos revelam, todavia, não se haver ela, de modo algum, 
desincumbido do ônus probante. 
- A sentença criminal absolvitória, de cópia anexada, mas de trânsito em julgado não 
certificado, apenas evidencia - tal a remissão nela contida ao art. 386, VI, do CPC - que a 
absolvição se deu por "não existir prova suficiente para a condenação." 
- Aplica-se-lhe, portanto, a responsabilidade civil objetiva quando agente seu, nessa 
qualidade, causar danos a particulares. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
apelação e à remessa, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de maio de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Apelação e remessa de sentença proferida 
pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara de Sergipe, condenando a ECT - Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos ao pagamento de pensão alimentícia no valor mensal de 10 (dez) 
salários mínimos e de indenização por dano moral aos menores Luiz Gustavo Santana de 
Jesus e Luiz Eduardo Santana de Jesus, tudo pela morte da mãe, Cleonice das Virgens 
Santana, vítima de atropelamento ocorrido em 14.05.91, causado por motocicleta 
pertencente àquela empresa pública federal, na ocasião pilotada pelo servidor Fábio 
Ferreira Coelho. 
Nos autos, segundo a recorrente, não se produziu qualquer prova documental ou 
testemunhal a atestar o dolo ou culpa de empresa, condição indispensável para fazer 
valer sua responsabilidade civil subjetiva, o ônus probandi, não lhe competindo, porém, 
aos recorridos. Ademais, os valores da pensão do ressarcimento por dano moral se 
estabelecem sem consideração de qualquer critério lógico, restando arbitrários. 
As contra-razões afirmaram imperar, no caso, responsabilidade civil objetiva, ex vi do art. 
37, parágrafo 6º, da Lei Suprema, donde o ônus de prova caberá, tão-só, à recorrente, e 
dela não se desincumbiu. Incide na espécie o art. 66, do CPP, porque sentença do Juízo 
Criminal absolveu o servidor da ECT, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VI), 
nunca havendo categoricamente reconhecido a inexistência material do fato. As quantias 
determinadas na condenação já foram expressamente pedidas na inicial, sem qualquer 
impugnação da contestação, verificando-se, então, a punição cogitada no art. 302, caput, 
do CPC. 
Relatei. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A empresa pública ECT, embora 
dotada de personalidade jurídica de direito privado, explorou um serviço público de 
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competência da União, o "portel" (CF, art. 21, X). 
Aplica-se-lhe, portanto, a responsabilidade civil objetiva quando  agentes seus, nessa 
qualidade, causarem danos a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, parágrafo 6º). 
É o caso. 
Veículo pertencente à ECT, dirigido em serviço por servidor dela, causou 
indubitavelmente a morte da genitora dos autores, aqui apelados. Estes somente devem 
atestar, e atestaram, o nexo causal entre o evento lesivo e o dano. Nunca lhes caberia 
demonstrar culpa ou dolo da empresa ou de seu empregado. 
Para eximir-se da obrigação de ressarcir os prejuízos, cumpria à ECT comprovar dolo ou 
culpa da vítima. Os autos revelam, todavia, não se haver ela, de modo algum, 
desincumbido do ônus probandi. 
De fato, as provas coletadas nos autos, documental e testemunhal, jamais a socorrem. 
A sentença criminal absolvitória, de cópia anexada, mas de trânsito em julgado não 
certificado, apenas evidencia - tal a remissão nela contida ao art. 386, VI, CPC - que a 
absolvição se deu por "não existir prova suficiente para a condenação." 
Ela só prevaleceria, sabe-se, se houvesse categoricamente reconhecido a inexistência 
material do fato (CPP, art. 66). Não o fez. 
Donde inexorável a inteira responsabilidade civil da ré, ora apelante, sem qualquer 
suavização, como preceitua o aresto monocrático. 
Quanto aos valores estipulados pelo julgador do primeiro grau, tenho-os por justos e 
corretos até figurarem na peça exordial, sem merecer a mínima impugnação por parte da 
respondente. 
Nego, pois, provimento ao apelo e à remessa, mantendo a sentença. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 34.346-RN 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: CONSUELO ARCOVERDE PEREIRA PINTO E OUTRO 
Advogados: DRS. ANNA KATHYA HELINSKA E OUTROS (APTE.) E  

RICARDO LUIZ PEREIRA PINTO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Aposentadoria. Função comissionada suprimida. Incabimento. Preliminar 
de litispendência rejeitada. 
- Inocorrência da preliminar de litispendência, em face de os autores, na Justiça do 
Trabalho, terem sido considerados carecedores de ação. 
- O direito dos apelados de manterem incorporados aos seus proventos a vantagem 
percebida há anos na condição de gratificação de função comissionada é intangível, não 
podendo ser suprimido sem que se dê chance a um debate anterior. 
- Apelação improvida. 
 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, rejeitar a preliminar de 
litispendência e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
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Custas, como de lei. 
Recife, 18 de outubro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Consuelo Arcoverde Pereira Pinto e Edilson Leite da 
Silva ingressaram com ação ordinária contra o INSS - Instituto Nacional de Seguridade 
Social, visando à reincorporação aos seus proventos da parcela referente à gratificação 
da função comissionada exercida pelos autores por pelo menos dez e nove anos, 
respectivamente, a qual foi suprimida por ordem do Instituto-réu, sem que lhes fosse dada 
a chance de se defenderem. 
Contam que na vigência de seus contratos de trabalho, à luz do regime celetista, junto ao 
órgão autárquico, tiveram nas suas gratificações verdadeiros salários, uma vez que 
representavam mais de 80% (oitenta por cento) do total de suas remunerações. E 
afirmam que as referidas complementações foram pagas com habitualidade durante 27 
meses, de 1989 a abril de 1991, quando foram suprimidas . 
Regularmente citado, o INSS argüiu preliminarmente a litispendência, argumentando 
existir idêntico pedido tramitando na 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Natal/RN. 
No mérito, afirma que os autores receberam gratificações de funções na qualidade de 
servidores estranhos ao órgão, uma vez que contratados para cargos de confiança, tendo 
se desligado por motivo de aposentadoria . Arrematam sua defesa, esclarecendo que o 
Regulamento que tratava do pessoal empregado nas autarquias do SINPAS estabelecia 
que o empregado afastado por motivo de doença faria jus a uma complementação da 
remuneração pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, representada pela 
diferença entre a retribuição percebida e o valor do auxílio-doença ou da aposentadoria 
por invalidez. 
Foram anexados cópia da petição remetida à Justiça do Trabalho, bem como contestação 
e sentença original da Justiça do Trabalho, declinando de sua competência para julgar 
dissídio, cuja parte é órgão da Administração indireta federal ( fls. 71/74). 
A sentença julgou procedente em parte a pretensão autoral para tomar como parâmetro 
do cálculo dos proventos a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, em 
vez de 12 (doze), conforme requerido na exordial. 
O INSS recorreu da sentença em razão de o Juiz a quo ter determinado a aplicação do 
art. 201, parágrafos 3º e 202, da Constituição Federal, com retroação dos cálculos a 5 de 
outubro de 1988, uma vez que a regra ínsita no artigo 202, da CF, não é de aplicação 
imediata, sendo indispensável a edição de lei regulamentadora. 
Foram apresentadas as contra-razões (fls. 134). 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): 1) PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA: 
Agiu com acerto o Juiz sentenciante ao rejeitar a preliminar em tela. 
A autarquia-ré sustenta existir litispendência entre a presente demanda e a Reclamação 
nº 1.273/91, ajuizada perante a 2ª JCJ de Natal/RN. No entanto, tal preliminar inocorreu. 
Os autores juntaram aos autos a segunda via da sentença trabalhista, onde aquele 
colegiado a quo julgou os autores carecedores de ação para litigar matéria previdenciária 
na Justiça Laboral.  
Assim, rejeito a preliminar. 
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VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Os autos noticiam que os autores, antigos 
servidores celetistas da autarquia-apelante, exerciam cargos comissionados. Ao 
requererem suas aposentadorias por invalidez, tiveram os cálculos dos proventos 
efetuados considerando-se os doze últimos salários-base, somados à parcela referente à 
complementação previdenciária. No entanto, independentemente do que foi acima 
aduzido, a autarquia-apelante, em abril de 1991, após 27 (vinte e sete) meses pagando 
aquela importância, retirou dos proventos dos autores a parcela que equivalia a 80% 
(oitenta por cento) de seus proventos, sem que lhes desse oportunidade de conhecer as 
reais razões de tal dedução. 
Ora, inexistem dúvidas da arbitrariedade praticada pela autarquia-apelante quando 
suprimiu dos proventos dos autores a quantia relativa à incorporação da gratificação da 
função comissionada, mormente quando já lhes tinha deferido tal vantagem, pagando-a a 
exatos 27 (vinte e sete) meses da concessão da aposentadoria.  
A questão é saber se poderia a autarquia reduzir parte dos proventos dos apelados sem 
que a estes fosse garantido o mínimo de respeito ao devido processo legal, com a 
conseqüente ampla defesa. 
Asseguro que não. Verifica-se a ausência de oportunidade de discussão da medida 
introduzida pelo INSS. Ora, a natureza jurídica da gratificação do cargo de confiança, 
paga com habitualidade pela autarquia, é salarial; recolhendo para os cofres públicos da 
Previdência Social a contribuição de mesmo título, não haveria por que, passados 27 
(vinte e sete) meses, reduzir-lhes os proventos, porque a Resolução Conjunta 
IAPAS/INPS/INAMPS nº 73, de 13 de março de 1985, previu a hipótese de se pagar a 
complementação de remuneração por no máximo 24 (vinte e quatro) meses aos 
empregados, quando afastados da atividade por motivo de doença.  
Transcrevo parte da sentença a quo: 
" 34 - A afirmação do Instituto-réu de que suprimiu a complementação sub studio, em 
cumprimento ao disposto no art. 27, da Resolução Conjunta IAPAS/INPS/INAMPS nº 73, 
de 13 de março de 1985, não confere azo ao agir ora impugnado. É que, sem explicações 
mais aprofundadas, referida instrução normativa não poderia contrapor-se ao 
mandamento constitucional encartado no art. 201, parágrafo 4º. 
De mais a mais, o dispositivo da Resolução a que faz menção o Instituto-réu, redigido 
para ter aplicação apenas àquela hipótese em que o servidor afastado por motivo de 
doença, quando, então, habilitado à complementação da remuneração, representada pela 
diferença entre a retribuição percebida e o valor do auxílio-doença ou da aposentadoria 
por invalidez. 
35 - Aqui, a hipótese é distinta. Não se trata, propriamente, de direito ao percebimento, 
conjuntamente com os proventos, dessa complementação. O que os autores têm direito, 
em compasso com o preceito constitucional em foco, é receber os seus proventos com 
base na média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, para os quais 
concorreram as gratificações por eles percebidas quando em atividade. 
36- As parcelas, denominadas de complementação previdenciária, suprimidas dos 
proventos dos autores, em verdade, não são verbas complementares, mas sim 
integrantes dos valores a serem pagos em razão da aposentadoria. Daí por que não 
podem ser expungidas. 
37- Dessa forma, a pretensão dos autores, em termos, merece procedência. Merece 
reparos, tão-somente, quanto ao número de salários de contribuição que devem servir de 
base de cálculo à fixação de seus proventos. É que, quando ocorreram as 
aposentadorias, encontrava-se em vigor a Constituição da República atual, determinando, 
no caput do art. 202, o cálculo da aposentadoria sobre a média dos trinta e seis últimos 
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salários de contribuição, revogando, assim, a norma infraconstitucional que determinava 
incidência apenas quanto aos doze últimos meses." 
Nesse sentido, acompanho os fundamentos da sentença monocrática, em face de a 
Constituição Federal declarar, em seu art. 202, que o benefício será calculado sobre a 
média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente, isto 
porque a aposentadoria dos autores teve seu início após a edição da Constituição, 
quando já vigia o comando daquele dispositivo, que é auto-aplicável. 
Assim, com estas considerações, nego provimento à apelação.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 45.164-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: FILOMENA FERREIRA DE ALMEIDA 
Advogados: DRS. EMÍLIA MEIRELES BARGUIL E OUTROS (APTE.) E  

CLEIDE HELENA MARQUES LOUSAD E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Previdenciário e Processual Civil. Comprovação de tempo de serviço perante a 
Previdência Social. Ação Declaratória. Cabimento. Preliminar não argüida na contestação. 
Impossibilidade de apreciação pelo Tribunal. Julgamento antecipado da lide. Ausência de 
produção de provas requeridas pelo réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Existência 
de início de prova material. Reconhecimento de tempo de serviço prestado. Período de 
estágio. Exclusão. 
- Não pode ser conhecida, em grau de recurso, a preliminar que não foi suscitada na 
contestação e, por conseguinte, não foi objeto de apreciação pela sentença recorrida. 
- Entendendo o Juiz que as provas documentais existentes nos autos são suficientes para 
a instrução do processo, não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da 
lide, sobretudo quando as provas requeridas em nada contribuiriam para dirimir a questão 
e formar o livre convencimento do julgador. Preliminar rejeitada. 
- A declaração fornecida por estabelecimento de ensino, cuja idoneidade não foi 
contestada, é prova bastante para autorizar o reconhecimento de tempo de serviço 
prestado, nos exatos termos do art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91. 
- O período de estágio não pode ser computado para efeito de tempo de serviço, uma vez 
que a atividade de estagiário não cria vínculo empregatício nem obriga contribuir para a 
Previdência. 
- Apelação parcialmente provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 14 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de apelação interposta pelo INSS - Instituto 
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Nacional de Seguro Social contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Seção 
Judiciária do Ceará, que, julgando procedente ação declaratória, reconheceu existir 
relação jurídica de Direito Previdenciário entre a autora e o Instituto requerido, em 
decorrência do exercício de atividade vinculada ao regime da Consolidação das Leis da 
Previdência Social nos períodos de 01.01.62 a 31.12.64, de 01.01.65 a 22.02.66, de 
01.03.66 a 31.06.66, de 12.09.66 a 17.11.66 e de 01.01.67 a 21.03.67. 
Determinou, assim, o MM. Juiz a quo que fosse computado, para todos os efeitos 
previstos na CLT, o tempo de serviço prestado pela autora nos períodos acima 
mencionados. 
É contra este decisum que se insurge o INSS, alegando, em preliminar: a) o incabimento 
de ação declaratória para provar tempo de serviço perante a Previdência Social; b) o 
cerceamento de defesa, pois não foram deferidas as provas por ele requeridas. 
No mérito, afirma o recorrente que a decisão a quo foi de encontro ao preceituado na 
legislação previdenciária, uma vez que os documentos apresentados pela autora, ora 
recorrida, não são contemporâneos ao tempo de serviço. 
Por fim, alega que não foi devidamente comprovado o tempo de serviço no período 
compreendido entre 01.01.67 a 21.03.67, como também o tempo que trabalhou como 
estagiária não pode ser computado para este fim, pois não cria vínculo empregatício de 
qualquer natureza, nem há obrigatoriedade de contribuição para a Previdência Social. 
Às fls.46, foram apresentadas contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Antes de apreciar o mérito, passo a 
examinar as preliminares argüidas. 
Alega, inicialmente, o Instituto-apelante, que a ação declaratória não é via processual 
adequada para se provar tempo de serviço perante a Previdência Social. 
Observo, todavia, que esta preliminar argüida não foi suscitada na contestação e, 
portanto, não foi objeto de apreciação da sentença, ora impugnada. 
Assim ocorrendo, não tomo conhecimento da mesma. 
Quanto à segunda preliminar, no sentido de que, ao julgar antecipadamente a lide, sem 
que fosse deferida a produção das provas requeridas pelo réu, ora apelante, o douto 
sentenciante cerceou-lhe o direito de defesa, entendo que a mesma não deva prosperar. 
É que o MM. Juiz sentenciante, ao julgar antecipadamente a lide, entendeu que as provas 
documentais existentes nos autos eram suficientes para instruir o processo e formar o seu 
livre convencimento, achando desnecessário produzir provas em audiência. 
Ademais, as provas requeridas pelo INSS, em sua contestação, resumem-se ao 
depoimento pessoal da autora e à oitiva dos representantes legais das entidades onde a 
mesma trabalhou, que, caso deferidas, em nada contribuiriam para esclarecer a hipótese 
em discussão, ainda mais a questão, e formar o convencimento do Juiz a quo, uma vez 
que a autora já houvera juntado, aos autos, vários documentos expedidos por essas 
mesmas entidades, cuja autenticidade, em momento algum, foi contestada. 
Desta forma, vislumbrando ocorrer, in casu, a hipótese prevista no art. 330, I, do CPC, 
rejeito esta preliminar. 
Passo, agora, a examinar o mérito da pretensão deduzida em juízo. 
Pretende a autora, ora apelada, ver reconhecido, perante a Previdência Social, o tempo 
de serviço por ela prestado, por vários anos, em várias entidades públicas da cidade de 
Senador Pompeu-CE. 
O MM. Juiz sentenciante, apreciando a prova documental trazida aos autos, concluiu pela 
procedência do pedido, por entender encontrar-se devidamente comprovado o tempo de 
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serviço ao qual se refere a autora. 
O Instituto-apelante, a seu turno, pugnando pela improcedência da ação, requer a reforma 
do decisum, ao fundamento de que o mesmo contrariou a legislação previdenciária em 
vigor. 
A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, em 
seu art. 55, § 3º, estabelece o seguinte: 
" § 3º. A comprovação do tempo de serviço para efeitos desta Lei, inclusive mediante 
justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no artigo 108, só produzirá 
efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova 
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 
fortuito, observado o disposto na Seção III, deste Capítulo." 
Observo que a autora, ao formular o seu pedido, anexou aos autos vários documentos, 
através dos quais pretende provar o alegado. 
Analisando tais documentos, verifico que alguns referem-se, apenas, à qualificação 
profissional da autora, ora apelante, pois são certificados de cursos de formação e de 
especialização profissionais. 
Constato, todavia, a existência, nos autos, de outros documentos que constituem prova 
material, as quais noticiam haver a autora exercido a profissão de professora no período 
compreendido entre os anos de 1962 e 1966. (doc. de fls. 10/15). 
Quanto ao período compreendido entre janeiro a março de 1967, tenho que os 
documentos apresentados pela autora, às fls. 18/19, não autorizam o reconhecimento do 
tempo de serviço por ela prestado nesse período, pois são meros certificados de cursos 
de aperfeiçoamento, expedidos pelo Centro Regional de Treinamento para o Nordeste, 
nos quais se noticia a simples participação da autora no XX Curso Pré-Serviço em 
Economia Doméstica e em Extensão Rural, no período de 03/01/67 a 21/03/67. 
Por fim, com relação ao período do estágio remunerado, realizado na Associação 
Nordestina de Crédito e Assistência Rural do Ceará, no período de 1º/04/67 a 1º/07/67 
(fls. 20/21), entendo que o mesmo, também, não pode ser computado como tempo de 
serviço prestado, pois, como alegou o apelante, o estágio não cria vínculo empregatício 
de qualquer natureza, nem tampouco existe obrigatoriedade de contribuição para a 
Previdência Social. 
Chego à conclusão, portanto, que a autora só tem direito ao reconhecimento do tempo de 
serviço prestado no período de 1962 a 1966, quando exercia as atividades de professora 
na Escola Normal e Ginásio Cristo Redentor, na Cidade de Senador Pompeu, no Estado 
do Ceará. 
Com estas considerações, dou parcial provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 45.619-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelantes: JOSÉ MARLENE DE SOUZA E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. JOSÉ CLÁUDIO MEDINA (APTES.) 
 
EMENTA 

Militar. Aeronáutica. Quadro complementar. Promoção de Terceiro Sargento. Decreto 
68.951/71. 
- Têm direito às promoções subseqüentes os Terceiros Sargentos do Quadro 
Complementar da Aeronáutica que, promovidos a essa graduação por força do Decreto nº 
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68.951/71, deixaram de realizar o estágio de aperfeiçoamento em virtude de ato omisso 
da própria Administração Militar. 
- Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 22 de novembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária 
do Ceará, Dr. Paulo De Tarso Vieira Ramos, assim resumiu o caso: 
"01. José Marlene de Souza, José Borba Mousinho, Wytemar José Duarte, Atos Soares 
da Silva e Nélson Muss promoveram a presente ação contra a União Federal, pedindo 
seja esta condenada a: a) integrá-los no Quadro Regular de Sargentos da Aeronáutica, 
com ressarcimento por preterição; b) promovê-los, observado o interstício previsto no art. 
24, do Decreto nº 68.951/71, a Segundo Sargento, Primeiro Sargento e Suboficial, em 
igualdade de condições com o pessoal da Taifa, por contarem com mais de seis (6) anos 
na mesma graduação de 3º Sargento, na ativa; c) efetuar tais promoções a partir da data 
em que hajam completado o interstício de dois (2) anos, previsto no art. 24, do Decreto nº 
68.951, comprovado por seus assentamentos militares; d) após cumpridas as exigências 
anteriores, conservá-los na reserva remunerada, onde se encontram, com os proventos a 
que fizerem jus; e) pagar-lhes as diferenças de soldo, vantagens e gratificações, 
acrescidas de juros e correção monetária, alusivas aos últimos cinco (5) anos anteriores 
ao ajuizamento da ação, e, ainda, custas e honorários advocatícios. 
02. Com a inicial, os documentos de fls. 12/39. 
03. Na contestação, suscitou a ré a preliminar da prescrição, como prevista no art. 1º, do 
Decreto nº 20.910/32. No mérito, sustenta, em resumo, que a pretensão não tem amparo 
legal. 
04. Replicando às fls. 40, repelem os autores a preliminar, insistindo, ainda, nas razões de 
início suscitadas." (fls. 62/63). 
O MM. Juiz sentenciante julgou improcedente o pedido (fls. 68). 
Apelam os autores (fls. 70/74). 
Devidamente processados, sem contra-razões, subiram os autos e neste Tribunal vieram-
me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O regulamento baixado pelo Decreto nº 
68.951/71 previu a possibilidade de ingresso dos Terceiros Sargentos do Quadro 
Complementar no Quadro Regular da Aeronáutica, mas impôs a condição de realização 
com aproveitamento de estágio de aperfeiçoamento organizado pelo Ministério da 
Aeronáutica, a teor do art. 49, verbis: 
"Art. 49. Os Terceiros Sargentos oriundos do aproveitamento de que trata o artigo anterior 
só poderão ser promovidos à graduação imediata se ingressarem nos Quadros Regulares 
do Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica mediante aprovação em estágio de 
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aperfeiçoamento organizado pelo Ministério da Aeronáutica." 
O douto Juiz sentenciante entendeu, sobre o estágio em relevo: 
"c) se tal estágio nunca veio a ser realizado, por discricionariedade da Administração, que, 
ao final, acabou por eliminá-lo, não se pode tachar tal postura de ilegal. Não havendo a 
lei, na verdade, imposto a realização de tal estágio, deixou a Administração a liberdade de 
realizá-lo, ou não, de acordo com sua conveniência e oportunidade. Não se pode, 
portanto, aceitar o argumento dos autores de que a Administração infringiu a hierarquia 
das normas jurídicas nem a hierarquia disciplinar;" (fls. 65). 
Vejo, porém, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem adotando entendimento 
discrepante. 
Aponto os seguintes precedentes: 
"Militar. Terceiro Sargento da Aeronáutica. Quadro complementar. Estágio de 
aperfeiçoamento. Promoção. Direito adquirido. 
- Terceiros Sargentos do Quadro Complementar da Aeronáutica, impedidos de realizar o 
estágio de aperfeiçoamento, previsto em lei, por ato omissivo da Administração Militar, 
têm direito adquirido às promoções aos postos imediatos, tendo em vista que o estágio 
era conditio sine qua non. 
- Decisão unânime." 
(REsp 19.252-0/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Américo Luz, julg. 07.12.92, republ. DJU 
08.03.93) 
"Militar. Quadro Complementar da Aeronáutica. Promoção de 3º Sargento. 
Se a Administração Militar impede de forma expressa e preconcebida à realização de 
estágio de aperfeiçoamento previsto em lei, viola o direito adquirido dos pretendentes ao 
estágio de aperfeiçoamento e, em conseqüência, à graduação imediata. (Art. 49, do 
Decreto nº 68.951/71). 
Recurso especial conhecido e provido." 
(REsp 16.842-O/DF, 2ª Turma, Rel. Min. José de Jesus Filho, julg. 14.04.93, decisão 
unânime). 
Ressalto trecho do voto proferido pelo Ministro Américo Luz, no REsp 19.252-0/DF, 
reportado pelo Ministro José de Jesus, no REsp 16.842-O/DF: 
"... Ora, a realização do estágio já era um direito adquirido e não mera expectativa. A 
época em que deveria ser realizado é que ficaria a critério da Administração, em função 
da conveniência e oportunidade, mas a sua não realização escapa à discricionariedade. 
Quando promovidos a 3º Sargento, assegurou-se-lhes o estágio de aperfeiçoamento para 
graduação imediata. A extinção gradual do Quadro Complementar está previsto no art. 
51, já transcrito, do Decreto nº 68.951/71, mas o art. 45, parágrafo único, ao tratar de 
'extinção de especialidades ou subespecialidades`, ressaltou a manutenção dos direitos 
adquiridos. A hipótese assemelha-se à de candidato aprovado em concurso público. Tem 
este apenas expectativa de direito à nomeação, dentro do prazo de validade do certame. 
Por isso, pode até não ser nomeado. Mas é defeso à Administração reduzir o período 
preestabelecido, sob pena de frustrar-lhe a expectativa porque já havia adquirido o direito 
à fluência de todo o tempo. Mutatis mutandis aos recorrentes, retirou-se, à revelia da lei, a 
conditio sine qua para uma possível promoção, ou seja, o estágio. Se a lei diz que 
ficariam na graduação de 3ºs Sargentos até a aprovação em estágio, estabeleceu uma 
condição que a Administração resolveu amputar sem oferecer alternativa." 
Com essas considerações, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 47.824-PE 
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Relator: O SR. JUIZ BARROS DIAS 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
Apelado: ADEJARDO FRANCISCO DA SILVA 
Advogados: DRS. TORQUATO CASTRO JÚNIOR E OUTROS (APTE.) E  

CRISTIANA GUEIROS SOUZA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Progressão funcional. Exame da legalidade do ato administrativo.  
- Rejeitada, em parte, a preliminar de incompetência ratione materiae da Justiça Federal, 
em face de tratar-se também de matéria de D. Administrativo, qual seja, a análise da 
competência de órgão administrativo na atribuição de nota aos promoventes para fins de 
ascensão funcional. 
- Processo administrativo relativo a progressão funcional pode ser apreciado pelo 
Judiciário, no tocante aos aspectos legais de seu desenvolvimento. 
- Reconhecida a incompetência da Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD 
para adentrar o mérito da atribuição de notas. 
- Incompetência da Justiça Federal para enquadrar os requerentes no cargo pretendido 
no processo administrativo de ascensão funcional, bem como para condenar o promovido 
a pagar as respectivas repercussões salariais. 
- Rejeição parcial das preliminares. Provimento parcial da apelação. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar parcialmente 
as preliminares e dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na 
forma do relatório e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 14 de fevereiro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ BARROS DIAS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS: Trata-se de ação declaratória cumulada com 
indenização por perdas e danos contra a Universidade Federal de Pernambuco, 
promovida por dois professores desta. A exordial explica que os autores requereram 
administrativamente sua ascensão funcional de professor assistente para professor 
adjunto. Os pedidos obtiveram parecer favorável do Departamento de Geologia, sendo 
atribuídas aos requerentes, em avaliação, notas acima da média necessária à progressão 
pretendida. Entretanto, a Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD opinou pelo 
não atendimento ao pedido, fugindo de sua competência, segundo alegam os 
promoventes, ao verificar a pontuação deferida. Ocorre que os requerentes se 
encontravam no exterior, realizando curso de doutorado, com a anuência da 
Universidade, motivo pelo qual só recorreram da decisão ao retornarem de viagem. O 
recurso administrativo, entretanto, foi considerado intempestivo pela Administração. Os 
suplicantes argumentam que só após a cientificação da referida decisão administrativa é 
que começa a fluir o prazo para o recurso. Requerem a declaração do direito de ascensão 
funcional para o cargo de professor adjunto, desde a data de quando deram entrada ao 
processo administrativo, e a condenação da autarquia, para que lhes restitua as 
importâncias referentes às diferenças salariais originadas deste fato, sendo inclusive 
obrigada a retificar as CTPS dos autores. 
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Em contestando, a UFPE requer, de início, a intimação dos suplicantes para que 
apresentem o inteiro teor do aludido processo administrativo, alegando que o mesmo não 
foi localizado na autarquia, presumindo que estejam em poder dos mesmos, em face das 
cópias por eles acostadas aos autos, relativas a partes do procedimento. Aduz que os 
autores já são professores adjuntos desde 22 de outubro de 1989, motivo pelo qual são 
descabidos o pedido de parcelas vincendas e o de parcelas vencidas correspondentes à 
data posterior à progressão. Contrapõe a assertiva de que os autores não foram 
cientificados da decisão da CPPD, com o documento acostado à exordial, onde o decisum 
é formalmente comunicado ao departamento de lotação dos autores, sustentando que o 
silêncio dos mesmos faz supor anuência à decisão recorrida. Conclui que, em decorrência 
desse fato, o recurso administrativo foi intempestivamente interposto. Rebate o argumento 
de que a CPPD teria praticado ato fora de sua competência, citando a Portaria 340/81, do 
Ministro da Educação. 
Replicam os autores, afirmando não estar de posse do referido processo administrativo; 
que obtiveram cópias do processo através do Departamento de Geologia. Alegam que a 
publicação da decisão no Departamento de Geologia não pode ser admitida como forma 
de intimação para apresentação de recurso, pois que esta comunicação deve ser pessoal. 
Reafirmam a incompetência da CPPD para rever as notas que lhes foram atribuídas, uma 
vez que tal competência caberia à Comissão de Avaliação, de conformidade com a 
Resolução 6/85.  
Em fase de instrução, foram ouvidos os depoimentos dos autores e do Sr. Israel 
Vainsencher, que havia dado parecer técnico favorável à  pretensão de progressão, na 
ocasião em que foi interposto recurso administrativo, ao atuar como Relator. 
Dos depoimentos dos autores, ressalto apenas o fato, relatado pela Sra. Ignez de Pinho 
Guimarães, de que foram deferidos pedidos de outros professores, realizados à mesma 
época, um dos quais possuía apenas o curso de mestrado e o outro porque recorrera à 
CPPD, ao retornar da Alemanha. A depoente acrescenta que obteve a nota mais elevada 
entre os que requereram a progressão; que, à época do seu afastamento para a 
Inglaterra, deixou procurador, por exigência da Universidade; que, em havendo este 
procurador falecido, substituiu-o pela genitora da depoente. Entretanto, nenhum dos dois 
recebeu notificação acerca do processo suso-aludido. Aduz que os documentos que a 
CPPD exigia para a atribuição das notas impugnadas foram anexados pela depoente, tal 
como a portaria que a designava para exercer a função de coordenadora de estágio, 
assim como a publicação de diversos trabalhos científicos, em veículos que atendiam às 
exigências das normas para a progressão. 
Do depoimento de um professor integrante da CPPD, destaco a afirmação de que a 
CPPD, ao retirar pontos da avaliação para progressão, apenas examina o atendimento 
das exigências formais para a atribuição das notas, como, por exemplo, a apresentação 
da publicação de trabalho científico em órgão que não satisfaça os critérios impostos.  
Adiante, afirma que a ciência das decisões administrativas, no caso, é pessoal. 
Também depôs o Sr. Israel Vainsencher, designado pela Universidade para elaborar 
parecer sobre o processo administrativo referente à progressão funcional dos autores, no 
qual pendia recurso administrativo, à época em que integrava o Conselho Universitário. 
Este afirma que acredita haver recebido o aludido processo porque integrava a câmara de 
pesquisa e pós-graduação, sendo conhecido no Conselho por adotar posições rígidas, 
relativamente aos critérios para progressão de docentes. Após analisar detidamente o 
assunto, o depoente concluiu favoravelmente ao pleito dos autores, tendo elaborado 
parecer, votando pela procedência do recurso. Entretanto, o processo não fora incluído 
em pauta, conforme justificação da Secretaria do Conselho, por ser o recurso 
intempestivo. 
A Universidade, atendendo a despacho do MM. Juiz monocrático, exarado na audiência 
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de instrução e julgamento, acostou aos autos cópia do inteiro teor do processo 
administrativo em questão. 
Intimados a se pronunciarem sobre os documentos anexados pela ré, os autores 
apontaram a falta de várias páginas. 
Em dirimindo a lide, o MM. Julgador a quo julgou procedente o pedido. 
Desse decisum, recorre a Universidade, argüindo, preliminarmente, incompetência 
absoluta da Justiça Federal, falta de jurisdição sobre o objeto do pedido e prescrição. No 
mérito, vergasta a sentença no que ignorou a prova oferecida pela recorrente de que os 
autores já haviam ascendido ao cargo de professor adjunto, um em 17.10.89, e outra em 
30.01.90, e no que considerou a CPPD incompetente para avaliar a ascensão discutida. 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR I 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): Trata-se de preliminar de incompetência 
absoluta da Justiça Federal. A apelante  transcreve trechos da peça vestibular, alegando 
que a matéria sub judice é de natureza trabalhista: 
"... requerem os suplicantes que seja declarado o direito de ascensão funcional para o 
cargo de professor adjunto 1, desde 1984, quando deram entrada no devido processo 
administrativo; 
Requerem, outrossim, que lhes sejam restituídas todas as importâncias referentes a 
diferença salarial, com repercussão no 13º salário, com respectivo FGTS, férias (em 
dobro, simples e proporcionais, conforme o caso). 
Requerem os suplicantes que a suplicada seja condenada à obrigação de proceder à 
retificação da CTPS dos suplicantes, no que pertine aos salários vencidos e vincendos, 
bem como a retificação para a real função por eles desempenhadas,...". 
A questão envolve matéria de caráter administrativo, uma vez que se argúi a 
incompetência da CPPD para alterar a nota atribuída na avaliação realizada para fins de 
ascensão funcional dos requerentes. Já o enquadramento dos mesmos no cargo 
pretendido e as respectivas repercussões salariais é matéria a ser apreciada em 
jurisdição especializada, uma vez que os requerentes ainda não eram servidores públicos, 
mas celetistas. 
Destarte, em não se tratando a lide apenas sobre matéria trabalhista, rejeito em parte a 
preliminar de incompetência absoluta da Justiça Federal para analisar apenas a matéria 
administrativa relativa à incompetência da CPPD. 
É como voto. 
 
VOTO-PRELIMINAR II 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): A segunda preliminar suscitada pela UFPE 
refere-se à falta de jurisdição, argumentando que o objeto do processo se situa fora do 
âmbito do Poder Judiciário, por tratar-se de matéria de exclusivo mérito administrativo.  
Realmente, ao Judiciário não cabe decidir sobre a conveniência, oportunidade, eficiência 
ou justiça dos atos administrativos. Seu exame está restrito à legalidade e à legitimidade 
dos atos da Administração. 
Na exordial, os autores requerem que lhes seja declarado o direito de ascensão funcional, 
fundamentando-se na incompetência da CPPD para apreciar o mérito do julgamento 
realizado pela Comissão de Avaliação. Ora, a competência constitui matéria de legalidade 
sujeita ao controle jurisdicional. A avaliação com vistas à ascensão foi realizada, não se 
requerendo, portanto, que o Judiciário o faça. Entretanto, há o pedido implícito de que o 
Judiciário reconheça a ilegalidade do procedimento administrativo, segundo as normas 
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que disciplinam a matéria dentro da Universidade, que indeferiu a pretensão dos 
requerentes. 
Destarte, rejeito a preliminar de ausência de jurisdição. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ BARROS DIAS (Relator): A decisão de mérito é impugnada sob dois 
aspectos. O primeiro refere-se à ausência de apreciação da prova oferecida pela 
recorrente. O segundo, quanto ao entendimento do julgador que decidiu pela 
incompetência da CPPD para avaliar a ascensão em foco. 
Começarei pela competência da CPPD.  
Vamos primeiramente aos fatos. Os professores requereram a dita progressão e 
instruíram seus pedidos com os documentos necessários, tanto que obtiveram notas 
suficientes para galgá-la, segundo a avaliação realizada inicialmente na Comissão de 
Avaliação departamental. Viajaram para o exterior para realizar doutorado, com a 
anuência da Universidade. Nesse ínterim, os pedidos foram indeferidos pela CPPD, sob a 
alegação de que faltavam documentos necessários à comprovação do grau obtido. Em 
alguns casos, a CPPD adentrou o mérito da avaliação, conforme nos relata o decisum 
impugnado (fls. 653, 654): 
"É necessário apreciar, inicialmente, o procedimento estabelecido, no âmbito da 
Universidade Federal de Pernambuco, para a progressão vertical de Professor Assistente, 
Referência 4, para Professor Adjunto, Referência 1. 
A matéria está disciplinada na Resolução nº 06/85, cuja cópia foi juntada aos autos, às fls. 
44 a 54. 
O artigo 5º, da aludida Comissão, atribui competência a uma Comissão, instituída nos 
respectivos departamentos para avaliar o desempenho global do docente, considerando-o 
apto ou não à progressão vertical. 
O relatório final do processo de avaliação será encaminhado à Comissão Permanente do 
Pessoal Docente, que emitirá parecer final, sendo o pedido submetido à decisão do 
Reitor. 
Os autores afirmam que a Comissão Permanente do Pessoal Docente não possuía 
competência para apreciar o mérito do julgamento realizado pela Comissão de Avaliação. 
Na realidade, conforme ressaltou o representante da UFPE, Prof. João Maurício Leitão 
Adeodato, compete à CPPD verificar o atendimento das exigências formais sem exame 
do mérito das notas atribuídas pelas Comissões de Avaliação em funcionamento nos 
respectivos Centros, pois seria impossível reunir especialistas em todas as áreas de 
conhecimento abrangidas pela Universidade. 
Pratica, portanto, a CPPD ato administrativo vinculado, limitando-se a verificar se o 
julgamento realizado pela Comissão de Avaliação atendeu aos requisitos formais. 
No caso ora apreciado, o parecer da CPPD, em vários pontos, ingressou no exame do 
mérito da avaliação. 
Relativamente ao Professor Adejardo, a CPPD não aceitou a atribuição de nota máxima 
nos grupos ‘b’ e 'd’.  
No que tange à Professora Ignez, foi contestada a atribuição de nota máxima nos 
subgrupos '4a` e '3c’.  
Sem dúvida, a graduação das notas conferidas nos diversos grupos somente poderia ser 
realizada pela Comissão de Avaliação, cujos componentes são professores da mesma 
área do docente que está sendo avaliado. 
Por outro lado, a CPPD deixou de considerar os pontos atribuídos em alguns itens, por 
falta de documentos comprobatórios do desempenho da atividade respectiva. 
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Deve-se ressaltar que, em alguns casos, tais documentos constavam dos arquivos da 
própria Universidade, estando os professores requerentes dispensados de apresentá-los. 
Nos demais casos, não foram os autores notificados, antes do parecer final da CPPD, 
para a apresentação dos documentos porventura não anexados ao pedido. 
Ressalte-se que a Comissão de Avaliação não se referiu à ausência de qualquer 
documento necessário para o seu julgamento. 
Havendo dúvida, a Comissão de Avaliação poderia convocar para esclarecimento o 
candidato à progressão, nos termos da Resolução nº 06/85. 
Não há qualquer prova, nos autos do processo administrativo, de que o indeferimento dos 
pedidos tenha sido cientificado aos autores, pessoalmente ou através dos seus 
procuradores. 
O recurso que os autores apresentaram ao Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e 
Extensão foi considerado intempestivo, conforme consta às fls. 584. 
No entanto, o Relator do aludido recurso, Prof. Israel Vaisencher, ouvido neste juízo, 
afirmou que o processo, na verdade, não foi incluído em pauta. 
Na realidade, o voto elaborado pelo Relator e entregue à Secretaria do Conselho foi 
favorável à pretensão dos autores. 
No aludido voto, cuja cópia se encontra às fls. 37 a 42, o Professor Israel Vaisencher 
demonstrou, com ampla fundamentação, que os autores satisfizeram os requisitos para a 
progressão vertical pleiteada. 
Não houve motivos de ordem formal para o indeferimento dos pedidos. 
A existência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo se inclui no 
âmbito do controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário." 
Ainda quanto à competência da CPPD, cito trechos do parecer supramencionado, do 
Relator do recurso administrativo dos autores, in verbis: 
"No entendimento deste Relator, é prerrogativa exclusiva da CA a análise de mérito e 
conseqüente atribuição desta ou daquela nota, cabendo à CPPD tão-somente a tarefa de 
conferir, a cada nota de cada subgrupo, o peso 0, caso seja verificada a impropriedade, 
ou o peso 1, havendo a correção da justificativa apresentada pela comissão com base 
nas informações disponíveis. 
................ 
Grupo 'B’ 
Aqui, a CPPD afirma que: 'Três trabalhos  apresentados em congressos, com apenas um 
resumo comprovado, não justifica a nota máxima atribuída.` 
Ora, a CPPD não contesta a atribuição de nota, mas sim que tenha sido atribuída a 
'máxima`, interferindo assim no juízo de valor que me parece exclusivo da CA... 
.......................... 
Grupo 'D’ 
Mais uma vez, aqui, a contestação da CPPD é em termos de que '... coordenação de 
convênio..., não justifica a nota máxima atribuída.` 
Assim, a mesma contra-argumentação colocada para o grupo 'b` é procedente, 
resguardando-se à CA o direito exclusivo de atribuição de nota. 
.......................... 
Em resumo, dentre os subgrupos contestados pela CPPD, o único para o qual não 
encontramos efetivamente algo que consubstancie a nota conferida pela CA é o subgrupo 
"2d". 
Isto reduziria o número total de pontos de 81,55 para 78,55, ainda suficiente para 
considerar a candidata apta à progressão". 
Ante o exposto, concluo que realmente faltou competência para a CPPD modificar a nota 
da referida avaliação, de forma a impedir a progressão dos docentes, uma vez que não se 
reteve apenas aos aspectos formais da atribuição de notas, adentrando o mérito da 
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avaliação.  
Quanto à questão de os autores já terem progredido para a posição ora pleiteada, desde 
17/10/89, com relação ao Prof. Adejardo Filho, e desde 30/01/90, com relação à Profª 
Ignez Guimarães, não perde objeto o pedido, uma vez que, na exordial, foi pedido o 
reconhecimento do direito à promoção na época em que esta foi requerida pela primeira 
vez (1984), juntamente com suas conseqüências financeiras, o que ainda não foi atendido 
pela UFPE. 
Entretanto, observando o dispositivo da sentença, o douto Julgador monocrático 
realmente não considerou a progressão ocorrida posteriormente ao processo 
administrativo ora analisado. Além do mais, a matéria, a partir daí, foge ao âmbito 
administrativo, não mais cabendo análise por parte desta Justiça Comum. 
Ex positis, reformo a sentença, apenas para reconhecer a incompetência da CPPD no 
que tange à alteração das notas atribuídas aos requerentes, ressalvado o direito de os 
promoventes, relativamente às demais pretensões, ajuizarem ação própria no juízo 
cabível. Sucumbência recíproca. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 48.180-PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: CARROSSEL BRINQUEDOS LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Concessão de liminar. Intimação. Extinção do processo cautelar. Não 
propositura da ação principal. 
01. De acordo com o art. 240, do CPC, os prazos começarão a correr da data da 
intimação das partes, salvo nos casos em que a lei disciplina diferentemente. 
02. O art. 806, do CPC, estipula forma diferenciada de contagem do prazo para a 
interposição da ação principal, posto que o dies a quo é a data da efetivação da medida 
cautelar concedida. 
03. Ainda que inexistente a intimação da parte autora, a manifestação da mesma em 
resposta à contestação presume o seu conhecimento da concessão da medida liminar, 
posto que para que o réu fosse citado o Juiz, necessariamente, teria que ter se 
pronunciado sobre a concessão da referida medida, tal como pleiteada na inicial. 
04. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 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, 08 de novembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Carrossel Brinquedos Ltda. interpôs apelação contra 
sentença judicial que extinguiu o processo cautelar, por ela interposto, sem julgamento do 
mérito, com base no art. 808, I, do Código de Processo Civil. 
Alega, em síntese, a apelante que a sentença foi proferida equivocadamente, uma vez 
que o prazo do art. 806, do CPC, começa a contar do momento da intimação da parte e 
não da efetivação da medida liminar.  
Aduz que, não tendo sido intimada da concessão da referida liminar, não teria corrido o 
prazo contra ela para a interposição da ação principal e, assim sendo, não poderia a 
mesma estar em atraso com a prática do ato devido. 
Em contra-razões, a União Federal alega que, tendo a parte oficiado no feito após a 
concessão da referida liminar, foi suprida a falta da intimação da concessão de liminar, 
razão por que considera insubsistentes os argumentos tecidos pela apelante. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Alega a apelante não se justificar a extinção 
do processo, sem julgamento do mérito, com base no art. 808, I, do Código de Processo 
Civil, por não ter sido a mesma intimada da concessão da medida liminar. 
O art. 240, que dispõe sobre contagem de prazos, dispõe: 
"Art. 240 - Salvo disposição em contrário, os prazos para as partes, para a Fazenda 
Pública e para o Ministério Público contar-se-ão da intimação." 
A regra geral é a constante do artigo supramencionado. No entanto, o próprio dispositivo 
ressalva as hipóteses em que a lei prevê uma outra forma de contagem de prazo. 
O art. 806, do CPC, é o dispositivo que trata da matéria relativa à contagem do prazo para 
a interposição da ação principal: 
"Art. 806 - Cabe à parte propor a ação, no prazo de trinta (30) dias, contados da data da 
efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório." 
Ora, como se vê, o Código de Processo Civil prevê uma forma diferenciada de contagem 
de prazo para a hipótese de concessão de medida cautelar, determinando que o mesmo 
seja contado a partir da efetivação da medida. 
Aliás, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a melhor interpretação do 
artigo referido é exatamente a que se faz ver pela sua letra clara: 
"Conta-se o prazo do art. 806 do momento em que surge uma restrição ao direito da parte 
contrária; se houve concessão de medida liminar, é a partir de sua efetivação que correm 
os trinta dias." 
(STJ-4ª Turma, REsp 1.446-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 05.02.90, pág. 457). 
"Não há outra condição, para início do prazo, além da 'efetivação da medida`. Sem razão, 
portanto, data venia, o acórdão em Bol. AASP 1.435/147, que exige também a ciência 
pessoal do autor de que tal efetivação ocorreu, para que se inicie o prazo." 
(Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 22ª 
Edição, pág. 471). 
Deste modo, não vejo como prosperar a alegação da apelante no tocante à necessidade 
de sua intimação, para que passe a correr o prazo para a interposição da ação principal. 
Penso ser coerente a vontade do legislador em não condicionar a contagem do prazo da 
intimação, até porque o processo cautelar é um processo célere e, quando se pleiteia 
uma medida liminar, o juiz deve se pronunciar ainda com mais rapidez.  
Nestes casos, a parte autora que requereu a medida liminar já tem consciência de que o 
juiz está na iminência de se pronunciar sobre o pedido formulado. Justifica-se, sim, a 
necessidade de intimação da parte ré, pois esta não tem conhecimento do pedido feito 
pelo autor e será quem suportará os efeitos da medida acaso concedida. 
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Ademais, embora não tenha sido intimada da concessão da medida liminar, a autora 
oficiou nos autos, por ocasião da manifestação, a respeito da contestação oferecida pela 
União Federal. 
Ora, se a parte falou nos autos, presume-se que teve conhecimento da concessão da 
medida. Até porque se o réu foi citado, isto mostra que o juiz já havia se pronunciado 
sobre a concessão ou não da medida liminar, tal como requerida pelo autor na sua 
petição inicial. 
Mesmo considerando que a autora só tomou conhecimento do feito quando da 
apresentação de sua manifestação, ainda assim o prazo para a interposição do processo 
principal não foi respeitado, posto que quando o processo foi extinto já contava um mês 
da sua participação no processo cautelar. 
Ante estas considerações, reputo correta a sentença proferia pelo Juiz singular, 
extinguido o processo, razão por que a mantenho. 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 48.180-PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: CARROSSEL BRINQUEDOS LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Concessão de liminar. Intimação. Extinção do processo cautelar. Não 
propositura da ação principal. 
01. De acordo com o art. 240, do CPC, os prazos começarão a correr da data da 
intimação das partes, salvo nos casos em que a lei disciplina diferentemente. 
02. O art. 806, do CPC, estipula forma diferenciada de contagem do prazo para a 
interposição da ação principal, posto que o dies a quo é a data da efetivação da medida 
cautelar concedida. 
03. Ainda que inexistente a intimação da parte autora, a manifestação da mesma em 
resposta à contestação presume o seu conhecimento da concessão da medida liminar, 
posto que para que o réu fosse citado o Juiz, necessariamente, teria que ter se 
pronunciado sobre a concessão da referida medida, tal como pleiteada na inicial. 
04. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 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, 08 de novembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Carrossel Brinquedos Ltda. interpôs apelação contra 
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sentença judicial que extinguiu o processo cautelar, por ela interposto, sem julgamento do 
mérito, com base no art. 808, I, do Código de Processo Civil. 
Alega, em síntese, a apelante que a sentença foi proferida equivocadamente, uma vez 
que o prazo do art. 806, do CPC, começa a contar do momento da intimação da parte e 
não da efetivação da medida liminar.  
Aduz que, não tendo sido intimada da concessão da referida liminar, não teria corrido o 
prazo contra ela para a interposição da ação principal e, assim sendo, não poderia a 
mesma estar em atraso com a prática do ato devido. 
Em contra-razões, a União Federal alega que, tendo a parte oficiado no feito após a 
concessão da referida liminar, foi suprida a falta da intimação da concessão de liminar, 
razão por que considera insubsistentes os argumentos tecidos pela apelante. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Alega a apelante não se justificar a extinção 
do processo, sem julgamento do mérito, com base no art. 808, I, do Código de Processo 
Civil, por não ter sido a mesma intimada da concessão da medida liminar. 
O art. 240, que dispõe sobre contagem de prazos, dispõe: 
"Art. 240 - Salvo disposição em contrário, os prazos para as partes, para a Fazenda 
Pública e para o Ministério Público contar-se-ão da intimação." 
A regra geral é a constante do artigo supramencionado. No entanto, o próprio dispositivo 
ressalva as hipóteses em que a lei prevê uma outra forma de contagem de prazo. 
O art. 806, do CPC, é o dispositivo que trata da matéria relativa à contagem do prazo para 
a interposição da ação principal: 
"Art. 806 - Cabe à parte propor a ação, no prazo de trinta (30) dias, contados da data da 
efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório." 
Ora, como se vê, o Código de Processo Civil prevê uma forma diferenciada de contagem 
de prazo para a hipótese de concessão de medida cautelar, determinando que o mesmo 
seja contado a partir da efetivação da medida. 
Aliás, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a melhor interpretação do 
artigo referido é exatamente a que se faz ver pela sua letra clara: 
"Conta-se o prazo do art. 806 do momento em que surge uma restrição ao direito da parte 
contrária; se houve concessão de medida liminar, é a partir de sua efetivação que correm 
os trinta dias." 
(STJ-4ª Turma, REsp 1.446-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 05.02.90, pág. 457). 
"Não há outra condição, para início do prazo, além da 'efetivação da medida`. Sem razão, 
portanto, data venia, o acórdão em Bol. AASP 1.435/147, que exige também a ciência 
pessoal do autor de que tal efetivação ocorreu, para que se inicie o prazo." 
(Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 22ª 
Edição, pág. 471). 
Deste modo, não vejo como prosperar a alegação da apelante no tocante à necessidade 
de sua intimação, para que passe a correr o prazo para a interposição da ação principal. 
Penso ser coerente a vontade do legislador em não condicionar a contagem do prazo da 
intimação, até porque o processo cautelar é um processo célere e, quando se pleiteia 
uma medida liminar, o juiz deve se pronunciar ainda com mais rapidez.  
Nestes casos, a parte autora que requereu a medida liminar já tem consciência de que o 
juiz está na iminência de se pronunciar sobre o pedido formulado. Justifica-se, sim, a 
necessidade de intimação da parte ré, pois esta não tem conhecimento do pedido feito 
pelo autor e será quem suportará os efeitos da medida acaso concedida. 
Ademais, embora não tenha sido intimada da concessão da medida liminar, a autora 
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oficiou nos autos, por ocasião da manifestação, a respeito da contestação oferecida pela 
União Federal. 
Ora, se a parte falou nos autos, presume-se que teve conhecimento da concessão da 
medida. Até porque se o réu foi citado, isto mostra que o juiz já havia se pronunciado 
sobre a concessão ou não da medida liminar, tal como requerida pelo autor na sua 
petição inicial. 
Mesmo considerando que a autora só tomou conhecimento do feito quando da 
apresentação de sua manifestação, ainda assim o prazo para a interposição do processo 
principal não foi respeitado, posto que quando o processo foi extinto já contava um mês 
da sua participação no processo cautelar. 
Ante estas considerações, reputo correta a sentença proferia pelo Juiz singular, 
extinguido o processo, razão por que a mantenho. 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 49.534-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: SONOPAR METALÚRGICA LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. ROBINSON JOSÉ DE ALBUQUERQUE LIMA E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos à Execução Fiscal. Apelação. Sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada. Reforço de penhora sobre bem  particular de sócio. 
Ilegitimidade da sociedade para embargar. 
- A sociedade por quotas de responsabilidade limitada é parte ilegítima para embargar 
reforço de penhora efetuado sobre bem pessoal de um de seus sócios, cabendo, sim, a 
este, usando da via processual adequada (embargos de terceiro), reivindicar bem seu que 
entenda indevidamente penhorado. 
- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 49.534-PE, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 28 de junho de 1994 (data do julgamento). 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Sonopar Metalúrgica Ltda. apela de sentença 
que indeferiu a petição inicial de embargos do devedor por ela ajuizados contra a 
Fazenda Nacional, à consideração de que, em caso de reforço de penhora, não há 
reabertura de prazo para embargos. 
Argumenta ter recaído o reforço de penhora sobre bem imóvel de um de seus sócios, 
inadmissível, em se tratando, a apelante, de sociedade comercial por quotas de 
responsabilidade limitada, em que somente é executado o seu patrimônio, sendo 
resguardado o patrimônio pessoal de seus sócios. Aduz, ainda, que, mesmo se 
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considerando possível a penhora realizada, inexistiu a intimação da esposa do sócio, 
obrigatória por lei. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força 
de distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O caso em tela é de apelação de 
sentença, nos autos de embargos do devedor, por irresignação em relação a reforço de 
penhora realizado em execução fiscal movida pela Fazenda Nacional contra a Sonopar 
Metalúrgica Ltda., ora apelante. 
Uma vez efetuada a penhora sobre os bens da embargante-apelante, a mesma restou 
insuficiente, pelo que houve necessidade de sua ampliação. Esta segunda penhora não 
mais recaiu sobre bens da apelante, mas sobre bens de um de seus sócios.  
A princípio, entendo não comportar renovação de prazo para embargos, quando o 
objetivo da embargante é o de reabrir discussão acerca da dívida executada, uma vez 
que já extrapolado prazo, conferido anteriormente (por ocasião da primeira penhora), com 
esta finalidade. 
Ocorre que, em se tratando de penhora sobre novo bem, não se concebe a sua 
efetivação sem a devida oportunidade de defesa daquele que sofreu a constrição. Isto 
porque uma resignação em relação a uma primeira penhora não pressupõe concordância 
com um eventual reforço. Distintos, pois, os embargos, nos quais se discute a dívida 
exeqüenda, daqueles em que se discute o objeto, sobre o qual recai o reforço. 
Por outro lado, o bem, objeto do reforço, não é da propriedade da apelante, pelo que esta 
se me afigura como parte ilegítima para o pleito em análise. É o caso hipótese de 
embargos de terceiro, onde o sócio seria parte legítima para, como terceiro, senhor e 
possuidor, requerer a exclusão de seu bem, indevidamente penhorado. 
Isto posto, sem maiores comentários a tecer, nego provimento ao apelo para manter a 
sentença recorrida, embora por outros fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 49.581-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT 
Advogados: DRS. MÁRCIA CRISTINA DE MELO MENDONÇA E OUTROS (APTE.) E  

ALBERTO DE SOUZA CAVALCANTI E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Embargos à Execução. Empresa pública. Contribuições previdenciárias. Contrato de 
prestação de serviços. Relação de emprego. Caracterização. 
1. É impostergável a submissão da atuação das empresas estatais, como instrumentos de 
atuação do Estado, aos princípios enunciados no art. 37 e respectivos incisos, da 
Constituição Federal. Em conseqüência, tem a obrigatoriedade de realizar concurso 
público para admissão de pessoal. Seus empregados são regidos pela CLT, o que nada 
tem de incompatível com a exigência prévia de concurso público. 
2. Os fatos reveladores dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos 
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termos expressos pela legislação consolidada, é que devem ser considerados para a 
aferição da existência do contrato de trabalho, pouco importando o rótulo dado à relação 
jurídica formalmente ajustada. 
3. Refoge à competência da Justiça Federal o reconhecimento de vínculo empregatício e 
as conseqüências jurídico-trabalhistas da legalidade ou não de sua contratação. 
4. Presentes elementos evidenciadores de relação empregatícia, é de se ter como 
devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos prestadores 
de serviços respectivos. 
5. Execução subsistente. 
6. Apelação a que se dá provimento. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as supra-
assinaladas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar 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 junho de 1994 (data do julgamento).  
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de apelação de sentença proferida nos 
autos dos embargos à execução fiscal promovida pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
- INSS contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a 
cobrança de contribuições previdenciárias atinentes a prestadores de serviços de saúde e 
de transporte de mala. 
A ECT, embargante, alega que o INSS invadiu a esfera de competência da Justiça 
Especializada do Trabalho, ao declarar a existência de vínculo empregatício entre os 
prestadores de serviços e ela, destacando a imprescindibilidade de concurso público para 
admissão dos integrantes de seu quadro de pessoal. 
A autarquia previdenciária, devidamente citada, impugnou os embargos alegando a 
existência de todos os elementos caracterizadores da relação de emprego entre a 
embargante e os prestadores de serviços. 
O insigne Magistrado singular julgou procedentes os embargos, sob o argumento de que 
inexiste vínculo empregatício entre a embargante e os prestadores de serviços e que 
apenas por concurso público poderiam os referidos profissionais ingressar nos quadros da 
empresa embargante. 
Irresignada, a autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação, renovando os 
termos da inicial e pugnando pela reforma do decisum. 
Contra-razões às fls., em que a apelada tece louvores à sentença monocrática e pugna 
pela manutenção do "decisum". 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Na análise do presente caso, cumpre-me 
tecer algumas considerações preliminares quanto à natureza jurídica das empresas 
públicas e sua regulamentação jurídica. 
Mister se faz ressaltar que as empresas estatais, conquanto constituídas sob a forma de 
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empresa privada, não estão submetidas, em caráter absoluto, ao mesmo regime jurídico 
das empresas privadas criadas pela livre iniciativa. 
Empresas públicas e sociedades de economia mista constituem novas formas de atuação 
do Estado, em sentido amplo, que se viu reduzido pela agilidade e eficiência reveladas 
pelas sociedade comerciais. 
Por outro lado, a criação dessas entidades veio ao encontro da necessidade cada vez 
maior de se promover descentralização administrativa, como mais uma fórmula para 
desburocratização do serviço público. 
Assumindo o Estado uma postura acentuadamente intervencionista, o figurino empresarial 
passou a constituir adequado instrumento para exploração direta da atividade econômica, 
em caráter monopolístico ou não. 
O regime de direito privado, em que a tônica é a autonomia da vontade, é o regime 
próprio das empresas da iniciativa privada. 
Adotando o Estado, para as suas empresas, o modelo da iniciativa privada, deve observar 
o regime jurídico que lhes é próprio. Em princípio, nada há de objetar. Ademais, em se 
tratando de empresa estatal exploradora de atividade econômica, a submissão ao regime 
jurídico próprio das empresas privadas é determinação constitucional (CF, art. 173, 
parágrafo 1º). 
O nosso ordenamento jurídico constitucional confere às empresas estatais um regime 
jurídico peculiar. Em verdade, encontram-se submetidas parcialmente a regime de direito 
privado e parcialmente a regime de direito público. E não é de se estranhar que assim 
seja. 
Empresas da iniciativa privada têm o lucro como mola propulsora. Dizem respeito a bens 
e interesses de particulares. Empresas estatais são instrumentos de atuação do Estado e, 
ainda que exploradoras de atividade econômica, devem atender aos imperativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei (CF, art. 
173, caput). 
Empresas estatais, sejam elas prestadoras de serviços público ou exploradoras de 
atividade econômica, geram bens e interesses da coletividade. Seu capital é constituído 
pela conjugação de recursos governamentais e privados (sociedade de economia mista), 
ou então de recursos exclusivamente governamentais (empresa pública). 
Essas diferenças fundamentais entre as empresas estatais e as empresas de iniciativa 
privada justificam a peculiaridade do regime jurídico das primeiras, que não podem ser 
consideradas empresas privadas na acepção do termo. 
Por serem empresas governamentais, instrumento de atuação do Estado, seu regime 
jurídico jamais poderia ser idêntico ao da empresa fruto da liberdade de iniciativa. 
A lei que autorizar a criação da estatal deve fixar o seu escopo e sujeitam-se elas ao 
controle da Administração Central, inclusive do Tribunal de Contas. 
Não é, portanto, sem razão que Lúcia Valle Figueiredo preleciona que "empresas públicas 
e sociedades de economia mista são cometimentos estatais personalizados, para a 
consecução de fins públicos, rotulados de pessoas jurídicas de direito privado, mas 
também submissas, em certos aspectos, ao regime jurídico administrativo." (in Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista, Ed. Revista dos Tribunais, 1978, pág. 82). 
Desta forma, o fato de as empresas estatais adotarem o modelo da empresa privada não 
significa, ipso facto, afastamento de princípios gerais da Administração Pública. Institutos 
de direito privado e de direito administrativo podem conviver harmoniosamente. 
Assim é que tenho por impostergável a submissão da atuação das estatais ao regime de 
direito público e aos princípios enunciados no art. 37 e respectivos incisos, da 
Constituição Federal, dentre outros que a permeiam, de forma expressa ou implícita, 
como os da isonomia, motivação e da finalidade. 
Nesse contexto, e na medida em que institutos de direito público como os da licitação e 
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do concurso público ensejam, por excelência, igualdade de oportunidade aos que 
desejam contratar com a Administração ou ingressar nos seus quadros de pessoal, a 
seqüência lógica é a de que as empresas estatais estão obrigadas a realizar concurso 
público para admissão de pessoal, como regra, assistindo razão, no particular, ao insigne 
Magistrado singular. 
É Celso Antônio Bandeira de Mello quem, referindo-se às empresas estatais, a propósito 
da obrigatoriedade ou não de licitar, professa:  
"Entendemos, mesmo, que, embora pessoa de direito privado, a empresa de economia 
mista e a empresa pública não podem praticar liberalidades com seus recursos, não só 
porque são constituídas de capitais governamentais, como também por corresponderem a 
um instrumento de ação do Estado, o qual, por imperativo do sistema constitucional, é 
obrigado a tratar isonomicamente a todos os administradores." (in Prestação de Serviços 
Públicos e Administração Indireta, 2ª ed., Ed. RT, 1979, págs. 122/123). 
Seus empregados, assim, a exemplo do que ocorre na iniciativa privada, são regidos pela 
CLT, o que nada tem de incompatível com a exigência prévia de concurso aberto ou 
público, a ser realizado consoante normas baixadas pela própria empresa que o 
promover, obedecidos os princípios maiores que os informam. 
Mutatis mutandis, essa regra encontra exceção no que se refere aos postos de confiança 
e a admissão de pessoal por tempo determinado, para atender necessidade urgente e 
temporária, de excepcional interesse público, contemplado no art. 37, IX, e vislumbrada, 
in casu, pelo juízo a quo. 
Nessa hipótese, é possível a obtenção da mão de obra de forma direta, através de 
contratos de prestação de serviços. 
Entretanto, apenas na hipótese de necessidades urgentes, temporárias, de excepcional 
interesse público, admite-se a contratação de pessoal por meio de tal expediente. Em não 
se vislumbrando tais suportes fáticos, subordinadores da incidência dessa ressalva, a 
mão de obra há de ser obtida pela via normal do contrato de trabalho, estabelecendo-se a 
relação de emprego. 
Admitir o contrário seria consentir em grave âmbito de manobras fraudulentas e outros 
atos prejudiciais à aplicação das normas de proteção ao trabalho e previdência social. 
O contrato de trabalho, no Brasil, não requer forma solene e as normas legais que o 
regulam são imperativas, de ordem pública. Por isso, sempre que um trabalhador prestar 
serviços de natureza não eventual a uma pessoa física ou jurídica, que assuma os riscos 
da atividade empreendida, dirija a prestação pessoal dos serviços e lhe pague os 
correspondentes salários, haverá contrato de trabalho entre ambos, nos termos dos 
comandos insculpidos nos arts. 2º e 3º, da CLT. E porque ao empregador cabe os riscos 
do empreendimento, a lei lhe confere o poder de comando, que se desdobra nos poderes 
diretivos e disciplinar. E a sujeição do prestador de serviços a esse poder configura a 
subordinação jurídica do empregado ao empregador, que constitui o traço definidor mais 
importante do contrato de trabalho. 
Por conseguinte, os fatos reveladores dos precitados elementos é que devem ser 
considerados para a aferição da existência do contrato de trabalho. Pouco importa o 
rótulo dado à relação jurídica formalmente ajustada (contrato de empreitada, contrato de 
prestação de serviços etc.), se a realidade objetivada pelos fatos evidencia a relação de 
emprego. 
Plá Rodriguez, em primorosa monografia, inclui a primazia da realidade entre os 
princípios cardeais do Direito do Trabalho. "É, pois, o fato real que apareça das relações 
verdadeiramente existentes, o que se deve procurar sob a aparência, muitas vezes 
simulada, de contratos de direito comum, civil ou comercial." (Derecho del Trabajo, 
Caracas, Ed. La Nacion, 1960, pág. 281). 
No presente caso, juntando vários documentos, inclusive o contrato que gerou o vínculo 
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jurídico que constitui o ponto nodal da controvérsia ora posta, pretende a apelante seja 
reconhecida a relação de emprego legitimadora da cobrança da dívida embargada. 
Releva ponderar, nessa ordem de idéias, que a legalidade e o reconhecimento de uma 
relação de emprego, nos termos da legislação trabalhista, escapa, absolutamente, à 
esfera de competência desta jurisdição, bem como a observância ou não e suas 
conseqüências jurídicas da realização de concurso público. A discussão acerca da 
existência ou não de relação de emprego e a legalidade dos meios de sua constituição 
deve ser manifestada processualmente na Justiça Especializada do Trabalho, única que 
detém a competência constitucional para conhecer de tais questões. 
Ressalte-se, ainda, que a análise meritória do vínculo jurídico ora discutido constitui um 
antecedente lógico-jurídico ao exame da validade da dívida ora discutida, pelo que 
afigura-se inevitável ingressar neste campo, sem, contudo, estabelecer premissas 
conclusivas, que refogem ao âmbito de competência dessa jurisdição. 
Da análise dos contratos de prestação de serviços junto aos autos, às fls., exsurge, prima 
facie, a presença de elementos ponderosos à caracterização do vínculo jurídico por meio 
deles estabelecido. 
Primeiramente, ressalte-se que a cláusula 7ª dos referidos instrumentos estabelece uma 
carga horária a ser cumprida integralmente pelo prestador de serviços, de oito horas 
diárias. 
A cláusula 10ª, a seu turno, prescreve a determinação de anexação da discriminação dos 
serviços prestados mensalmente pelo prestador de serviços ao empregador. 
A cláusula 11ª, em seu item 2.1, sujeita a penalidade o prestador de serviços que 
transferir parcial ou integralmente o contrato ou os direitos e/ou obrigações dele 
decorrentes, uma anuência expressa da ECT, o que revela a imperiosa exigência de 
pessoalidade na prestação de serviços. 
A remuneração mensal devida ao prestador de serviços como contra-prestação dos 
serviços prestados está consignada na cláusula 9ª, do referido instrumento. 
Saliente-se, alfim, que, consoante constam das anotações consignadas nos espaços 
"evolução do contrato", os prazos máximos legais para admissibilidade desses contratos, 
inclusive as prorrogações permitidas em lei, foram extrapolados, descaracterizando o 
caráter temporário da prestação de serviços. 
Os serviços prestados não se manifestam extraordinários, anormais ou de excepcional 
interesse público, mas, ao contrário, serviços normais e inerentes à organização da 
entidade empregadora, inobstante não se relacionem com a sua atividade fim, o que é 
absolutamente irrelevante à espécie. 
Manifestam-se, pois, os elementos caracterizadores da relação de emprego, disciplinada 
pelas normas trabalhistas, cuja incidência atrai a aplicabilidade dos preceitos 
previdenciários, legitimando, dessa forma, a exigência de descontos, nos salários dos 
referidos prestadores de serviços, a título de contribuição previdenciária. 
Isto posto, dou provimento à apelação para, considerando devidas as contribuições 
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos prestadores de serviços 
indicados pela apelante, declarar válido o título executivo e, por conseguinte, subsistente 
a execução, determinando o seu prosseguimento, até a satisfação do crédito ora cobrado. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 49.992-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: ALDA MARIA SIQUEIRA BARBOSA 
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Advogados: DRS. MANOEL BERNARDO DA CRUZ E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Apelação. Fixação de honorários advocatícios. União Federal 
sucumbente. Falta de interesse de recorrer. Penhora sobre bem de terceiro não integrante 
da sociedade executada. Inexistência de fraude à execução. 
- O apelo da União, requerendo redução da verba honorária para dentro dos limites de 5% 
sobre o valor da causa, que não exceda dois salários mínimos, quando o valor fixado na 
sentença permanece dentro deste limite, não deve ser conhecido. 
- Insubsistente penhora que recai sobre bem de terceiro não integrante da sociedade 
executada, cuja aquisição se deu em data anterior à constituição da dívida exeqüenda. 
- Remessa oficial improvida. Apelo não conhecido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 49.992-PE, 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, não conhecendo do apelo 
da União, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 28 de junho de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de apelação de sentença que, nos 
autos de embargos de terceiros ajuizados por Alda Maria Siqueira Barbosa contra a 
Fazenda Nacional, desconstituiu penhora sobre o direito de uso da linha telefônica de 
propriedade da embargante, determinando à TELPE o seu desbloqueio e liberação. 
A União Federal demonstra irresignação apenas com relação à verba honorária a que foi 
condenada (percentual de 15% sobre o valor da causa), à consideração de que a 
jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao pagamento de honorários, na hipótese de 
sucumbência da União, dentro do limite do percentual de 5% sobre o valor da causa, que 
não exceda o valor de dois salários mínimos. 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de 
distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O apelo em comento se atém, 
exclusivamente, ao arbitramento da verba honorária, considerado injusto, ante a citada 
jurisprudência iterada desta Corte. 
A princípio, tenho a dizer que a fixação de honorários à União sucumbente, estabelecida 
por esta Corte, dentro do limite de 5% sobre o valor da causa, que não exceda o valor de 
dois salários mínimos, não vincula, incondicionalmente, para todas as causas. 
Comumente, tem se confirmado este limite nos casos de revisional de proventos, em que 
o montante sobre o qual se calcula a verba honorária é de valor considerável. 
Na verdade, tem que se observar caso a caso, a fim de não se incorrer em alguma 
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temeridade. 
No caso em tela, verifica-se que o valor da causa atribuído, quando da inicial, em 
dezembro de 1992, foi de CR$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), à época correspondendo a 
12% do salário mínimo vigente. 
Vê-se, pois, que o requerimento da apelante é de todo inconsistente, uma vez que a 
sentença de fls. não o contrariou. 
Evidencia-se, assim, falta de interesse de recorrer da União Federal, pressuposto básico 
para o conhecimento do recurso. 
Quanto à questão de fundo, a qual convém a reapreciação, por força do duplo grau de 
jurisdição obrigatório, entendo que o douto Magistrado a quo, igualmente, decidiu em 
harmonia com o melhor Direito. 
A penhora, de fato, não pode subsistir, eis que recaída sobre bem de terceiro, sem 
qualquer responsabilidade na sociedade executada. Além do mais, a sutil alegação, 
contida na peça contestatória da União, acerca de possível fraude à execução, cai por 
terra, quando se constata, em documento acostado aos autos, a aquisição do bem 
anterior à constituição do débito, ora executado. 
Isto posto, nego provimento à remessa oficial, não conhecendo do apelo da União, por 
falta de interesse em recorrer, mantendo, via de conseqüência, a sentença recorrida em 
seu inteiro teor. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 51.036-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelados: TICIANA MARINHO DE CARVALHO STUDART E OUTROS 
Advogados: DRS. GERCEI PEREIRA DA COSTA E OUTROS (APTE.) E  

CARLOS ANTÔNIO CHAGAS E OUTROS (APDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Administrativo. Sistema Financeiro da Habitação. Extinção do BNH. 
Indispensabilidade do chamamento da União Federal para integrar a lide no pólo passivo 
da demanda. Decreto-Lei nº 2.291/86. Reajuste da casa própria. Plano de Equivalência 
Salarial. Ato jurídico perfeito. Direito adquirido. Imutabilidade de cláusula contratual. 
Observância do consagrado "o contrato é lei entre as partes". Inconstitucionalidade da Lei 
nº 8.177/91. Precedentes jurisprudenciais. 
1. Com a extinção do BNH, através do Decreto-Lei nº 2.291/86, a competência para 
matérias versadas a respeito do Sistema Financeiro de Habitação passou para o 
Conselho Monetário Nacional (em juízo, representado pela União Federal), conforme 
enunciado do art. 7º, I e III, do referido DL. 
2. A presença da União Federal, nas ações que tratam sobre financiamento de imóveis, 
como parte passiva legítima, vem sendo exigida pelos diversos Tribunais Superiores. 
3. Em se modificando os contratos celebrados sob a égide de legislação plena e eficaz, 
estar-se-ia violando direito líquido e certo, ferindo negócio jurídico perfeito do mutuário de 
ver suas prestações da casa própria reajustadas em conformidade com o pactuado, no 
caso, o Plano de Equivalência Salarial. E mais que se saliente, que o Direito 
Administrativo consagrou, ao longo de suas cláusulas jurídicas, ser o contrato "lei entre as 
partes", pelo que não pode o mesmo ser alterado ao livre arbítrio de uma das partes. 
4. Na sistemática do PES, os mutuários têm direito de que as prestações do imóvel 
financiado, assim como o seu saldo devedor, sejam reajustadas de acordo com as 
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diretrizes adotadas pelo referido Plano. Ou seja, quando houver aumento salarial da 
categoria profissional do mutuário, as prestações, os acessórios e a razão da progressão 
serão reajustados no mesmo percentual, no mês subseqüente à vigência do aumento 
salarial. 
5. O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 493/92-DF, declarou inconstitucionais os artigos 18, caput, e 
parágrafos 1º e 4º; 20; 21 e parágrafo único; 23 e parágrafos; e 24 e parágrafos, todos da 
Lei nº 8.177, de 1º de maio de 1991. 
6. Preliminar de legitimidade passiva da União Federal acolhida. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre as partes acima identificadas, 
decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
acolher a preliminar de legitimidade passiva da União Federal e, no mérito, negar 
provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 09 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente, em exercício 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Cuida-se de ação declaratória interposta por 
mutuário(s) do Sistema Financeiro da Habitação, no intuito de pagar suas prestações 
mensais nos termos do contrato, observada a vinculação do reajustamento do imóvel ao 
Plano de Equivalência Salarial - PES. 
Devidamente citada, a União Federal pronunciou-se pela sua ilegitimidade passiva. 
A CEF contestou a ação argüindo, preliminarmente, os litisconsortes passivos da União 
Federal (Conselho Monetário Nacional) e do Banco Central do Brasil e, no mérito, rebateu 
os termos da inicial por "negação geral", sem argumentar os pontos suscitados. 
O ilustre Juiz singular, em seu r. decisum, julgou procedente o pedido dos autores, nos 
termos aduzidos na exordial. 
Recurso apelativo da CEF, ratificando, no mérito, os termos aduzidos na contestação, 
provocando as preliminares argüidas. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A CEF suscita a preliminar de legitimidade passiva 
da União Federal (Conselho Monetário Nacional), na qualidade de parte legítima para 
figurar no pólo passivo da presente demanda. Há de ser acolhida a referida proposição. 
Tenho como certo que à União Federal, através do Conselho Monetário Nacional, 
compete estabelecer as cláusulas, regras básicas dos contratos de mútuo firmados entre 
mutuários e os agentes financeiros e normas relativas ao reajustamento das prestações 
do imóvel financiado. 
De fato, o art. 5º, do Decreto-Lei nº 2.291, de 1986, determinou  que o Banco Nacional de 
Habitação fosse substituído pala Caixa Econômica Federal, nas ações já pendentes, id 
est, até a data de 21/11/86. A partir de então, a competência passaria para o Conselho 
Monetário Nacional (em juízo representado pela União Federal), conforme enunciado do 
art. 7º, I e III, do referido DL. Eis o disposto no referido diploma legal: 
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"Art. 7º - Ao Conselho Monetário Nacional, observado o disposto neste Decreto, compete: 
I - Exercer as atribuições inerentes ao BNH, como órgão central do Sistema Financeiro da 
Habitação, do Sistema Financeiro de Saneamento e dos Sistemas Financeiros Conexos, 
subsidiários daqueles. 
II - omissis. 
III - Orientar, disciplinar e controlar o Sistema Financeiro da Habitação." 
Passo a adotar referido posicionamento, depois de profunda análise, tendo como apoio 
vasta e remansosa jurisprudência dos Tribunais acerca da presença da União Federal, 
nas ações que tratem sobre financiamento de imóveis, como parte passiva legítima, ex vi 
revelam as ementas seguintes: 
"Processual Civil. Ação de mutuário do SFH. Necessidade de citação da União. 
Sucessora do BNH como gestor do mencionado sistema. Art. 7º, I, DP Decreto-Lei 
2.291/86. 
Ilegitimidade do despacho que determinou a citação da CEF, na apontada qualidade. 
Agravo provido." 
(AI nº 55.020-PB, STF, Rel. Min. Ilmar Galvão). 
"Imóvel - Mutuário - Ação de Consignação - Parte - União - Competência - Justiça 
Federal. 
- Tratando-se de ação ajuizada após a vigência do Decreto-Lei nº 2.291, de 21 de 
novembro de 1986, o sucessor do BNH é a União  (Conselho Monetário Nacional), cuja 
presença é obrigatória nas ações que envolvam recursos do Sistema Financeiro da 
Habitação. 
- Exclusão da CEF. 
- Competência da Justiça Federal, onde deverá ser citada a União. 
- Recurso provido." 
(RESP nº 37.278-GO, STJ, 1ª Tur., Rel. Min. Garcia Vieira, dec. unân., DJU, de 11/10/93). 
"Imóvel  Mutuário - Parte - Citação da União. 
Proposta a ação depois da extinção do BNH, quem o sucedeu foi o Conselho Monetário 
Nacional e não a CEF. Recurso provido." 
(RESP nº 37.104-ES, STJ, 1ª Tur., Rel. Min. Garcia Vieira, dec. unân., DJU, de 04/10/93). 
"Processual Civil. Ação Condenatória cumulada com Consignatória. SFH. Reajuste de 
prestação. Litisconsórcio necessário. Competência da Justiça Federal (CF-69, art. 125, I; 
CF-88, art. 109, I). 
- Causa em que se discute reajustamento de prestação de imóvel financiado pelo SFH. É 
defeso a agente financeiro alterar, motu proprio, os índices impugnados. Mister se faz a 
citação da União Federal como litisconsorte necessário. Competência da Justiça Federal. 
- Recurso não conhecido." 
(RESP nº 311-SC, STJ, 2ª Tur., Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, dec. maioria, DJU, de 
12/03/90). 
"Sistema Financeiro da Habitação. Ação movida por adquirente da casa própria, contra 
agente financeiro do mencionado sistema, com vista ao reconhecimento do direito de ter 
as prestações de amortização de seu financiamento reajustadas com base na variação de 
seus salários. Presença obrigatória da União Federal, como gestora do SFH, na relação 
processual. 
Caso em que foi inobservada essa orientação, que se acha consagrada na jurisprudência 
desta Corte. 
Recurso provido." 
(RESP nº 1636-PB, STJ, 2ª Tur., Rel. Min. Ilmar Galvão, dec. maioria, DJU, de 10/09/90). 
"Sistema Financeiro da Habitação - Casa própria - União Federal - Legitimidade passiva 
ad causam - Exclusão da Caixa Econômica Federal da relação processual - Decreto-Lei 
nº 2.291/96. 
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1 - A União Federal é parte passiva legítima ad causam em ações que envolvam, a partir 
de 21/11/86, o Sistema Habitacional Brasileiro, porque se o BNH o era por lhe competir 
estabelecer as cláusulas e as regras básicas dos contratos de mútuo celebrados entre os 
mutuários e os agentes financeiros a ele vinculados, ela, ao sucedê-lo nessa 
competência, exercida através do Conselho Monetário Nacional (Decreto-Lei nº 2.291/86, 
art. 7º, III), não poderia, indubitavelmente, ser excluída da relação processual. 
2 - O art. 5º, do Decreto-Lei nº 2.291/86, determinou que a Caixa Econômica Federal 
substituísse o Banco Nacional de Habitação somente ´nas relações processuais já 
instauradas`, ou seja, até 21/11/86, data em que entrou em vigor. 
3 - Exclusão da Caixa Econômica Federal e reinclusão da União Federal no pólo passivo 
da relação processual determinada. 
4 - Agravo de instrumento provido. 
5 - Decisão reformada." 
(AG nº 6.045-GO, TRF - 1ª Reg., 1ª Tur., Rel. Juiz Catão Alves, dec. unân., DJU, de 
07/10/91). 
"Administrativo e Processual. Medida Cautelar Preparatória de Ação Declaratória. 
Requisitos. Legitimidade Passiva da União. Sistema Financeiro da Habitação. PES. 
I. Não há qualquer incompatibilidade do ajuizamento da medida cautelar como 
preparatória de ação declaratória. A ação cautelar é absolutamente distinta da principal. 
II. A União Federal tem legitimidade passiva ad causam. Com a extinção do BNH, o 
Conselho Monetário Nacional passou a normatizar, controlar e orientar o SFH. 
III. Presentes os requisitos para a concessão da liminar. 
IV. Apelações desprovidas." 
(AC nº 12.575-BA, TRF - 1ª Reg., 3ª Tur., Rel. Juiz Adhemar Maciel, dec. unân., DJU, de 
21/05/92). 
No sentido dos julgados acima citados, tem-se, ainda, do extinto e sempre Egrégio 
Tribunal Federal de Recursos, os seguintes julgados: 
"Processual Civil. SFH. Gestor do Sistema. Dec.-Lei 2.291/86. 
O Conselho Monetário Nacional é o órgão central do Sistema Financeiro da Habitação 
responsável por sua orientação, disciplina, controle e fixação de índices para as 
prestações da casa própria (Dec.-Lei nº 2.291/86, art. 7º, I e III) e não a Caixa Econômica 
Federal, à qual o Dec.-Lei citado atribuiu outros encargos." (AI nº 57.493/PR, Rel. Min. 
Armando Rollemberg, 4ª TURMA, dec. unân., em 23/11/88). 
"Imóvel - Mutuário - Ilegitimidade da CEF. 
A partir da extinção do BNH, cabe ao Conselho Monetário Nacional, representado pela 
União, responder em juízo as ações movidas pelos mutuários. 
Exclusão da CEF da relação processual com anulação da sentença e baixa dos autos à 
instância de origem para citação da União." (AC nº 169.007/RJ, Rel. Min. Garcia Vieira, 5ª 
Turma, dec. unân., em 27/02/89). 
"BNH - Extinção - Processos em que se litiga sobre cumprimento de normas relativas ao 
reajuste de prestações vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação. 
As funções controladoras e normativas desempenhadas pelo BNH passam ao Conselho 
Monetário Nacional, não se justificando, por conseguinte, a interferência da CEF. 
Sentença que se anula para que outra seja proferida após citação da União." (AI nº 
57.516/ES, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 6ª Turma, dec. unân., em 28/09/88). 
"Mutuários. SFH. Processual. Legitimidade passiva ad causam do BNH sucedido, in casu, 
pelo Conselho Monetário Nacional. Medida Cautelar. Civil. Contrato. Reajustamento. 
Prestações. 
A remansosa jurisprudência da Egrégia 5ª Turma do Tribunal Federal de Recursos é 
assente no sentido da legitimidade passiva ad causam do BNH, em casos tais, à vista de 
seu indiscutível interesse no desfecho da lide. Do mesmo modo, após a sua extinção, 
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para os processos já em curso, o seu sucessor é a Caixa Econômica Federal (CEF). 
Porém, as demandas instauradas por mutuários após a extinção do BNH têm no 
Conselho Monetário Nacional o seu sucessor processual". 
Diante dos princípios jurídicos regrados que regem a espécie, apoiados por 
manifestações jurisprudenciais acima apontadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 
acolho a preliminar para fazer com que a União Federal integre a lide na qualidade de 
litisconsorte passivo necessário, pelo que reformo a decisão a quo, neste particular. 
É como voto, preliminarmente. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A matéria já foi deveras apreciada nos 
diversos Tribunais Federais, em todos os graus de jurisdição. E, em consonância com tais 
julgados, além do demonstrado a seguir, não merece ser reformada a r. sentença 
arestada. 
O(s) mutuários(s), pelo contrato celebrado com a promovida, tem(êm) direito ao reajuste 
da prestação e do saldo devedor nos moldes do pactuado pelo Plano de Equivalência 
Salarial por Categoria Profissional - PES-CP. Tal direito está assegurado conforme prova 
o instrumento contratual acostado aos autos. 
O contrato mencionado foi assinado sob a eficácia da legislação vigorante à época de sua 
celebração, perfazendo, assim, ato jurídico perfeito e acabado. 
Dispõe o PES que os mutuários têm direito de que as prestações do imóvel financiado, 
assim como o seu saldo devedor, sejam reajustadas de acordo com as diretrizes 
adotadas pelo referido Plano. Ou seja, quando houver aumento salarial da categoria 
profissional do mutuário, as prestações, os acessórios e a razão da progressão serão 
reajustados no mesmo percentual, no mês subseqüente à vigência do aumento salarial. 
Em outras palavras, o reajuste da prestação é vinculado ao reajuste da categoria 
profissional do mutuário, indicada no contrato, e não, necessariamente, ao salário do 
mutuário, o que, ocasionalmente, poderá ocorrer. 
No que tange à aplicação da Lei nº 8.177/91, esta só tem eficácia para os contratos 
celebrados após a sua edição, ou para aqueles que tenham como diretrizes outras regras 
que não às do Plano aqui analisado, que sejam compatíveis com a citada Lei. 
Mister se faz ressaltar que a Lei nº 8.177/91 já foi objeto de apreciação pela Augusta 
Corte Suprema, donde, hodiernamente, caminha fluente em nossas Corte Maiores, como 
na exposição das seguintes ementas, litteratim: 
"Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
- Se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela, será 
essa lei retroativa (retroatividade mínima), porque vai interferir na causa, que é um ato ou 
fato ocorrido no passado. 
- O disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, aplica-se a toda e qualquer lei 
infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito 
privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva. Precedente do STF. 
- Ocorrência, no caso, de violação de direito adquirido. A taxa referencial (TR) não é 
índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação 
dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo 
da moeda. Por isso, não há necessidade de se examinar a questão de se saber se as 
normas que alteram índice de correção monetária se aplicam imediatamente, alcançando, 
pois, prestações futuras de contratos celebrados no passado, sem violarem o disposto no 
artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna. 
- Também ofendem o ato jurídico perfeito os dispositivos impugnados que alteram o 
critério de reajuste das prestações nos contratos já celebrados pelo Plano de Equivalência 
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por Categoria Profissional (PES/CP). 
- Ação direta de inconstitucionalidade julgada precedente para declarar a 
inconstitucionalidade dos artigos 18, caput, e parágrafos 1º e 4º; 20; 21 e parágrafo único; 
23 e parágrafos; e 24 e parágrafos, todos da Lei nº 8.177, de 1º de maio de 1991." 
(destaque meu). 
(ADin 493/92-DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 04/09.92, pág. 14.089). 
"EMENTA: Administrativo. Sistema Financeiro da Habitação. Reajuste de prestações. 
Plano de Equivalência Salarial. 
I - Preliminares suscitadas rejeitadas. 
II - A Resolução de número 1.446/88, do CMN, cuja divulgação é de competência do 
BACEN, deu margem aos agentes financeiros a adotarem critérios de reajuste da casa 
própria diferentes dos do Plano de Equivalência Salarial, instituindo em critério normativo 
contra legem. 
III - A renda familiar é essencial à concessão do financiamento, sujeitando o agente à 
anulação da cláusula contratual que impôs critérios divergentes à função social do 
financiamento da casa própria. 
IV - Os contratos para financiamento da casa própria, que não sejam regidos pelo Plano 
de Equivalência Salarial por Categoria Profissional, cujo teor é a vinculação da renda do 
mutuário à prestação mensal do imóvel adquirido, são nulos, posto que ilegítimos." 
(AC 12.571/92-AL, TRF - 5ª Reg., Rel. Juiz Araken Mariz, DJU 13/08/92, pág. 23868). 
Ao pretender modificar os contratos celebrados sob a égide de legislação plena e eficaz, 
estar-se-ia violando direito líquido e certo, ferindo negócio jurídico perfeito do mutuário de 
ver suas prestações da casa própria reajustadas em conformidade com o pactuado, no 
caso, o Plano de Equivalência Salarial. E mais que se saliente, que o Direito 
Administrativo consagrou, ao longo de suas cláusulas jurídicas, ser o contrato "lei entre as 
partes", pelo que não pode o mesmo ser alterado ao livre arbítrio de uma das partes. 
Ademais, verifica-se a presença do perigo do prejuízo aventado se o mutuário for 
compelido a pagar valores calculados ao arrepio do critério adotado no contrato 
celebrado. Destarte, a manutenção da renda mensal do mutuário e o valor da prestação 
do financiamento torna-se imprescindível ao equilíbrio econômico do contrato, razão por 
que a sua preservação deve ser garantida a todo seu tempo. 
Isto posto, comprovada a desobediência ao contrato celebrado pelas partes litigantes, em 
não se utilizar o reajuste através do Plano de Equivalência Salarial por Categoria 
Profissional (PES/CP) para reajustar as prestações da casa própria, nego provimento à 
apelação, pelo que mantenho a r. sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 53.107-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: ÁLVARO ANTUNES CORREA 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. PAULO AFONSO DE FIGUEIREDO E OUTROS (APTE.) E  

IZABEL URQUIZA GODOI E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Medida Cautelar. Extinção do processo, em despacho liminar, sem estabelecimento do 
contraditório. 
1. O ordenamento jurídico formal brasileiro não concede ao Juiz a atribuição de extinguir o 
processo, ao apreciar a petição inicial, sob o argumento de que o exame do mérito 
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improcede, pela existência de legislação superveniente. 
2. Os princípios que informam o processo civil contemporâneo se inclinam na defesa de 
sua democratização, garantindo, de modo amplo, o direito à jurisdição da parte, desde 
que a ação intentada se revele possuidora dos pressupostos processuais exigidos para o 
seu nascimento e que a petição inicial se apresente com os requisitos exigidos pela lei 
para ser aceita em juízo. 
3. Apelação provida. Sentença anulada para que o processo tome seu curso regular. 
 
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, dar provimento à apelação, para anular a sentença, nos termos do relatório, 
voto do Juiz Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o 
presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 23 de agosto de 1994 (data de julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Os apelantes, na condição de autores, promoveram 
ação cautelar contra a Caixa Econômica Federal - CEF e a Construtora Oliveira Maciel 
Ltda., objetivando: 
a) que seja determinado aos promovidos o recálculo de suas prestações relativas aos 
imóveis financiados e cobrados com base no valor inicial correspondente a 3.240 UPFs e 
às datas das assinaturas dos contratos, respeitando a forma, a periodicidade e os 
percentuais de reajustes gravados em suas cláusulas; 
b) que a Construtora demandada se abstenha de cobrar qualquer valor, de proceder a 
protesto e execução de qualquer título originário ou decorrente dos contratos respectivos 
firmados. 
Após vários Juízes afirmarem suspeição para funcionar no feito, foi emitida decisão pelo 
eminente Juiz da 4ª Vara Federal - PE, indeferindo a petição inicial, por entender que, 
face à Lei nº 8.692, de 28/07/93, o pedido restou sem objeto, pelo que decretou a extinção 
do processo. 
Os apelantes pretendem a reforma do decisório singular para que a ação tome o seu 
curso regular, anulando-se a r. sentença. 
Em contra-razões, a CEF pugnou pela manutenção da decisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Na espécie, sem o eminente e culto Juiz 
monocrático examinar a presença dos pressupostos processuais para o deferimento da 
medida cautelar e sem estabelecer o contraditório, aprofundou-se no exame do mérito da 
demanda e impôs a extinção do processo. 
A evolução dos princípios processuais se fixa na denominada democratização do sistema 
processual como garantia fundamental do cidadão, segundo a doutrina contemporânea. 
Fiéis a esse entendimento, têm sublimado o devido processo legal e não admitem, em 
hipótese alguma, a sua violação. 
Outrossim, o direito à entrega de uma prestação jurisdicional sadia está presente no corpo 
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da Carta Magna, ensejando a possibilidade do cidadão ver a sua pretensão discutida, em 
juízo, de forma ampla e de acordo com os ritos processuais fixados por legislação própria. 
In casu, a extinção do processo, sob o argumento da ausência de objeto com 
aprofundamento sobre a matéria de mérito, sem se permitir que se estabeleça a relação 
jurídica processual, fere direito dos autores. Estes merecem ter apreciado se os requisitos 
presentes em sua petição inicial são suficientes para a propositura da ação e se esta 
contém todos os pressupostos processuais (legitimidade, interesse e possibilidade 
jurídica) para ter curso. 
Sem decisão a respeito de tais aspectos, torna-se impossível se impedir, de imediato, a 
entrega da prestação jurisdicional solicitada ou denegá-la. 
Presentes os pressupostos da ação e se apresentando a petição inicial com os requisitos 
exigidos pela lei, há de o Juiz permitir o contraditório, o início e curso da relação jurídica 
processual, decidindo, em sentença final, após ampla discussão da causa, conforme o 
seu entendimento jurídico. 
Por tais fundamentos, dou provimento à apelação para anular a sentença, determinando 
que o eminente Juiz a quo decida de acordo com a sua convicção e em consonância com 
o Direito, dando curso regular ao processo. 
É como voto. 
 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 53.307-RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: BANCO BANORTE S/A 
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS 
Advogados: DRS. JOSÉ ROBERTO PORTO GOMES E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ MARIA FERNANDES E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Embargos de Terceiro. Concurso de credores: credor hipotecário e IAPAS. Ausência de 
intimação do credor hipotecário para realização de praça de imóvel. 
1. A providência preconizada pelo art. 698, do CPC, somente se afigura imprescindível 
quando o crédito objeto da execução ocupar, no concurso de preferências, posição 
inferior ao do credor com garantia real, o que não se verifica nas execuções fiscais, a teor 
do art. 186, do CTN. 
2. Impossibilidade de modificação da causa de pedir, após a citação sem a ausência do 
réu. 
3. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada pelo credor hipotecário, 
haja vista lhe faltar legitimidade ad causam, por ausência de interesse na pretensão. 
4. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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. 
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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: A apelante interpôs recurso da decisão de primeira 
instância que negou provimento aos embargos de terceiro, movida pela mesma, contra o 
IAPAS - Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. O 
Instituto promoveu uma ação executiva fiscal onde a executada, INITRAN - União de 
Transportes Ltda., já era também devedora hipotecária da apelante. 
O embargante, Banorte - Crédito Imobiliário, nos embargos de terceiro promovidos contra 
o IAPAS, aduz que houve o descumprimento do art. 698, do CPC, pois a mesma não foi 
intimada sobre a realização da praça do imóvel a ela hipotecado, que estava para se 
realizar no dia em que interpôs a referida ação de embargos. Pugna pela sustação 
imediata do leilão do imóvel hipotecado, pela suspensão do curso do processo principal e 
pela procedência dos embargos. 
O IAPAS apresentou contestação às fls. 42/44, aduzindo que solicitou a intimação da 
embargante e a preferência do crédito tributário em relação aos créditos pignoratícios. 
Na réplica, a parte autora alega ainda que o imóvel objeto do leilão consistia em bem de 
família, sendo, portanto, impenhorável, de acordo com a Medida Provisória nº 134. 
O Juiz a quo proferiu decisão julgando improcedentes os presentes embargos. 
O embargante, não tendo sua pretensão atendida e inconformado com a respeitável 
sentença, vem, perante esta Egrégia Corte de Justiça, requerer a revisão da referida 
decisão, pugnando pelo provimento da apelação e reforma completa da sentença 
monocrática. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A questão, ora posta à apreciação deste 
Tribunal, passa essencialmente pela análise prévia de aspectos processuais levantados 
pela parte apelante durante o curso do processo. 
A apelante usa como principal fundamento jurídico de seu pedido a ausência de sua 
citação, desde que ela era credora hipotecária do executado na ação de execução fiscal, 
onde o IAPAS ocupava a posição de exeqüente, respaldada no art. 698, do CPC, que 
dispõe expressamente: 
"Art. 698 - Não se efetuará a praça do imóvel hipotecado ou emprazado sem que seja 
intimado, com 10 dias pelo menos de antecedência, o credor hipotecário ou senhorio 
direto que não seja de qualquer modo parte na execução." 
A praça do imóvel hipotecado foi liminarmente suspensa pelo Juiz de primeira instância, 
que tomou conhecimento do fato, através do comparecimento da apelante aos autos, não 
obstante a ausência de intimação. Com fulcro nos arts. 249 e 214, § 1º, do CPC, entendo 
a referida ausência não configurar nulidade em razão de ter sido sanada pelo 
comparecimento da apelante e de não ter havido prejuízo para a mesma. 
Houve, portanto, pronto atendimento a uma parcela da pretensão da autora, ora apelante, 
no que respeita a não efetivação da praça de imóvel a ela hipotecado. 
Aduziu, ainda, a apelante, na réplica e nas razões de apelação, com fundamento na Lei 
8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família. Esta alegação se constitui causa de 
pedir, que, segundo definição de José Carlos Barbosa Moreira, é o fato ou conjunto de 
fatos suscetível de produzir por si o efeito jurídico pretendido pelo autor. 
Dispõe o art. 264, do CPC, sobre a causa de pedir: 
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Art. 264. "Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir sem o 
consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas 
por lei. 
Parágrafo único: a alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será 
permitida após o saneamento do processo." 
Houve, no caso, nítida modificação da causa de pedir, após a citação do réu e sem a 
anuência desse. 
Sendo assim, não conheço da questão da impenhorabilidade do bem a ser leiloado. 
Além de tudo, o supracitado argumento não pode ser conhecido, em razão de carecer a 
apelante de legitimidade ad causam (uma das condições da ação) para aduzi-lo. No dizer 
do processualista Humberto Theodoro Júnior, "será legitimado o autor quando for o 
possível titular do direito pretendido." No caso em tela, teria legitimidade para aduzir a 
questão do bem de família o devedor hipotecário, e não o banco, pois é aquele do titular 
do direito e beneficiário direto, caso fosse reconhecida a impenhorabilidade do bem. 
Como se não bastasse, havendo concurso de credores e entre eles estando do Estado ou 
entidade que o represente, o crédito tributário prefere a qualquer outro, 
independentemente do tempo da constituição destes, ressalvados os créditos trabalhistas. 
Exatamente neste sentido reza o art. 186, do CTN. O referido dispositivo do CTN, por si 
só, já é suficiente para solucionar a lide. 
Por tais motivos, confirmo a sentença monocrática, negando provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 58.292-SE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelantes: JOSÉ HIDER DOS SANTOS E CÔNJUGE 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. LUIZ EDUARDO AYRES DE FREITAS BRITTO E OUTROS (APTES.) E  

ENILDE AMARAL SANTOS E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

SFH. Índices de reajuste de prestações da casa própria. 
- Improcede a pretensão de mutuários do Sistema Financeiro da Habitação no sentido de 
que os reajustes das prestações da casa própria obedeçam à variação do valor de 
mercado dos imóveis, até porque circunstâncias da conjuntura econômica podem levar a 
que esse procedimento lhes seja extremamente danoso. 
- O uso da TR como indexador dos contratos de financiamento decorre do fato de a 
captação de recursos destinados ao SFH advir das cadernetas de poupança. 
- 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, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 21 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Apelam os autores da r. sentença que julgou 
improcedente o pedido em que postulam a revisão contratual, a fim de que seja adotado 
critério de reajuste das prestações do imóvel que adquiriram com financiamento 
compatível com a evolução do preço do imóvel no mercado, em substituição ao índice 
adotado (índice de poupança/TRD), entendendo que estabelecer prestações acima do 
preço de mercado é forma de enriquecimento ilícito. 
Argumentam que a sentença não reconheceu que o percentual de reajuste é superior ao 
da renda comprometida; ter adotado posicionamento contrário ao do STF, que repeliu o 
uso da TR como índice de inflação; que não considerou o Código do Consumidor como 
meio de promover a revisão contratual sempre que as prestações se tornarem 
insuportáveis. 
Em contra-razões, a CEF pede que o recurso não seja conhecido, por estarem suas 
razões dissociadas do que foi decidido na sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Postularam os autores a revisão do índice 
que vem reajustando o contrato de financiamento que celebraram com a Caixa 
Econômica Federal, sob o fundamento de que as prestações do imóvel não refletem a 
realidade do mercado. A sentença julgou o pedido improcedente, observando que as 
oscilações do preço de mercado do imóvel financiado não podem refletir-se no contrato 
de financiamento e que a tese, se adotada, implicaria a revisão também contra os 
adquirentes da casa própria, sempre que houver valorização dos imóveis de forma 
desproporcional ao das prestações. 
As razões da apelação, na verdade, mostram-se dissociadas dos fundamentos da 
decisão. 
O pedido não se referiu, em qualquer momento, ao comprometimento da renda dos 
mutuários além dos termos inicialmente pactuados. Desse modo, não haveria como 
reformar o decisório sob tal fundamento. 
O segundo ponto diz respeito à inadequação da TR como forma de reajuste das 
prestações. Não se deteve o julgador no exame do argumento, preferindo repelir o pedido 
por outras razões. De qualquer modo, a apelação não merece ser provida sob tal 
argumento, vez que não se trata aqui de utilizar a TR como mero índice da inflação, mas 
como índice financeiro, tendo em vista que a captação de recursos destinados ao Sistema 
Financeiro da Habitação é feito através das cadernetas de poupança. De modo que é 
inteiramente adequado o uso da TR como indexador dos contratos de financiamento que 
utilizam recursos assim remunerados.  
O terceiro argumento é de que o Código do Consumidor conferiu direito ao devedor de 
pedir a revisão contratual todas as vezes que as prestações se tornarem insuportáveis. 
Não foi esse tema trazido à decisão, nem se demonstrou que o aumento das prestações 
tenha sido de tal monta que não poderiam ser arcado pelos devedores sem sacrifício de 
sua subsistência. 
A tese central dos autores, grifada, é de que lhes está assegurado o direito líquido e certo 
a uma prestação mensal que não ultrapasse a variação percentual nominal do valor de 
mercado do bem. Essa pretensão foi adequadamente rechaçada pelo ilustre sentenciante, 
nestes termos: 
"O contrato entre os autores e a ré é de financiamento e não de compra e venda de 
imóvel. O imóvel, adquirido de terceiro, serve, apenas, como garantia, daí a hipoteca. 
Se o valor do financiamento refletia, como, de fato, deveria refletir, o valor de mercado do 
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imóvel, não é problema da financeira que, apenas, garantiu recursos para a aquisição do 
mesmo. 
A questão do mercado imobiliário é distinta, cingindo-se ao âmbito de outra relação 
contratual, no caso o contrato de compra e venda firmado com os autores e terceiro. 
Se imóvel, durante os meses subseqüentes à aquisição, sofreu queda, a culpa não é da 
instituição financeira, nem tal circunstância pode se refletir no contrato de mútuo. A 
instituição financeira poderá, até, vir a ter prejuízo, caso o  financiamento não seja 
honrado e o imóvel não garanta o valor da dívida. Nessa hipótese, igualmente, nenhuma 
responsabilidade terá o mutuário. 
Em outras circunstâncias, tenho demonstrado flexibilidade, especialmente quando as 
instituições financeiras deixam de respeitar a equivalência salarial. 
A hipótese dos autos, entretanto, é completamente diferente, sendo a tese dos autores, 
se acolhida, extremamente perigosa aos próprios interesses do mutuário, eis que se vale 
de uma circunstância momentânea de crise econômica, quando o mercado imobiliário 
apresenta-se recessivo. 
A se aceitar a tese dos autores, no dia em que a economia retomar o seu crescimento, 
haverá o reverso da medalha, isto é, quando o mercado imobiliário estiver aquecido e os 
imóveis valorizados, as instituições financeiras também poderão pretender reajustar as 
prestações em valores superiores aos previstos no contrato, sob o fundamento de 
acompanhar o valor do mercado de imóvel. 
Teremos, assim, mais um clamor nacional, se cultivarmos o imediatismo da idéia, que, 
felizmente, não encontra respaldo jurídico, como demonstrado." 
Não subsistem, assim, as razões oferecidas na apelação. 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 59.680-PB 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: JAMES WALLACE DORE 
Advogados: DRS. JARBAS DE SOUZA MOREIRA E OUTROS (APTE.) E  

SEVERINA ALVES DE ANDRADE E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário e Processual Civil. Litispendência. Extinção do processo sem julgamento 
de mérito. Art. 267, V, do CPC. 
01. Trata-se de ação em que se busca reajuste de benefício previdenciário. 
02. O pedido formulado na ação que ora se julga já havia sido proposto em ação 
interposta anteriormente. Ocorrência de litispendência. 
03. A litispendência pode ser reconhecida, de ofício, pelo juiz a qualquer tempo e grau de 
jurisdição, enquanto ainda não proferida a sentença de mérito. Inteligência do § 3º, do art. 
267, do CPC. 
04. Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas 
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anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 13 de dezembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social interpôs 
apelação contra sentença judicial que julgou parcialmente procedente pedido do autor, no 
sentido de determinar que o Instituto Previdenciário procedesse a reajustes no benefício 
previdenciário do mesmo. 
Alega, em síntese, o apelante que a ação contra ele proposta está viciada pela 
litispendência, em razão de já ter sido proposta outra demanda, pelo mesmo autor, 
contendo o mesmo pedido nesta deduzido. Pede a extinção do processo. 
Impugna a sentença, ainda, quanto ao mérito, alegando serem indevidos os reajustes 
nela concedidos, sob o fundamento de que a paridade entre o benefício e o salário 
mínimo só surgiu com o art. 58, do ADCT. 
Em contra-razões, o recorrido não rebate as afirmações feitas pelo INSS, restringindo-se 
a alegar que todo o exposto "feriu frontalmente o ordenamento jurídico existente." 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O INSS alega a ocorrência de litispendência 
entre a ação ora julgada (93.2551-1) e outra anteriormente proposta (91.0227-5). 
O Código de Processo Civil, no seu art. 301, §§ 1º, 2º e 3º, define os casos em que ocorre 
litispendência: 
"Art. 301 - ............................................... 
§ 1º - Verifica-se litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação 
anteriormente ajuizada. 
§ 2º - Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de 
pedir e o mesmo pedido. 
§ 3º - Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso, há coisa julgada, 
quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba mais recurso." 
De fato, constata-se, pela análise das peças trazidas aos autos, que existe uma ação 
anteriormente proposta (24.08.90) pelo mesmo autor, James Wallace Dore, contra o 
INSS, objetivando o reajuste do seu benefício previdenciário (fls. 30). 
Quanto ao pedido deduzido na ação anterior, este pode ser resumido pelo trecho que 
conclui a petição que o inaugurou (fls. 36): 
"Ante o exposto e considerando as razões de fato e de direito acima aduzidas, requer o 
autor: 
a) ....................................................... 
b) o reconhecimento do direito do autor ao recebimento de sua aposentadoria, esta 
calculada sobre a média das últimas 36 (trinta e seis) contribuições, as quais devem ser 
atualizadas, na forma do art. 35, §§ 1º e 2º, da CLPS (Decreto nº 77.077/76, bem assim 
os reajustes subseqüentes do benefício encontrado se faça de acordo com os índices do 
salário mínimo atualizado (Súmula nº 260-TFR), com vigência na data que surte os efeitos 
da majoração do salário mínimo, hoje piso nacional de salário; 
c) assim, julgada procedente a ação, seja o INPS condenado a pagar as parcelas 
principais atualizadas monetariamente, acrescidas de juros de mora, honorários 
advocatícios na base usual de 20% (vinte por cento), sobre o valor total apurado pelo 
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cálculo do contador e mais 12 (doze) vincendas;" 
A ação que ora se julga, por sua vez, foi proposta em 08.06.93, portanto, quase três anos 
após a primeira propositura, e traz, em curta petição, o seguinte pedido (fls. 03): 
"Diante do exposto, espera o promovente ver examinados os cálculos de reajustamento 
de seu benefício previdenciário com a aplicação integral no primeiro reajuste e nos 
subseqüentes do índice de variação do salário mínimo." 
Embora seja bem mais resumido o pedido deduzido na segunda ação, forçoso é 
reconhecer que o que nela se pede já vinha sendo pedido na ação anteriormente 
proposta. 
No caso em espécie, o autor limita-se a alegar que o seu benefício tem sido pago com 
defasagem e pede o seu reajuste de acordo com a variação do salário mínimo. 
Entretanto, este já tinha sido o pedido da ação anterior, quando o autor pede a aplicação, 
ao seu benefício, do disposto na Súmula nº 260-TFR. 
Ante o exposto, reconheço a ocorrência da litispendência no caso ora em exame. 
Resta-me apreciar se o momento é o adequado para que a litispendência seja argüida.  
O § 3º, do art. 267, do CPC, autoriza expressamente o conhecimento da matéria, de 
ofício, pelo juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença 
de mérito. Assim sendo, parece-me perfeitamente possível a argüição da litispendência 
feita no momento em que o processo se encontra. 
Ante estas considerações, dou provimento à apelação para extinguir o processo, sem 
julgamento de mérito, por ser o mesmo objeto de litispendência, de acordo com o art. 267, 
V, do Código de Processo Civil. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 62.881-RN 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: BANCO BRADESCO S/A 
Apelada: MARIA DE FÁTIMA BEZERRA HISSA 
Advogados: DRS. MAURO CARMÉLIO SANTOS COSTA JÚNIOR E OUTROS (APTE.) E  

JURANDIR FERREIRA DE MORAIS E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Sistema Financeiro da Habitação - SFH. Reajuste de prestações. Plano de 
Amortização Misto - PAM. Imposição legal do Plano de Equivalência Salarial - PES. 
1. A Resolução 1.446/88, do CMN, cuja divulgação é de competência do BACEN, permitiu 
que o mutuário optasse por outro plano de reajuste das prestações que não o da 
equivalência salarial por categoria profissional, dando margem a que os agentes 
financeiros adotassem, em seus contratos de adesão, critérios de reajuste da casa própria 
proibitivos ao mutuário assalariado. 
2. A competência normativa do Conselho Monetário Nacional, quanto ao SFH e, ao 
suceder o BNH, conforme o Decreto-Lei 2.291, art. 7º, inc. III, é meramente regulamentar, 
e, ao prever a possibilidade de outro critério de reajuste das prestações que não pelo 
PES, institui um dispositivo contra legem. 
3. Reconhecimento do direito de o mutuário fazer valer no certame o disposto no 
parágrafo 5º, do art. 9º, do Decreto-Lei 2.164/84, com a modificação dada pela Lei 
8.004/90, de forma que a prestação mensal não poderá exceder a relação 
prestação/salário verificada na data da assinatura do contrato, podendo ser solicitada a 
revisão a qualquer tempo. 
4. Apelação improvida. 
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ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 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, 14 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de ação declaratória cumulada com 
repetição de indébito proposta como principal em relação à ação cautelar, na qual a 
requerente obteve autorização para realizar o depósito judicial das prestações do 
financiamento de casa própria. Alega que suas prestações vinham sendo corrigidas pela 
TR, por força do parágrafo 2º, do art. 18, da Lei 8.177/91, de forma a ultrapassar sua 
capacidade de adimplência. Requer o reajustamento das prestações pelo índice de 
reajustamento dos vencimentos da autora e a restituição dos valores pagos a maior, com 
correção monetária e juros legais. Figuram como réu o Bradesco, agente financeiro da 
promovente, e a CEF, como litisconsorte passiva necessária. 
A CEF argúi sua ilegitimidade passiva ad causam, requer a denunciação da lide da União 
Federal e, no mérito, alega desconhecer as regras usadas pelo Bradesco para a 
contratação em foco. 
A contestação do Bradesco alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva, impossibilidade 
jurídica do pedido e carência da ação. No mérito, aduz que o contrato de financiamento 
celebrado com o mutuário é regido pelo Plano de Atualização Mista - PAM e não pelo 
Plano de Equivalência Salarial - PES, pugnando pela manutenção do dispositivo 
contratual. 
O MM. Juiz de primeiro grau, em dirimindo a lide, rejeitou as preliminares apresentadas 
pelos réus e julgou o pedido procedente. Deste decisum, irresignado, apela o Bradesco. 
Na apelação do Bradesco, os argumentos da constestação, de que o contrato de 
financiamento é regido pelo Plano de Atualização Misto - PAM, são repetidos, requerendo 
a reforma da sentença, para que se julge o pedido improcedente. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A apelação interposta pelo Bradesco se 
restringe ao mérito do decisum. 
Antes de tudo, quero ressaltar o caráter social do Sistema Financeiro da Habitação. Este 
foi criado com o fulcro de tornar acessível aos assalariados a aquisição da casa própria. 
Por isso, a legislação que disciplina os contratos no âmbito do SFH estipula limites de 
comprometimento da renda e reajustamento das prestações de forma a não tornar o 
financiamento um jugo além das possibilidades de adimplemento do mutuário. A 
famigerada Resolução 1.446/88, do BACEN, em seus itens I e II, impõe que o percentual 
de 65% dos "recursos captados em depósitos de poupança pelas sociedades de crédito 
imobiliário, associações de poupança e empréstimo e caixas econômicas" seja aplicado 
em financiamentos habitacionais, sendo 20% em financiamentos habitacionais, a taxas de 
mercado; 10%, no mínimo, em operações de financiamento do SFH com valor de até 
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2.500 OTNs; e os recursos remanescentes em financiamentos do SFH com valores entre 
2.500 e 5.000 OTNs. Observe-se que todas as instituições financeiras que lidam com 
poupança são obrigadas a aplicar uma parte desse capital em habitação, mas parte dos 
financiamentos são pelo SFH e parte contratados a taxas de mercado. A própria CEF, em 
outras causas semelhantes, vem afirmando não utilizar, para financiamento no âmbito do 
SFH, Plano de Amortização Misto. Isso porque a legislação não o permite, como veremos 
a seguir. Entretanto, todas as instituições financeiras têm liberdade de contratar como 
quiserem, quando o financiamento não for pelo SFH, dentro do limite de 20% dos 65% 
dos recursos captados em poupança, conforme acima explicitado. 
Aqui tratamos de financiamento pelo SFH, onde existe um disciplinamento legal com o 
fulcro de manter o equilíbrio econômico-financeiro em favor da parte contratante mais 
fraca, vale dizer, o mutuário, geralmente assalariado. O cerne do mérito versa sobre qual 
o plano a ser aplicado à espécie, já que os promoventes requerem que as prestações do 
financiamento sejam reajustadas pelo mesmo índice de reajuste dos vencimentos da 
autora. O Bradesco alega que isso não está previsto no contrato, que não aplica o Plano 
de Equivalência Salarial - PES, mas o Plano de Amortização Misto - PAM, e pugna pelo 
princípio da força obrigatória do disposto na avença. 
Conforme o apelante, a autorização para estipular outro tipo de contrato, que não o de 
equivalência salarial, advém do texto da Resolução 1.446, item 8, "c", do Conselho 
Monetário Nacional, que prevê que, nos casos de inexistência de cobertura obrigatória do 
Fundo de Compensação de Variações Salariais, o mutuário poderia optar por outra 
modalidade de reajuste das prestações, que não o Plano de Equivalência Salarial por 
Categoria Profissional.  
A competência normativa para o Conselho Monetário Nacional determinar essa 
possibilidade de opção decorre do Decreto-Lei 2.291/86, que extinguiu o BNH. Atente-se 
que esta competência normativa se restringe a "orientar, disciplinar e controlar o Sistema 
Financeiro da Habitação", conforme estipula o inc. III, do art. 7º, do supracitado Decreto-
Lei. Ou seja, a mesma competência antes atribuída ao extinto BNH, vale dizer, uma 
competência normativa meramente regulamentar. A questão é se uma resolução do 
Conselho Monetário Nacional, divulgada pelo BACEN, poderia prevalecer em contrário ao 
Decreto-Lei 2.164/84, cujo art. 9º dispõe que "os contratos para aquisição de moradia 
própria, através do SFH, estabelecerão que, a partir do ano de 1985, o reajuste das 
prestações neles previsto corresponderá ao mesmo percentual e periodicidade do 
aumento de salário da categoria profissional a que pertencer o agente." Esse art. 9º foi 
alterado pela Lei 8.004/90, em vigor quando da assinatura do contrato do mutuário, que 
dispõe: 
"Art. 22. O artigo 9º, do Decreto-Lei nº 2.164, de 19 de setembro de 1984, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
'Art. 9º. As prestações mensais dos contratos de financiamento firmados no âmbito do 
SFH, vinculados ao Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional - PES/CP, 
serão reajustadas no mês seguinte ao em que ocorrer a data-base da categoria 
profissional do mutuário, utilizando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor - 
IPC apurada nas respectivas datas-base. 
Parágrafo 1º - omissis. 
Parágrafo 2º - omissis. 
Parágrafo 3º - omissis. 
Parágrafo 4º - omissis. 
Parágrafo 5º - A prestação mensal não excederá a relação prestação/salário verificada na 
data da assinatura do contrato, podendo ser solicitada revisão a qualquer tempo.'" 
Também a Lei 7.730/89, no inciso I, do art. 16, determina a observação do princípio da 
equivalência salarial nos contratos de financiamento por parte das entidades deste 
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sistema. 
Apesar da farta legislação citada pelo apelante no sentido de demonstrar que o Plano de 
Equivalência Salarial não é obrigatório nos financiamentos pelo SFH, resta incontestável 
que o único dispositivo que prevê a possibilidade de se fazer outro tipo de avença é a 
Resolução 1.446, item 8, "c", que prevê, como já dissemos, a opção do mutuário por outro 
plano de reajuste das prestações. A Lei 8.004/90, ao alterar o Decreto-Lei 2.164/84, 
apesar de estipular, na prática, a mesma forma de reajuste que o Plano de Amortização 
Misto, prevê a possibilidade de o mutuário manter a relação prestação/renda verificada no 
início do contrato, através de pedido de revisão das prestações, o que satisfaria o pleito 
da autora. Destarte, entendo que o disposto no Decreto-Lei 2.164/84, modificado pela Lei 
8.004/90, prevalece sobre a Resolução 1.446/88, do CMN, cuja divulgação competiu ao 
BACEN.  
Entretanto, ainda que houvesse um dispositivo hierarquicamente competente para 
revogar a obrigatoriedade legal da aplicação do Plano de Equivalência Salarial, se o 
fizesse como disposto na já referida Resolução 1.446/88, ainda assim, não teria razão o 
recorrente. Eis que tal Resolução prevê que o mutuário pode optar por outro plano de 
reajuste das prestações do financiamento. Como poderia ter o Bradesco concedido essa 
faculdade ao mutuário se o contrato é de adesão ? Na realidade, a promovente não pôde 
optar senão entre assinar ou não assinar.  
Além da ilegalidade da adoção de outro plano que não o PES, além da inexistência de 
opção do mutuário, caso vigesse a resolução que permite ao mutuário optar por outro tipo 
de cálculo para o reajuste das prestações, esteio-me ainda no caráter social do SFH, 
pedindo vênia para citar os fundamentos da v. sentença apelada, de autoria do Exmo. 
Juiz Barros Dias: 
"É inegável que o interesse público se faz presente no tema em apreço, pela relevância 
social que o mesmo possui, de modo que, mesmo pactuadas, cláusulas contratuais que 
contrariem este interesse não podem prevalecer. 
Cláudia Lima Marques (obra citada) melhor define o alcance dos contratos em face do 
interesse social: 
'O contrato, negócio jurídico por excelência, continua a ser um ato de auto-
regulamentação dos interesses das partes e, portanto, um ato de autonomia privada, mas 
este só pode ser realizado nas condições agora permitidas pela lei. É uma nova 
concepção mais social do contrato, onde a vontade da parte não é a única fonte das 
obrigações contratuais, onde a posição dominante passa a ser a da lei, que dota, ou não, 
de eficácia jurídica aquele contrato de consumo'. 
Para que não paire dúvidas, a competente professora gaúcha completa: 
'Atualmente, denomina-se contrato de consumo a todas aquelas relações contratuais 
ligando um consumidor a um profissional, fornecedor de bens ou serviços. Esta nova 
terminologia tem como mérito englobar a todos os contratos civil e mesmo mercantis, nos 
quais, por estar presente em um dos pólos da relação um consumidor, existe um provável 
desequilíbrio entre os contratantes'. 
Cabe-nos transcrever as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 
11.09.90), pertinentes à espécie: 
'Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 
fornecimento de produtos e serviços que: 
....................................... 
IV - Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor 
em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade: 
........................................ 
Parágrafo 1º. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: 
II - Restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal 
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modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio  contratual; 
III - Se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e 
conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.'" 
Trago também à colação este trecho de uma sentença da autoria do insigne Juiz Magnus 
Delgado: 
"De início, ouso ressaltar que é ilógico que pessoas da classe média, assalariados, 
disponham-se, sem maiores percalços, a celebrar contrato com cláusula de reajuste 
completamente impeditiva do regular pagamento das prestações. Estranho, ainda, que 
um Banco como o Bradesco, cuja função social emerge com evidência ao ingressar na 
área do Sistema Financeiro da Habitação, permita que se contenha, em seus contratos, 
este esdrúxulo PAM, cujo reajustamento das prestações, como já dito anteriormente, 
supera de muito a capacidade econômica de quem adquire imóveis sob este tipo de 
financiamento." 
.............................................. 
A par de toda a exposição realizada, exsurge como corolário a ser seguido, no tocante ao 
'novo contrato', a supremacia do interesse público sobre as disposições do pacto 
conflitantes com este interesse. Foi atendendo a esse pressuposto que o ilustre Juiz 
Federal da 4ª Vara desta Seção Judiciária, Dr. Edilson Pereira Nobre Júnior, manifestou-
se em ação que versava sobre o mesmo Plano de Atualização Mista do Bradesco, 
constituindo-se num precedente jurisprudencial valioso no auxílio das nossas conclusões. 
Vale transcrever o seguinte trecho da sentença prolatada naquela ocasião: 
'No caso em espécie, em que se discute prestação da casa própria contratada pelo 
Sistema Financeiro de habitação, constitui, sem dúvida, de ordem pública, a norma que 
regula o reajuste deste tipo de avença. 
É indiscutível o alcance social da norma, que visa a manter a possibilidade de o mutuário 
adquirir a tão sonhada casa própria, comprometendo sempre a mesma parcela de sua 
remuneração familiar e, com isto, atenuar, nas classes assalariadas, o problema da 
moradia que aflige a população brasileira. 
A liberdade de contratar do indivíduo, assim, cede à norma de ordem pública, tornando 
inválidas as convenções que venham a extrapolar o interesse público.' 
(Justiça Federal de 1º grau, Seção Judiciária do RN, Ação Consig., Proc. 92.0008586-5)". 
A seguir, transcrevo as razões de decidir do voto-vista do eminente Juiz Hugo Machado 
na Apelação Cível 25.315 - AL, em que foi Relator o não menos eminente Juiz Ridalvo 
Costa: 
"Na verdade, não me parece justo impor ao adquirente de unidade habitacional, em 
sistema instituído pelo Poder Público para fazer face à carência desse importante bem, o 
dever de pagar uma prestação que vai crescendo em índices superiores ao crescimento 
de sua renda mensal. Ao firmar um contrato dessa natureza, o mutuário é obrigado a 
comprovar a sua renda, exatamente para que se evite contratar com quem não tem 
condições de cumprir o dever assumido. Não se justifica, portanto, que a proporção entre 
o valor da prestação e o valor da renda do mutuário passe em seguida a nada mais 
significar. 
Não me parece, no caso, necessária a prova do vício de vontade. Esse vício é presumido 
pela situação de carência do mutuário, que, em face de um contrato de adesão, não 
dispõe de alternativa: ou aceita o contrato ou fica sem ter onde morar." 
Os Egrégios Tribunais Regionais Federais das 1ª, 2ª e 4ª Regiões assim vêm se 
pronunciando a respeito do PAM: 
"EMENTA: SFH - Reajuste de prestações - Limite - Proteção ao mutuário. Direito Social, 
Econômico e Processual Civil. Casa Própria. Mútuos habitacionais. Reajustamento de 
valores. Diferença entre índice, periodicidade e teto. Proteção do mutuário, parte mais 
fraca, hipossuficiente, beneficiário do Direito Social, que é o que dispõe sobre a matéria, 
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que não é de Direito Civil, independentemente de se tratar, ou não, de Sistema Financeiro 
da Habitação, eis que todos contratos de Direito Social. Busca da segurança jurídica em 
sede de Direito Econômico, parte do Direito Social, e que se caracteriza por sua intensa 
mutabilidade. Variedade de situações dos litisconsortes. Reconhecimento de que leis e 
regulamentos vigentes no momento da celebração do contrato a ele se incorporam, 
perdendo seu caráter objetivo, para subjetivar-se, incorporando-se à avença, como 
conteúdo natural ou implícito. Obediência aos princípios da inalterabilidade prejudicial e 
da retroatividade benéfica ou benigna, em face da legislação superveniente, como 
tradução das garantias do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Adoção, por 
eqüidade, instrumento fundamental do Direito Social (Cf. art. 5º, do Código de Defesa do 
Consumidor), do teto, correspondente à relação entre a prestação inicial e à renda do 
mutuário à época, ambos os valores traduzidos em salários mínimos daquela." 
(TRF 2ª R., AC 5.444 - ES, Rel. Juiz D'Andréia Ferreira, pub. DJU, Seção II, de 17.10.91, 
pág. 25.747). 
"EMENTA: Processo Civil. SFH. Prestação da casa própria. Reajustamento. PES. PAM e 
PRT. Legislação vigente. Liminar. 
1. Não merece censura a decisão que concede liminar em ação cautelar inominada para 
que o mutuário pague as prestações de seu imóvel, adquirido com financiamento do SFH, 
reajustadas pelo Plano de Equivalência Salarial. A legislação vigente à época da 
assinatura do contrato impunha, nessas avenças, o reajuste das prestações pelo PES. 
2. Presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, deve o juiz conceder a liminar 
cautelarmente. 
3. Recurso improvido." 
(TRF 1ª R., AG 8.784/92, Rel. Juiz Gomes da Silva, pub. DJ de 13.08.92, pág. 23.868). 
"EMENTA: Contratos - SFH - Reajuste das prestações - Plano de Atualização Misto - 
PAM - Inconstitucionalidade. 
1. Plano de Equivalência Salarial da Lei 4.380/64 a ser observado em todos os contratos 
do SFH, consubstanciado na proporcionalidade do aumento das prestações com o salário 
auferido pelo mutuário. 
2. Atualização das prestações pelo índice de remuneração da poupança que não pode 
sobreviver, face à inconstitucionalidade dos artigos 18 e 23, da Lei n. 8.177/91, declarada 
pelo STF (ADIN n. 493/DF). 
3. Recurso voluntário e remessa oficial improvidos. Sentença confirmada." 
(TRF - 1ª R., AC 9.449/93, Rel. Juíza Eliana Calmon, pub. DJ de 20.05.93, pág. 18.828). 
"EMENTA: Administrativo. Mútuo. Casa própria. Prestações. Plano de Amortização Misto 
(PAM). Adaptação. Lei 8.692, de 28.07.93. 
1. Se a evolução salarial do mutuário evidencia a impossibilidade de suportar o reajuste 
das prestações, forçoso é aplicar-se a solução da Lei 8.692/93. 
2. Agravo de instrumento provido." 
(TRF - 4ª R., Rel. p/ acórdão Juiz Fábio B. da Rosa, pub. DJ de 18.05.94, pág. 23.652). 
Esta  2ª Turma já se pronunciou a respeito da matéria em questão, na AC 35.534/93, da 
qual fui Relator: 
"EMENTA: Administrativo. Sistema Financeiro da Habitação. Reajuste de prestações. 
Plano de Equivalência Salarial.  
01. A Resolução de nº 1.446/88, do CMN, cuja divulgação é de competência do BACEN, 
deu margens aos agentes financeiros a adotarem critérios de reajustes da casa própria 
diferentes dos do Plano de Equivalência Salarial, instituindo um critério normativo contra 
legem. 
02. A renda familiar é essencial à concessão do financiamento, sujeitando o agente à 
anulação da cláusula contratual que impôs critérios divergentes à função social do 
financiamento da casa própria. 
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03. Os contratos para financiamento da casa própria, que não sejam regidos pelo Plano 
de Equivalência Salarial por Categoria Funcional, cujo teor vem a ser a vinculação da 
renda do mutuário à prestação mensal do imóvel adquirido, são nulos, posto que 
ilegítimos. 
04. Preliminares da CEF rejeitadas. 
05. Apelações improvidas." 
(Decidido, por maioria, quanto ao mérito, na sessão de 16.06.94). 
Isto posto, esteiando-me no parágrafo 5º, art. 9º, do Decreto-Lei 2.164/84, modificado pela 
Lei 8.004/90, no inc. I, do art. 16, da Lei 7.730/89, no art. 51, da Lei 8.078/90, e nos 
fundamentos acima expendidos, nego provimento à apelação do Bradesco. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 63.286-AL 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: HOMERO INOJOSA DE ANDRADE E FAZENDA NACIONAL 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. CARLOS RAMIRO BASTO E OUTRO 
 
EMENTA 

Embargos à Execução Fiscal. Declaração de rendimentos. Glosa de abatimento relativo a 
dependente. Majoração do rendimento tributável. Acréscimo patrimonial a descoberto 
detectado pelo Fisco.  
Embargos à execução que impugna a glosa de abatimento relativo a dependente e a 
majoração do rendimento da cédula "G". 
Relação de dependência comprovada através da prova testemunhal produzida. Direito do 
embargante de deduzir as despesas com o dependente. 
Majoração dos rendimentos tributáveis, vez que o Fisco, ao proceder ao arbitramento, não 
aceitou a dedução das despesas que o embargante tivera com o seu dependente. 
O financiamento obtido pelo embargante para as atividades rurais somente poderia ser 
enquadrado como dívida, para fins de imposto de renda, se empregado para os fins aos 
quais se destinava. Havendo sido utilizado para finalidade diversa, conforme confessado 
pelo próprio embargante, confirma-se o acréscimo patrimonial detectado pelo Fisco. 
Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento às apelações e à remessa, nos termos do relatório e voto 
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 23 de fevereiro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Homero Inojosa de Andrade opõe os presentes 
embargos à execução fiscal que lhe move a Fazenda Nacional, sob o fundamento de ser 
nulo o referido procedimento fiscal, haja vista ter sido nele consignada a exigência de 
pagamento a maior de imposto de renda pessoa física, em virtude da glosa da dedução 
autorizada relativa ao dependente menor José Carlos dos Santos, assim como da 
majoração do rendimento da cédula "G", que se procedera mediante arbitramento e, 
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ainda, do acréscimo patrimonial que o Fisco considerou como descoberto, resultante da 
exclusão do financiamento rural obtido do item próprio em que deveria ter sido registrado 
(dívidas e ônus reais com financiamentos rurais). 
Sustenta, em síntese, que o referido José Carlos era, efetivamente, seu dependente, 
sendo menor pobre, sofrendo, inclusive, de retardamento mental e havendo sido 
abandonado pelos pais. Quanto à majoração do rendimento da cédula "G", argumenta 
que, embora tivesse auferido receita bruta no ano-base de 1984 que o obrigasse a apurar 
sua atividade rural pela forma contábil, nos termos do item 2, II, da Instrução Normativa nº 
SRF 065, de 14.09.81, não poderia ter o seu resultado arbitrado pelo Fisco, visto possuir 
os documentos referentes às suas receitas e despesas, apenas justificando-se o 
arbitramento nos casos de absoluta falta de informação. 
Quanto ao acréscimo patrimonial, resultante da exclusão do financiamento rural do item 
próprio, alega que não pode ser considerado fato gerador do IR o próprio empréstimo, em 
razão da aplicação da verba financiada em finalidade diversa daquela à qual se destinava, 
ocorrendo, neste caso, apenas violação ao contrato celebrado entre o banco e o mutuário, 
com aplicação das penalidades daí decorrentes.  
O MM. Juiz Federal julgou procedente em parte o pedido contido nos embargos para 
anular a certidão de dívida ativa, no que se refere à glosa do abatimento com o menor 
pobre e em relação ao arbitramento dos rendimentos da cédula "G", mantendo a 
execução no que se refere ao acréscimo patrimonial a descoberto, em face da utilização 
indevida de empréstimos rurais em outros áreas. 
Inconformado, recorre o embargante contra a parte da sentença que lhe foi desfavorável, 
afirmando que as instruções do IR, ao disciplinarem o lançamento das dívidas e ônus 
reais, não excluem os financiamentos rurais. Demais disto, aduz que a aplicação da verba 
financiada em finalidade diversa daquela para a qual foi concedida implica violação ao 
contrato de financiamento, mas não à legislação do IR, não sendo o empréstimo 
(financiamento) fato gerador do referido imposto.  
A União Federal (Fazenda Nacional), sucumbente em parte, também interpôs apelação, 
argumentando que o embargante não conseguiu provar a dependência do menor, não 
merecendo crédito os testemunhos colhidos, porquanto apresentaram diversas 
contradições, consoante demonstrado às fls. 180 a 183 dos autos. 
Relativamente à questão do arbitramento dos rendimentos tributáveis efetuados, alega 
que, ao contrário do que defenderam os julgados do ex-TFR e deste Egrégio Tribunal, o 
embargante estava obrigado à escrituração, nos termos do art. 59, do RIR/80, e, como 
não procedera à mesma, justifica-se o arbitramento pelo Fisco. 
Com as respostas aos recursos, vieram-me os autos conclusos, por distribuição. 
Sentença submetida ao duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator):  Irresigna-se o embargante com a glosa, 
na sua declaração de rendimentos referente ao exercício de 1985 (ano-base de 1984), do 
abatimento relativo a dependente e com a majoração da cédula "G". Não se conforma, 
outrossim, com o acréscimo patrimonial que o Fisco considerou como descoberto, 
resultante da exclusão do financiamento rural obtido do item próprio em que deveria ter 
sido registrado.  
Quanto ao primeiro aspecto da questão, demonstrou o embargante, através da prova 
testemunhal produzida, que teve sob sua dependência o então menor José Carlos dos 
Santos, prestando-lhe, inclusive, assistência médica. 
Afirmaram as testemunhas: 
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"...que o embargante, nos anos de 1983 e 1984, mantinha um menor pobre de nome José 
Carlos dos Santos; que o rapaz teve um problema de meningite, que ocasionou em 
surdez; que o menor morava na residência do embargante; que, atualmente, José Carlos 
dos Santos não vive sob a dependência do embargante porque está trabalhando, não 
sabendo qual a função exercida pelo mesmo, tendo conhecimento apenas que se 
encontra nesta Capital." (fls. 137). 
"... que, a partir de 1980, época em que o depoente passou a trabalhar na usina de 
propriedade do embargante, tem conhecimento de que o Sr. Homero Inojosa de Andrade 
criou um menor pobre; que o nome do rapaz é José Carlos, não se recordando do 
sobrenome do mesmo. Às perguntas do advogado do embargante, disse que: que 
conheceu o menor e o pai dele era vaqueiro; que o menor fora acometido de meningite e 
que carecia de certo apoio financeiro o que era garantido pelo Sr. Homero." (fls. 138). 
"... que  conheceu o rapaz José Carlos dos Santos e que via sempre o mesmo brincando 
com os filhos do embargante e, tendo em vista o estado de pobreza do pai do mesmo, o 
embargante o mantinha em sua casa, juntamente com os filhos e, com uma doença que 
foi acometido o embargante, chegou até a interná-lo, pois o menor, à época, foi acometido 
de meningite e, segundo consta, chegou a ficar surdo." (fls. 139). 
Entendo que as discrepâncias havidas quanto à filiação do menor (se era filho de 
vaqueiro ou de administrador da usina) ou quanto à doença que o acometia (meningite ou 
surdez) não comprometem a veracidade dos fatos quanto a sua dependência econômica, 
confirmada pelos testemunhos colhidos.  
Relativamente à majoração dos rendimentos do embargante, procedido por arbitramento, 
pelo Fisco, também parece-me acertada a decisão recorrida. 
Com efeito, ainda que o arbitramento se justificasse, em vista de ter o embargante 
auferido, no ano-base de 1984, uma receita bruta que o obrigasse a apurar sua atividade 
rural pela forma contábil, tendo-o feito pela forma escritural, a não aceitação pelo Fisco da 
dedução com as despesas do dependente apontado, implicou, irremediavelmente, 
acréscimo de renda tributável, não se sustentando o arbitramento aludido, por essa razão. 
No caso em exame, as despesas com o dependente foram glosadas, de forma que o 
resultado apurado pelo Fisco, ao proceder ao arbitramento, foi diverso daquele que seria 
tributável. 
Quanto à questão do acréscimo patrimonial que o Fisco considerou como descoberto, 
resultante da exclusão de financiamento rural obtido do item próprio em que deveria ter 
sido registrado, qual seja, dívidas e ônus reais com financiamentos rurais, razão assiste à 
Fazenda Nacional, quando alega que: "24. O patrimônio a descoberto, detectado pelo 
Fisco, confirma-se plenamente. Afinal, a disponibilidade econômica efetiva do 
contribuinte-embargante não pode ser justificada com o desvio dos recursos obtidos 
através de financiamento para as atividades rurais. Só poderia, o dito financiamento, ser 
enquadrado como dívida, independentemente da caracterização de operação ativa ou 
passiva, se empregado para os fins próprios, ou seja, na atividade rural incentivada. 
Com efeito, recebendo o contribuinte valores relativos ao financiamento rural, a fim de que 
pudesse lançar na sua declaração de imposto de renda, deveria, obrigatoriamente, aplicá-
los nas atividades rurais incentivadas às quais se destinavam. Havendo procedido de 
forma diversa, conforme confessou às fls. 13, não pode ser beneficiado por irregularidade 
cometida, estando correto o procedimento do Fisco.  
Com essas considerações, nego provimento às apelações e à remessa, mantendo a 
sentença por seus jurídicos fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 64.146-AL 
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Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelada: USINA CANSANÇÃO DE SINIMBU S/A 
Advogados: DRS. ANTÔNIO CARLOS DA SILVA PEREIRA E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ MARIA BISPO DA SILVA E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Ação Ordinária. Depósito em conta de FGTS de diretor proprietário da empresa. 
Enquadramento legal. Repetição de Indébito. Incabimento. 
O cargo de diretor proprietário da empresa enquadra-se na previsão legal de "diretores 
não empregados" - art. 1º, da Lei nº 6.919/81 -, o que faculta à empresa a inclusão destes 
no sistema do FGTS. 
A empresa que opta pela integração ao sistema em favor de diretor proprietário não pode 
reaver os valores depositados a este título, posto que as normas de regência do fundo de 
garantia não prevêem tal hipótese de saque. 
Apelação provida. 
 
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, 23 de fevereiro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A Usina Cansanção de Sinimbu ajuizou, perante a 
3ª Vara Federal - AL, ação ordinária de levantamento de FGTS contra a Caixa Econômica 
Federal, visando à devolução de valores que entende indevidamente depositados em 
conta vinculada ao fundo de garantia por tempo de serviço de um diretor, proprietário da 
empresa. 
Alega a autora que a lei referente à questão prevê a possibilidade de extensão, a 
"diretores não empregados", dos benefícios do sistema fundiário, não se enquadrando na 
referida classe os diretores proprietários, donde o equívoco dos recolhimentos já 
ensejados e posteriormente suspensos. 
O MM. Juiz Federal julgou procedente o pedido, por entender que "não há qualquer 
dispositivo de lei autorizando a CEF reter as parcelas de FGTS pagas indevidamente, a 
título de compensação, com dívidas existentes de empresa para com a CEF." (fls. 266). 
Irresignada, apela a CEF, alegando, em preliminar, ilegitimidade ativa. No mérito, aduz: a) 
serem corretos os depósitos por estarem os diretores proprietários enquadrados na 
previsão legal; b) inadimplência da autora para com o FGTS, motivo da impossibilidade de 
repetição do indébito. 
Com a resposta ao apelo, subiram os autos a este Tribunal, vindo-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Trata-se de apelação contra sentença que 
julgou procedente pedido de restituição de valores pagos à apelante - CEF a título de 
FGTS de diretor proprietário de empresa. 
A preliminar de ilegitimidade ativa já foi devidamente analisada e superada pelo juízo 
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monocrático, sob os seguintes fundamentos (fls. 265): 
" A preliminar da CEF deve ser rechaçada, uma vez que a parte autora está postulando a 
repetição de pagamento indevido, tendo, em tese, título para tal pleito, sendo certo que foi 
a depositante dos valores que alega terem sido realizados por interpretação errônea da lei 
que rege a matéria presentemente discutida, e se por acaso tiver razão em sua linha de 
raciocínio, o diretor, ora titular da conta vinculada, nada poderá fazer para evitar a retirada 
dos valores depositados." 
A Lei que rege a matéria - nº 6.919/81 - reza, em seu art. 1º: 
" Art. 1º. As empresas sujeitas ao regime da legislação trabalhista poderão estender a 
seus diretores não empregados o regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS)." (grifos nossos). 
O ponto nodal da lide concentra-se na indagação: seriam os diretores proprietários de 
empresa "diretores não empregados", de forma a se enquadrarem na previsão legal ? 
Entendo que sim. 
Talvez sejam eles espécie única do gênero. 
Não obstante, outra questão pode ser analisada: a da facultatividade da extensão do 
sistema fundiário aos diretores não empregados. 
Muito embora a lei utilize a expressão "poderão estender", tal opção se refere apenas à 
possibilidade de não se integrar o sistema. Uma vez feita a opção pela integração, 
incidirão nesta relação todas as normas de regência do FGTS, as quais não prevêem o 
caso em comento como hipótese de saque. 
Não tem a apelada, pois, direito à restituição dos valores já pagos. 
Isto posto, dou provimento à apelação, invertendo-se os ônus sucumbenciais. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 64.312-SE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: PLÍNIO DE ALMEIDA BOSON 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. DANIEL FABRÍCIO COSTA JÚNIOR E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Acidente automobilístico em serviço. Responsabilidade objetiva da União 
(CF, art. 37, parágrafo 6º). Reembolso de despesas efetuadas em hospital particular. 
Direito assegurado pela Lei 8.112/90, art. 213. Apelo 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 à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 1º de dezembro 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 
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julgou improcedente pedido de reembolso de despesas hospitalares efetuadas em 
consequência de acidente sofrido em serviço como policial federal. 
Alega, em resumo, que faz jus à indenização, não só em decorrência da regra do art. 213, 
da Lei 8.112/90, como em função do disposto no Decreto 59.310/66, até mesmo em 
função da responsabilidade objetiva da União.  
A apelada apresentou contra-razões, pela confirmação da sentença. Vieram os autos, 
tocando-me a distribuição.  
Dispensei revisão, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.  
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O apelante, policial federal, 
encontrava-se em missão, deslocando-se para os Municípios de Estância-SE e Santa 
Brígida-BA, quando ocorreu o acidente descrito no relatório de fls. 12 a 14.  
Socorrido por colegas que também integravam a equipe, em outra viatura, recebeu os 
primeiros socorros no posto de saúde da Cidade de Carira-SE, sendo removido para 
Aracaju, dada a gravidade do seu estado, e encaminhado ao Hospital João Alves Filho, 
onde aguardou por duas horas sem ser atendido, por isso que foi encaminhado ao 
Hospital de Cirurgia, particular, embora conveniado. 
O MM. Juiz Federal sentenciante rejeitou o pedido de reembolso das despesas efetuadas 
naquele Hospital, ao argumento de que o autor optara por ocupar "apartamento privativo, 
com acompanhante e serviço frigobar, durante o seu tratamento". 
Ora, o art. 213, da Lei 8.112/90, repete previsão da Lei 1.711, assegurando ao servidor 
acidentado em serviço tratamento médico em instituição privada quando inadequada a 
assistência do serviço público.  
Será que o adequado para o servidor público federal é a espera durante horas e horas 
sem atendimento e a hospitalização à maneira dos indigentes, em quartos superlotados, 
quando não pelos corredores ?  Por que negar ao servidor acidentado em serviço a 
internação em cômodo apropriado, com acompanhante e frigobar ? Inexiste tal proibição 
no texto legal.  
A ressalva do parágrafo único daquele artigo, fazendo depender o tratamento da 
apreciação de junta médica e da inexistência de serviço público adequado, evidentemente 
não se aplica aos casos de urgência e com a gravidade apresentada pelo quadro do 
autor. 
Note-se, ainda, que, de qualquer modo, persiste a responsabilidade objetiva da União 
pelo evento danoso provocado em serviço, dada a regra do parágrafo 6º, do art. 37, da 
Constituição Federal. 
Nesse sentido, assim decidiu a Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região: 
"Militar. Pedido de reforma e reembolso de despesas médicas. Perícia que não noticia 
sequela incapacitante. 1. Demonstrado que do evento danoso, ocorrido na caserna, não 
emerge qualquer lesão física apta a impossibilitar o desempenho da atividade atual de 
agricultor, improsperável o pedido de reforma. Confirma-se, por outro lado, o acolhimento 
do pedido de reembolso das despesas médicas, porque presas inegavelmente ao evento 
danoso, vez que se caracteriza, in casu, a responsabilidade objetiva da União. 2. 
Remessa improvida." (REO 424.024/90, Rel. Juiz José Morschbacher, DJ 4/6/91). 
Vale ainda ressaltar que a orientação uniforme de nossos Regionais converge para a 
admissibilidade do reembolso de despesas hospitalares, em caráter de urgência, quando 
patenteada a impossibilidade de atendimento pela rede da previdência social.  
Nesse sentido, acórdãos assim ementados: 
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"EMENTA: Previdência social - Despesas em hospital particular - Reembolso, se o 
atendimento particular ao dependente do segurado foi de urgência, e motivado por 
situação de força maior, como reconhecido pelo próprio setor técnico de serviço de 
contas, devida lhe é pelo instituto o reembolso de despesas hospitalares ocorridas. 
Precedentes do Tribunal. Sentença confirmada." (Processo: Apelação Cível nº 55.152-SP; 
Relator: Ministro Otto Rocha; Órgão: 1ª T/TFR; Decisão: unânime; Julgamento: 19/10/82; 
Publicação: 02/12/82). 
"EMENTA: Previdenciário. Acidente automobilístico. Cirurgia em caráter de urgência. 
Ressarcimento das despesas. Artigo 60, da CLPS. 
- Caracterizada a urgência para o atendimento médico e na impossibilidade de se esperar 
pelos serviços prestados pela previdência social, poderá o segurado reembolsar-se das 
despesas realizadas através dos serviços particulares do hospital, nos limites do artigo 
60, da CLPS. 
- Apelação improvida."  
(Processo: Apelação Cível nº 3.645-PE; Relator: Juiz Castro Meira; Órgão: 1ª T/TRF; 
Decisão: unânime; Julgamento: 14/12/89; Publicação: 03/03/90). 
Não tem a menor importância a não invocação do dispositivo constitucional na inicial, 
porque bastaria a narrativa do fato, com a consequência jurídica da indenização e a 
explicitação do pedido. 
Por essas razões, dou provimento ao apelo para julgar procedente a demanda, 
condenando a União a indenizar as despesas efetivadas pelo autor em consequência do 
acidente em serviço, conforme comprovantes constantes dos autos, com correção 
monetária a partir da data de cada desembolso, e juros de mora desde a data da citação, 
além de suportar a restituição das custas antecipadas e honorários advocatícios que 
arbitro em 10% do valor da condenação. 
É o voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 64.388-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: FRANCISCO DE ASSIS GOIANA LEAL 
Advogados: DRS. MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Extinção. Improcedência do auto de infração reconhecida pelo Egrégio 
STJ em ação mandamental. Respeito à coisa julgada material. 
O reconhecimento judicial da improcedência do auto de infração que serviu de base à 
constituição do crédito exigido através da presente via executória, em ação mandamental 
diversa, impede que questão seja discutida em qualquer processo, por força da 
autoridade da coisa julgada material. 
Extinção do feito que se impõe, por essa razão.  
Apelação e remessa a que se nega provimento. 
 
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, 23 de março de 1995 (data do julgamento). 
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JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A União (Fazenda Nacional) interpõe apelação 
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal - PE, que julgou extinto 
processo de execução fiscal, por entender destruída a presunção de liquidez e certeza do 
título executivo, vez que o lançamento formalizado em relação à dívida exeqüenda foi 
considerado ilegítimo pelo Excelso STJ, ao julgar recurso interposto nos autos de ação 
mandamental ajuizada perante a 5ª Vara Federal - PE. 
Alega, em suma, a recorrente que o referido lançamento, muito embora formalizado em 
um só auto de infração, tem hipóteses de incidência distintas, quais sejam, variação 
patrimonial a descoberto e depósitos bancários, tratando o acórdão do STJ tão-somente 
desses últimos, razão pela qual resta intacta a legitimidade do lançamento em relação à 
variação patrimonial a descoberto. 
Na sua resposta ao recurso, sustenta o recorrido que, com a anulação do débito lançado 
sobre os depósitos bancários efetuado pelo STJ, a inscrição na dívida ativa ficou 
irremediavelmente comprometida, por haver-se tornado ilíqüida. Argumenta, ainda, que as 
variações patrimoniais que a recorrente pretende sejam tributadas estão compreendidas 
no período de anistia, previsto no art. 29, do DL nº 2.323/86. 
Vieram-me os autos conclusos por distribuição. 
Sentença submetida ao duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Do cotejo dos documentos constantes às 
fls. 17 desses autos e fls. 15 da cópia dos autos do Mandado de Segurança nº 00.3025-2, 
em apenso, verifica-se que a dívida exeqüenda é a mesma combatida pelo executado na 
ação mandamental referida, relativamente a qual o Egrégio STJ, em grau de recurso, 
proferiu a seguinte decisão: 
"Tributário. Depósito bancário. Autuação fiscal. Súmula 182 do TFR. I.R. 
I - É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos 
bancários (Súmula 182/TFR). 
II- Recurso provido." 
Entendeu a Excelsa Corte ser ilegítimo o lançamento formalizado em relação ao débito 
em execução, restando, dessa forma, maculada a presunção juris tantum de liquidez e 
certeza que a lei lhe confere, impondo-se a extinção do feito por essa razão. 
Ressalte-se, demais disto, que, ao dar provimento ao recurso especial então interposto 
pelo executado, no mandado de segurança suso-referido, outra não foi a decisão do 
Colendo Superior Tribunal, senão a de reformar o acórdão proferido por esta Corte, 
reconhecendo, por conseguinte, a improcedência do auto de infração que serviu de base 
à constituição do crédito exigido através da presente via executória. 
O reconhecimento judicial da improcedência do auto de infração em comento, por seu 
turno, impede que a questão seja discutida, quer nesse quer em outro processo, por força 
da autoridade da coisa julgada material, que torna imutável o pronunciamento emitido 
pelo Estado no exercício soberano da função jurisdicional, impondo, no caso, a extinção 
da execução em exame. 
A decisão do Egrégio STJ, na verdade, não foi pela improcedência parcial do auto de 
infração aludido, razão pela qual não pode prosperar o argumento da recorrente de que o 
lançamento do IR, em relação à variação patrimonial a descoberto, restaria intacto quanto 
à sua legitimidade. 
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Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa, mantendo a 
sentença por seus jurídicos fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 64.438-CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Apelada: PERYSA - PERY AGROPECUÁRIA S/A 
Advogados: DRS. JOSÉ SOBRAL FILHO E OUTROS (APTE.) E  

FRANCISCA MARTINS RIBEIRO E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Desapropriação. Justa indenização. Cobertura vegetal. Destaque em relação à terra nua. 
Alegações de cabimento de redução em face de tensão social no local. Óbice 
constitucional. 
- A avaliação da terra nua não pode abranger a cobertura vegetal, tendo em vista que a 
parcela da indenização referente a esta é destacada para pagamento em dinheiro, e não 
em Títulos da Dívida Agrária, como aquela. 
- A justa indenização, em matéria de desapropriação, tem abrigo constitucional, que não 
permite seja reduzida por força de fato a que o particular não deu causa, como eventual 
tensão social na área onde localizadas as terras. 
- Apelação e remessa oficial, tida como interposta, improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade de votos, negar provimento à apelação e à remessa oficial, tida como 
interposta, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 21 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA ajuizou ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma 
agrária contra Pery Agropecuária S.A. - Perysa, com vista ao imóvel rural denominado 
"Fazenda Picada e Ruzy", com área de 1.811,6551 ha., situado no município de Sobral, 
no Estado do Ceará. 
O réu não se conformou com o preço oferecido, pelo que foi realizada perícia. Com base 
em laudo oferecido, foi fixado o justo preço em Cr$ 769.369.966,60 (setecentos e 
sessenta e nove milhões, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e seis 
cruzeiros e sessenta centavos), a preços de novembro de 1992, acrescido de juros 
compensatórios e moratórios, correção monetária, honorários advocatícios à base de 8% 
sobre a diferença da oferta e da indenização, e mais honorários do perito e dos 
assistentes técnicos. 
Inconformado, apela o expropriante. Em síntese, alega que a sentença é injusta, citando 
manifestação do jurista Carlos Medeiros da Silva, segundo a qual o conceito de 
propriedade como função social não tem tido ressonância em nossos Tribunais. Diz o 
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apelante que as decisões têm timbrado em ampliar os direitos do expropriado. Acrescenta 
que é totalmente justo o valor ofertado e que o julgador desprezou os valores constantes 
na própria declaração cadastral referente ao imóvel, no qual reinava forte clima de tensão 
social. Invoca, ainda, o art. 436, do Código de Processo Civil, segundo o qual não se acha 
o juiz adstrito ao laudo. 
Sem resposta do apelado, subiram os autos a esta Corte. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A sentença apelada está epigrafada com a 
seguinte ementa: 
"Desapropriação. Determinação da área expropriada. Terra nua. Fixação do preço. 
Critérios. Indenização da cobertura vegetal nativa. Pagamento da indenização das 
benefeitorias úteis e necessárias. 
- O levantamento topográfico é a mais idônea das provas para determinar, com exatidão, 
a área expropriada. Fixação, com base nessa prova, da área efetivamente expropriada. 
- Laudo oficial que tomou em conta a acessibilidade, capacidade de uso e as diferentes 
classes de solo do imóvel, e utilizou 'fatores de deflação' para determinação do valor da 
'terra nua'. Improcedência da crítica esboçada no laudo divergente. 
- A mata nativa - carnaubal e mata nativa secundária - é indenizável. Precedentes 
jurisprudenciais. 
- Fixada por sentença, toca ao expropriante depositar, em espécie e à ordem do juízo, a 
cifra necessária ao pagamento das benfeitorias úteis e necessárias (Lei Complementar nº 
76, de 1993 - artigo 14)." 
Creio que o ilustre sentenciante se houve com acerto no deslinde das questões que lhe 
foram submetidas no presente processo, decidindo com equilíbrio, de acordo com a prova 
dos autos e em harmonia com a jurisprudência sobre o tema. 
O presente apelo afigura-se mais um desabafo do que propriamente uma irresignação 
contra o que foi decidido na sentença. 
Não obstante o respeito que merecem as opiniões do jurista Carlos Medeiros da Silva, 
não se pode colocar em oposição os conceitos de função social da propriedade e da justa 
indenização. Todos são acordes em admitir que o País precisa desenvolver planos de 
reforma agrária para a fixação do homem no campo, oferecendo-lhe meios de produzir 
mais a fim de atender a demanda do mercado e, ao mesmo tempo, possibilitar-lhe níveis 
dignos de sobrevivência. Entretanto, seria injusto que tão desejáveis objetivos fossem 
obtidos à custa dos proprietários rurais. A conta deve ser paga por toda a sociedade, 
sobretudo pelos que mais têm, o que deve ser conseguido por políticas adequadas para a 
distribuição de rendas. 
O Judiciário, no caso, mais não faz do que aplicar a Constituição, que preconiza o 
princípio da justa indenização. Seria injusto que limitasse o juiz a homologar os dados 
constantes nos assentamentos cadastrais do imóvel para a fixação do preço. Daí a 
necessidade de colherem-se elementos para robustecerem a convicção do sentenciante, 
entre os quais o principal é, sem dúvida, a perícia, sobretudo quando se trata de um 
trabalho tecnicamente incensurável, como o oferecido nos autos. 
Argumenta-se, com fulcro no art. 436, do Código de Processo Civil, que o juiz não está 
adstrito ao laudo. Sem dúvida. Todavia, seria absurdo que o juiz pudesse desprezá-lo, 
sem oferecer elementos de convicção suficientes. No caso, verifica-se que o assistente 
técnico do apelante não ofereceu laudo, limitando-se a criticar a inclusão de 6.000 pés de 
carnaúbas e 58 ha. de mata secundária. Entende que tais bens já estão implícitos no 
valor da terra nua. 
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Cabe uma observação. É tranqüilo na jurisprudência, como aliás lembrou o ilustre 
sentenciante, que a chamada cobertura vegetal é indenizável. Pretende o engenheiro 
agrônomo do INCRA que ela seja abrangida na avaliação da terra nua. Não haveria maior 
conseqüência aritmética se a parcela fosse somada ao valor original. Acontece que a 
cobertura vegetal, devido à sua expressão econômica, é considerada benfeitoria, em 
razão do que deve seu valor ser destacado para pagamento em dinheiro, e não 
simplesmente em Títulos da Dívida Agrária, que devem indenizar apenas o valor da terra 
nua propriamente dita. 
Há outra ressalva quanto à determinação do valor da terra nua, em que entende que não 
poderia ser utilizado o índice da pág. 29, em razão da diversidade de localização e tipos 
de classes e capacidade de uso dos solos e da área ocupada. Esse ponto não pode ser 
aprofundado, à míngua de elementos esclarecedores. 
Por fim, verifico que a sentença fixou o preço com esteio no laudo que atende às 
exigências técnicas. Não vejo fundamento para que seja reduzido o valor da indenização 
em razão do clima de tensão social que o apelante alega que existia no imóvel, já que a 
justa indenização tem base constitucional e não deve sofrer diminuição por fato a que o 
expropriado não deu causa. A estipulação de juros compensatórios e moratórios tem base 
nas Súmulas 70, 74 e 110, do extinto TFR, e 12, do STJ. A correção monetária incidente 
sobre o valor fixado, a partir do laudo, tem supedâneo em precedente do STF (RE 
106.788-8-SP, Rel. Min. Cordeiro Guerra, DJU de 02.05.86, pág. 6.914) e desta Turma 
(AC 11.751-CE, Rel. Juiz Francisco Falcão, j. em 12.03.92). Os honorários advocatícios 
foram moderadamente arbitrados em 8% (oito por cento) sobre a diferença entre a oferta 
e a indenização, monetariamente corrigidos, tendo em vista que houve boa participação 
do profissional no curso da ação, inclusive quanto ao dimensionamento da área, já que o 
expropriante pretendia desconsiderar trecho que fora irregularmente ocupado por 
invasores, após a imissão de posse. 
Assinalo que procedi ao reexame da remessa oficial, tida como interposta, em razão do 
duplo grau obrigatório de jurisdição, na dúvida de que o valor da condenação seja ou não 
superior a cinqüenta por cento sobre o valor oferecido na inicial, nos termos do art. 13, 
parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 76, de 06.07.93. 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial tida como interposta. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 64.439-SE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: CARLOS ALBERTO CERQUEIRA 
Apelado: INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS - 

IBAMA 
Advogados: DRS. THEOBALDO ELOY DE CARVALHO E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ RAUL DE SOUZA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo e Constitucional. Servidor público autárquico. Isonomia salarial. Opção do 
servidor por tabela de remuneração diferenciada. Inexistência de dano jurídico.  
I- Não se pode cogitar de malferimento ao príncipio constitucional da isonomia quando 
servidor admitido em autarquia federal nova, por extinção do órgão ao qual estava 
vinculado, exerce o direito de opção, previsto em lei, à tabela de remuneração da 
autarquia extinta, por ser mais vantajoso financeiramente, em face da continuidade de 
suas vantagens pessoais adquiridas anteriormente.  
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II - Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 14 de fevereiro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O MM. Juiz sentenciante julgou parcialmente 
procedente a ação, acatando a tese levantada pela autora do instituto do direito adquirido, 
condenando o réu nos reajustes de 26,06%, em decorrência do gatilho salarial não 
efetuado no mês de junho/87, de 26,05%, fixado pela URP relativa ao mês de fevereiro de 
1989, e, finalmente, no reajuste de 84,32%, referente ao IPC de março de 1990. 
Indeferiu, por outro lado, o pleito do autor, servidor do IBAMA, na parte em que se 
requeria a revisão dos proventos de aposentadoria, fundamentada na isonomia salarial 
com outros servidores do órgão. 
Desta sentença, recorre o autor. 
Não houve a interposição de recurso voluntário por parte do IBAMA. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz sentenciante julgou 
improcedente a parte do pedido relativa à revisão dos proventos do autor, baseada na 
alegada isonomia salarial. 
Trata-se de servidor oriundo de órgão extinto da Administração Pública indireta, admitido 
no IBAMA com o regime de remuneração regulamentado pela Lei 7.957/89, na qual está 
previsto o direito de opção à tabela de vencimentos do órgão extinto ou à nova tabela do 
IBAMA. 
De fato, assim dispõe os arts. 4º e 6º, do citado Diploma Legal, verbis: 
"Art. 4º - Os servidores do IBAMA oriundos da SUDHEVEA, do IBDF, da SUDEPE, ou da 
SEMA, pertencentes aos Quadros e Tabelas  Permanentes do Plano de Classificação de 
Cargos, instituído na conformidade da Lei nº 5.645, de 10 de fevereiro de 1970, poderão 
optar pelo aproveitamento na Tabela de Pessoal do IBAMA, no prazo de 90 (noventa 
dias), contados a partir da publicação desta Lei. 
§ 1º - Os servidores que optarem pelo seu aproveitamento na Tabela de Pessoal do 
IBAMA farão jus, unicamente, à remuneração resultante de sua classificação na Tabela 
constante do Anexo I desta Lei, vedado o recebimento de gratificações de qualquer 
natureza, anteriormente concedidas no âmbito do serviço público federal. 
§ 2º - omissis. 
............... 
Art. 5º - omissis. 
Art. 6º - O pessoal em Quadro ou Tabela Suplementar perceberá, a título de vantagem 
individual, a diferença verificada entre sua remuneração e o salário-base dos servidores 
da mesma categoria pertencentes à Tabela de Pessoal do IBAMA. 
Parágrafo único - A diferença individual percebida pelos servidores, sobre a qual incidirá a 
contribuição previdenciária, será incorporada aos proventos de aposentadoria e terá os 
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mesmos reajustes que incidirem sobre a Tabela e salários vigentes." 
Ocorre que, no caso, o autor não optou pela Tabela do IBAMA, preferindo continuar a 
receber os seus vencimentos, e as vantagens pessoais adquiridas, pela Tabela do órgão 
extinto. 
O ponto central da questão é saber se o autor, ao fazer a opção pela Tabela do órgão 
extinto, sofreu prejuízos em seu salário, de modo que se pudesse levantar a tese do 
desrespeito ao princípio da isonomia, em face à possível discrepância entre sua 
remuneração e a de outro servidor da mesma categoria. 
Parece-me que não. Ao deixar de optar pela Tabela do IBAMA, o servidor, nos termos do 
art. 6º, da referida Lei, preferiu continuar a receber o seu salário pela Tabela antiga pelo 
fato de lhe ser mais vantajoso, em virtude da continuidade das vantagens pessoais e do 
pagamento da diferença entre a sua remuneração e o salário-base da Tabela do IBAMA. 
É de se ressaltar, ainda, como se observa dos documentos acostados aos autos, que o 
autor recebe, a título de remuneração, valores brutos maiores do que os da servidora 
utilizada como referência, sendo os dois funcionários pertencentes à mesma categoria 
funcional. 
Assim, não poderia o servidor pleitear qualquer aumento a título de isonomia, pois isto 
elevaria seus vencimentos de modo que o servidor passaria a receber mais do qualquer 
outro do mesmo órgão, ferindo, então, o próprio princípio da isonomia invocado. 
Do exposto, não tem razão o autor  quanto à revisão pleiteada, de modo que mantenho a 
sentença neste particular. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 66.450-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: TEREZA CALIXTO DE ALBUQUERQUE  
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Lit. Pass.: MARIA DOLORES ALBUQUERQUE DOS SANTOS 
Advogados: DRS. EVA PEREGRINO TAVARES (APTE.),  

AGENOR ALVES DE QUEIROZ E OUTROS (APDO.) E  
VANDRAGESILO NEVES PEREIRA (LIT. PASS.) 

 
EMENTA 

Processual Civil e Previdenciário. Pensão concedida a mãe adotiva. Regularidade da 
documentação exibida ao Instituto Nacional do Seguro Social. Alegações não 
comprovadas de falsidade. 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, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de fevereiro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
extinguiu ação cautelar, em virtude da prolação de sentença desfavorável na ação 
principal, em que postula a sustação do pagamento de pensão por morte de Alberis 
Albuquerque dos Santos à litisconsorte passiva Maria Dolores Albuquerque dos Santos.  
Alega, em resumo, que a concessão do benefício foi viciada pela exibição de certidão de 
nascimento falsa, da qual consta como genitores os tios do segurado, e que estes, apesar 
de alegada adoção, não assistiram Alberis, que retornou à convivência materna. 
Sem contra-razões, vieram os autos.  
Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Adoto as razões de decidir na 
apelação relativa à ação principal: 
"A litisconsorte passiva, Maria Dolores Albuquerque dos Santos, provou a adoção de 
Alberis Albuquerque dos Santos e de suas irmãs Celina Ângela e Célia Regina (fls. 18 a 
20), e o lançamento da observação do respectivo termo na certidão de nascimento. 
Inexiste qualquer falsidade, ideológica ou material, nos documentos que instruiram o 
pedido de concessão do benefício.  
A habilitação dos pais adotivos fez-se, portanto, regularmente". 
Nego provimento ao apelo.  
É o voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 66.907-SE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: AILTON SILVEIRA DA SILVA 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. LUIZ EDUARDO AYRES DE FREITAS BRITTO E OUTROS (APTE.) E  

JOÃO BATISTA BARBOSA ARRUDA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Civil. Reajuste de prestações de financiamento da casa própria. Cláusula contratual 
abusiva. Pedido de reajuste com base na evolução do preço de mercado do imóvel. 
Inexistência de previsão legal, contratual ou lógica para a pretensão. 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, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 16 de dezembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
indeferiu pedido de anulação de cláusula contratual, para que se adotasse como forma e 
periodicidade do reajuste das prestações a evolução do preço de mercado do imóvel. 
Alega, em resumo, invalidade do reajuste com base na taxa referencial e a lesividade da 
forma de reajustamento prevista no contrato com base no plano de amortização mista, 
que prevê a atualização com base no maior índice de aumento salarial ou com o emprego 
do mesmo índice de correção do saldo devedor. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento.  
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A Caixa Econômica Federal está 
legitimada para a causa por ser o agente financeiro e, ao mesmo tempo, o órgão gestor 
do Sistema Financeiro da Habitação.  
Quanto ao mérito, tenho entendido abusiva a cláusula que vincula os reajustes das 
prestações do financiamento da casa própria ao maior aumento de salário ou ao índice da 
poupança. Ocorre que, no caso, o pedido está especificado na adoção como indexador da 
evolução do preço de mercado do imóvel financiado, o que não encontra amparo em 
qualquer disposição contratual ou legal, nem na lógica do razoável. É que o financiamento 
emprega recursos que não têm qualquer ligação com o mercado imobiliário. 
Sequer se poderia ajustar a pretensão à causa do contrato, que é para o mutuário a 
aquisição de casa própria, e não a aplicação do dinheiro, e, para o agente financeiro, o 
empréstimo de caráter social, vinculado à política habitacional do Governo Federal. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
É o voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 66.924-CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA PRAÇA 
Advogados: DRS. JOSÉ ELMAR FURTADO ARRUDA E OUTROS (APTE.) E  

TÂNIA MARIA FERNANDES MARANHÃO (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Previdenciário. Ação Declaratória. Comprovação de tempo de serviço. 
- O cabimento da ação declaratória para o reconhecimento de tempo de serviço, em 
situação em que os procedimentos de justificação de logo se mostram infrutíferos, dado 
inexistir início de prova documental, tem sido admitido pela jurisprudência. 
- A limitação legal ao peso da prova exclusivamente testemunhal para fins de 
comprovação de tempo de serviço destina-se às autoridades administrativas 
previdenciárias, não alcançando o juiz, que pode reconhecê-lo com base em tal elemento 
probatório. 
- Precedentes. 
- Preliminar de incabimento da ação declaratória rejeitada. 
- No mérito, apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal, por unanimidade de 
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votos, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 21 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de apelação do INSS de sentença proferida 
pela MMª Juíza Federal da 3ª Vara do Estado do Ceará que julgou procedentes os 
pedidos do autor para reconhecer o tempo de serviço prestado, inclusive na parte em que 
não há início de prova escrita. 
Em preliminar, sustenta a inadequação da via eleita, tendo em vista a existência dos 
instrumentos próprios, a justificação administrativa e a judicial, invocando ainda 
ensinamento de Agrícola Barbi. 
No mérito, menciona o art. 8º, do Decreto 83.080, de 24.01.79 (RBPS), quanto à 
necessidade de início de prova material. 
Com as contra-razões do apelado, subiram os autos. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A questão preliminar diz respeito à 
admissibilidade da ação declaratória para o fim proposto, ou seja, o reconhecimento de 
tempo de serviço prestado pelo apelado. 
A matéria não foi submetida ao Juiz de primeiro grau. Todavia, em se tratando de 
alegação que versa sobre a impropriedade da ação, entendo que pode ser debatida a 
qualquer tempo, já que se insere entre as questões essenciais do processo, objeto de 
apreciação pelo juiz independentemente de provocação pelas partes. 
Transcrevo o tópico da apelação em que se fundamenta no escólio do ilustre 
processualista Celso Agrícola Barbi: 
"Observa Celso Agrícola Barbi, a propósito, que 'não pode ser objeto da ação uma 
simples questão de direito, como seja a de saber se o arrendamento é rústico ou urbano; 
nem sobre a existência futura de uma relação, como a declaração sobre o direito 
sucessório em testamento de uma pessoa ainda não falecida.' Igualmente, segundo o 
eminente processualista, não é admissível a ação para declarar sobre lei em abstrato ou 
sobre existência de fato, ainda que juridicamente relevante, como no caso de declarar 
sanidade mental, ou que a mercadoria entregue é igual à amostra, ou que o trabalho está 
de acordo com as regras de arte, ou que foi executado pelo autor." (Comentários ao 
Código de Processo Civil, Vol I, Tomo, São Paulo, Forense, pág. 75). 
Tenho que tais ensinamentos são inaplicáveis ao caso. Não se trata de mera questão de 
direito. Embora se cuide de questão de fato, veja-se que os exemplos trazidos não se 
ajustam à hipótese vertente, em que a declaração judicial se esgota no próprio 
reconhecimento da relação jurídica, como preconizado no art. 4º, do Código de Processo 
Civil, enquanto nos exemplos citados servem a outro fim, ou seja, há sempre um plus que 
se adiciona à mera declaração. 
De qualquer modo, a jurisprudência tem sido pacífica no acolhimento da declaratória para 
o fim aqui pretendido, como na decisão proferida no RESP nº  2.964 - RJ, Rel., Min. Athos 
Carneiro, 4ª Turma, in verbis: 
"Ação Declaratória. Interesse de agir. 
- Admite-se a ação declaratória para obtenção da certeza jurídica sobre a existência, 
inexistência ou modo de existir de uma relação jurídica. É cabível para a interpretação de 
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cláusula contratual, a cujo respeito divergem em concreto os contratantes, buscando 
definir se a parte autora está ou não sujeita aos efeitos jurídicos pretendidos pelo outro 
contratante. Não se cuida, assim, de mera consulta ao Judiciário, mas de pedido de 
composição de uma lide atual. 
- Recurso especial conhecido e provido para que se prossiga a demanda declaratória." 
Não poderia ser de outra forma. Se a apelante reconhece que a justificação administrativa 
ou judicial só é admissível quando há início razoável de prova material, compelir-se o 
apelado a usar esse caminho é fazê-lo apenas perder tempo, porque já se sabe que não 
há qualquer probabilidade de resultado favorável. 
Em suma, por essas razões, rejeito a preliminar. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Embora a apelação pretenda a integral 
reforma da sentença, não há dissensão quanto ao tempo de serviço prestado às Forças 
Armadas e como Professor do Ginásio Janusa Corrêa, no município de Caucaia, no 
Ceará. 
A apelação restringe-se ao reconhecimento do tempo de serviço prestado à Padaria 
Globo Ltda., no período de junho de 1964 a fevereiro de 1966. 
Sobre esse ponto, a ilustre sentenciante assim motivou o seu convencimento: 
"Quanto ao período de serviço prestado na Padaria Globo, o promovente não apresentou, 
é bem verdade, qualquer início de prova documental. 
No nível da prova testemunhal, entretanto, verifico que o autor logrou demonstrar a 
realidade dos fatos alegados, pois, como se lê nos depoimentos das testemunhas, todas 
dão notícia do promovente, trabalhando, ora como balconista, ora como caixa da Padaria 
Globo, da propriedade de seus pais, seja porque fossem fregueses, vizinhos ou 
empregados da panificadora. João Vicente de Souza (v. fls. 43) afirmou que o promovente 
'começou a trabalhar na padaria ajudando a mãe, quando tinha mais ou menos 15 anos 
de idade, até deixar o trabalho de lá para ir ensinar pelo lado de Caucaia; que o autor 
trabalhava no balcão e às vezes no caixa, às vezes pela manhã e às vezes pela tarde; 
que não sabe precisar até quando o autor trabalhou na Padaria, salvo engano até 1966 
ou 1967'. 
Aracy Tabosa Nogueira, vizinha do autor, disse, às fls. 44, que quando este 'tinha mais ou 
menos 13 ou 14 anos começou a trabalhar na Padaria Globo, situada na Rua Padre 
Mororó, nesta Cidade', 'depois que a mãe ficou viúva é que 'somente deixou de trabalhar 
lá, em 1966, quando passou a ensinar no Colégio de Caucaia.' 
O depoimento de Bernardo José de Souza, ainda hoje empregado da Padaria Globo, 
coincide com o das outras duas testemunhas, asseverando ele lembrar do autor 
"adolescente por volta de 14 ou 15 anos prestando serviços gerais na padaria, que se 
estenderam até 1966, quando ele prestou exame para ensinar no Colégio de Caucaia". (v. 
fls. 45)." 
O empeço ao reconhecimento do tempo de serviço sem o início de prova material estaria 
no art. 8º, do Decreto nº 83.080/79, e § 3º, do art. 55, da Lei 8.213/91, que assim 
dispõem: 
"§ 8º - Não se admitirá, para cômputo do tempo de serviço, prova exclusivamente 
testemunhal. As justificações judiciais ou administrativas, para surtirem efeito, deverão 
partir de um início razoável de prova material." 
"§ 3º -  A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive mediante 
justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito 
quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 
testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

disposto no Regulamento." 
Parece-me que a dificuldade fica superada se entendermos que o propósito do legislador 
não foi o de estabelecer restrições à formação do convencimento do juiz, que pode ser 
obtido por qualquer meio de prova. A limitação aqui se restringe à própria administração 
previdenciária, que somente pode reconhecer o tempo de serviço nos termos 
preconizados nos diplomas suso-referidos. Ela e apenas ela é a destinatária da norma. 
Nesse sentido são os pronunciamentos jurisprudenciais citados na sentença e que aqui 
reproduzo: 
"Tempo de serviço. Comprovação de prestação laboral durante a menoridade em 
estabelecimento do genitor. Início de prova material. Vinculação previdenciária exclusiva. 
Princípio da persuasão racional. 
- Previdenciário. Averbação de serviço. Prestação laboral durante a menoridade da autora 
em estabelecimento comercial de seu genitor. Plausibilidade da prova material 
corroborada por robusta prova testemunhal. Apelo autárquico improvido.  
1. Lançamentos efetuados pela autora nos livros da empresa e que não foram infirmados 
pela autarquia-ré representam início razoável de prova de prova material, para fins de 
averbação de tempo de serviço. 
2. A precariedade da fiscalização do órgão previdenciário não constitui empeço ao 
reconhecimento do tempo de serviço trabalhado, durante a menoridade, em empresa de 
titularidade do genitor da segurada, durante período questionado. 
3. A norma que exige início de prova documental da época da atividade laboral é dirigida 
exclusivamente à autoridade administrativa. Perante o Poder Judiciário, prevalece o 
princípio do livre convencimento racional do juiz, insculpido no artigo 131, do CPC. 
4. Sentença confirmada." (AC un. da 1ª T do TRF 3ª R - AC 890334658.0, Rel. Juíza 
Ramza Tartuce, j. 19.10.93.). 
"Tempo de serviço. Comprovação. Prova exclusivamente testemunhal. Idoneidade. 
Valoração. 
1 -  Previdência Social. Tempo de serviço. Prova testemunhal. Inexistindo impossibilidade 
de produzir nos autos outras provas, além da testemunhal, deve o magistrado julgar de 
acordo com o princípio da persuasão racional, formando o seu convencimento com base 
nos  elementos probatórios colecionados nos autos. 
2 - Sendo idônea a prova testemunhal, o seu valor probante é o mesmo conferido aos 
outros meios de prova." 
3 - Apelação improvida. (AC un 2ª T - TRF 5ª R - AC 11.419-CE, Rel., Juiz Barros Dias, j. 
25.02.92, DJU 160.492, pág. 9764, in IOB 2/92 verbete 6.321). 
"Tempo de serviço. Comprovação. Prova exclusivamente testemunhal. Valoração. 
- Previdenciário. Tempo de serviço. Contagem. Prova testemunhal. Validade. 
Testemunhos colhidos em juízo não refutados pelo INSS, que se limitou apenas a 
defender a inadmissibilidade de prova exclusivamente testemunhal para contagem de 
tempo de serviço. Não suscitada qualquer dúvida com relação à integridade das pessoas 
chamadas a depor, deve-se se conceder o devido valor a seus depoimentos. A prova 
testemunhal, colhida através de pessoas íntegras, conhecedoras da causa e 
contemporâneas dos fatos, deve ser prestigiada. Apelação provida." (AC. un. da 2ª T, 
Rel., Juiz Araken Mariz, AC 9.868-AL, in IOB 2/93, verbete 5840). 
Além dessas, trago as seguintes manifestações do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 
em que foi Relator o eminente Ministro Adhemar Maciel, e desta Corte, relatadas pelos 
ilustres Juízes Ridalvo Costa e José Delgado: 
"Previdenciário. Rurícola (bóia-fria). Aposentadoria por velhice. Prova puramente 
testemunhal. Não conhecido pela alínea "a" do autorizativo constitucional. 
I - Rurícola, alegando que trabalhou anos a fio como "bóia-fria", ajuizou ação pedindo sua 
aposentadoria por velhice (CF, art. 202, I).  O juiz - e em suas águas o Tribunal a quo - 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

julgou procedente seu pedido, não obstante ausência de prova ou princípio de prova 
material (Lei nº 8.213/91, art. 55, § 3º). 
II - A Previdência, após sucumbir em ambas as instâncias, recorreu de especial (alínea 'a', 
do art. 105, III, da CF). 
III - O dispositivo infraconstitucional que não admite "prova exclusivamente testemunhal" 
deve ser interpretado cum grano salis (LICC, art. 5º). Ao juiz, em sua magna atividade de 
julgar, caberá valorar a prova, independentemente de tarifação ou diretivas 
infraconstitucionais. Ademais, o dispositivo constitucional (art. 202, I), para o "bóia-fria", 
tornar-se-ia praticamente infactível, pois dificilmente alguém teria como fazer a exigida 
prova material. 
IV - Recurso especial não conhecido pela alínea "a" do autorizativo constitucional." (RESP 
45.612-SP, Rel., Min. Adhemar Maciel, STJ, 6ª T - DJ 23/05/1994, pág., 12635.). 
"Previdenciário. Ação Declaratória. Tempo de serviço. Pedido de averbação. Feitio 
condenatório. 
- A ação, ainda que simplesmente declaratória, é adequada para contagem de tempo de 
serviço. O pedido para compelir a administração a averbar o tempo importa em obrigação 
de fazer de feitio condenatório. 
- Rejeição da preliminar de incabimento da ação. 
- Prova testemunhal produzida em feitio não contencioso e reproduzida em ação de 
contencioso amplo, sem contradita ou contraprova. 
- Testemunhos idôneos, valorados com explicitação convincente pelo julgador. 
- Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos." (AC 25040-CE, rel., Juiz 
Ridalvo Costa, TRF 5ª R. - 1ª Turma, DJ 20.08.93.)" 
"Previdência Social. Declaratória. Tempo de serviço. Prova testemunhal. 
1 - As normas do art. 57 e 58, do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, por 
cuidarem de procedimento administrativo a respeito da demonstração de tempo de 
serviço, aplicam-se, unicamente, aos agentes administrativos. O juiz, no exercício de sua 
jurisdição, a elas não se encontra vinculado, pelo que lhe é permitido firmar o seu 
convencimento sobre os fatos submetidos a seu julgamento, sem impor qualquer 
hierarquização sobre as provas. 
2 - A prova testemunhal, devidamente depositada em juízo, não se apresenta com 
categoria inferior a documental, em nosso sistema processual, ambas produzem os 
mesmos efeitos, em patamar idêntico de credibilidade, contribuindo para a formação da 
convicção do juiz. 
3 - Tempo de serviço para fim  previdenciário provado por meio de testemunhas. 
Idoneidade do meio probante utilizado. 
4 - Apelação improvida. (AC 1.113-CE, Rel., Juiz José Delgado, 2ª T - TRF 5ª R - DOE 
100.390.)". 
Como se vê, merece confirmação a sentença apelada. 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 67.374-AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: EPC - EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. ADELSON MARCELINO C. SILVA (APTE.) 
 
EMENTA 
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Tributário. Medida Cautelar Fiscal. Inconstitucionalidade não acolhida. Apelação 
improvida. 
1. A Lei nº 8.397, de 06.01.92, que institui a medida cautelar fiscal, não contém vício de 
inconstitucionalidade. 
2. O procedimento por ela adotado está em consonância com as regras acolhidas pelo 
nosso ordenamento jurídico formal para a ação cautelar. 
3. A sua finalidade é, apenas, de assegurar a eficácia da tutela jurisdicional, garantidos os 
efeitos da atividade processual exercida pelo Estado. 
4. Presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do periculum in mora, não há de se 
prestigiar sentença monocrática que deferiu medida cautelar fiscal. 
5. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, 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, 07 de fevereiro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A matéria de fato e os fundamentos de direito 
discutidos, na presente lide, do seu início até a sentença de primeiro grau, estão, 
adequadamente, relatados no decisório apelado. Por tais razões, transcrevo o relatório 
que integra a sentença monocrática: 
"Trata-se de ação cautelar fiscal intentada pela Fazenda Nacional contra E.P.C. - 
Empresa de Participações e Construções Ltda., com arrimo no disposto na Lei nº 8.394, 
de 06 de janeiro de 1992, através da qual a autora pede seja decretada a 
indisponibilidade de vários bens pertencentes à ré, tudo com o objetivo de garantir-lhe a 
solvência, visto que seria devedora de vultosa quantia à Fazenda, a título de tributos 
federais impagos. 
Segundo a inicial, a ré seria empresa quase exclusivamente pertencente ao Sr. Paulo 
César Farias, que detinha 98% de suas cotas sociais, e peça indissociável do conjunto de 
atos ilegais que restou conhecido como "Esquema PC". Tendo acumulado riquezas 
durante o Governo Collor, não teria a ré cuidado de saldar seus débitos para com o Fisco, 
daí haver sido autuada para o pagamento da importância equivalente a 68.870.932,09 
UFIRs. 
A grandeza do débito, associada ao desmantelamento do empreendimento, causado pela 
queda do ex-Presidente Fernando Collor e da prisão (antes fuga) de seu sócio majoritário, 
aconselhariam a tomada de medidas cautelares para garantir o pagamento dos débitos da 
empresa para com a Nação. 
Nesta linha de raciocínio, depois de descrever os bens móveis e imóveis da ré, pleiteia, a 
autora, a indisponibilidade de todos, não sem antes ressaltar que a ação cautelar fiscal 
obedece aos mesmos princípios da cautelar comum, máxime o seu caráter instrumental e 
sua obrigatória concessão sempre que presentes os requisitos da fumaça do bom direito 
e do perigo da demora. 
Com a inicial veio farta prova documental da constituição do crédito, bem assim da 
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propriedade da ré quanto aos bens cuja indisponibilidade se pleiteia. 
Através da interlocutória da fls. 24, deferi a liminar, nos seguintes termos: 
"Trata-se de ação cautelar proposta pela Fazenda Nacional contra a pessoa jurídica de 
direito privado E.P.C.- Empresa de Participações e Construções Ltda., através da qual a 
autora pretende a determinação judicial da indisponibilidade dos bens pertencentes à ré, 
enquanto o Fisco Federal propõe a execução necessária para reaver os tributos impagos 
por esta. 
A inicial esclarece que a ré é pessoa jurídica através da qual o Sr. Paulo César Farias 
operava dentro do que ficou conhecido como "Esquema PC", obtendo lucros altíssimos, 
em detrimento do Erário Público. Aponta a peça pórtico formidável débito que teria a ré 
para com o Erário, dizendo mais que a massa de processos criminais movidos contra o 
seu principal sócio (98% do capital social), bem assim os processos fiscais movidos 
contra a própria ré, criam justificável temor de que o patrimônio do contribuinte omisso 
venha a ser dilapidado, inviabilizando a realização da receita do Fisco. Lembra, ainda, 
que o mencionado sócio majoritário, praticamente único, encontra-se com sua prisão 
preventiva decretada e evadido do País, o que de si só já autorizaria a decretação da 
cautela pretendida. 
Com a inicial vieram inúmeros documentos. 
Relatei e decido. 
Trata-se, esta, de decisão preliminar, tomada com os elementos carreados para os autos 
pela inicial, e sujeita a alterações posteriores. 
É fora de dúvida a existência de crédito fiscal, da autora contra a ré, devidamente 
constituído, eis que o crédito tributário se constitui pelo lançamento. Com as autuações 
anexadas à inicial, foram devidamente constituídos os créditos relacionados na 
"representação fiscal", ainda que sujeitos às defesas administrativas e judiciais 
pertinentes. 
É indubitável, também, que a ré seja proprietária dos bens relacionados no mesmo 
documento, dadas as provas documentais que o acompanham. 
Malgrado registre que a petição inicial seja lacônica, quase omissa na menção dos 
fundamentos jurídicos em que se lastreia, visto que não cuidou de identificar em qual das 
hipóteses do art. 2º, da Lei nº 8.397/92, subsume-se o caso dos autos, parecendo mesmo 
que haja confundido a pessoa jurídica ré com a pessoa física de seu sócio, tanto que 
repetidamente refere-se a fuga "do requerido", como se fora este e não aquela, o réu da 
presente postulação, forçoso é convir que o montante do débito, aliado à situação jurídico-
processual dos titulares das cotas de capital da requerida, fazem duvidar da manutenção 
da normalidade na empresa, a ponto de que o Fisco prossiga na sua pretensão sem 
outros percalços que não a eventual defesa do contribuinte. 
De outro lado, correta a inicial quando situa a cautelar fiscal no universo das cautelares, 
mero instrumento de preservação das condições materiais que possam ensejar a 
exeqüibilidade e eficácia dos demais processos (cognição e execução). No caso, tenho 
que o deferimento da liminar é medida que se impõe, seja por preservar aquelas 
condições, seja porque dano maior não causa à ré, que não se vê privada da posse e do 
uso dos seus bens, mas tão-somente da disponibilidade deles. Demais disso, se for o 
caso, pode a ré demonstrar, na resposta, eventual excesso na extensão da cautela ou 
outra razões de relevo que desaconselhem a manutenção da restrição total ou parcial. 
Pelo exposto, defiro a liminar para decretar a indisponibilidade dos bens pertencentes à 
ré, relacionados na documentação anexa à peça pórtico. Não se há falar aqui em 
nomeação de depositário, visto que a cautela se limita à indisponibilidade dos bens que 
permanecem nas mãos da ré, mesmo porque não se trata de medida punitiva, mas de 
determinação assecuratória da preservação da solvência do contribuinte, para que possa 
fazer face às execuções fiscais que a autora promete ajuizar." 
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Concomitantemente com o cumprimento da liminar, o que demandou a expedição de 
múltiplas precatórias, veio a resposta da ré, que dorme às fls. 146 e seguintes. Ali, em 
suma, a ré assevera a inépcia da peça pórtico, visto que o caso dos autos não enseja a 
proteção cautelar buscada, visto que ausentes quaisquer das hipótese previstas no art. 2º, 
da Lei nº 8.394/92. Para a ré, o Fisco agiu politicamente, visando a satisfazer a opinião 
pública, confundindo as pessoas físicas do sócio com a jurídica da sociedade ré. Insiste 
em que não foram produzidas provas da intenção da promovida de se desfazer dos seus 
bens ou de frustar o pagamento dos tributos por qualquer meio. E mais, a fuga do sócio 
majoritário dela, ré, dera-se em face de ter tido sua prisão ilegalmente decretada, e não 
como meio de inadimplir as obrigações sociais. 
Em réplica, a autora sustenta que a medida cautelar pedida encontra amparo no inciso IV, 
do art. 2º, da Lei que institui a cautelar fiscal. Mas vai adiante para defender a tese de que 
os casos elencados no mencionado artigo são meramente exemplificativos, podendo a 
indisponibilidade dos bens do devedor ser decretada em outros casos, no exercício do 
poder geral de cautela deferido aos magistrados, inclusive pela Constituição Federal. 
Na instrução, além da prova documental produzida com os articulados, a autora forneceu 
novos documentos que demonstram ter a ré deixado de operar desde meados de 1991. 
É o relatório." 
O deferimento, em sentença final, da cautelar fiscal foi lavrado nos termos seguintes: 
"Pelo exposto, presente os requisitos gerais do procedimento cautelar e os especiais da 
cautelar fiscal, decreto a indisponibilidade dos bens da ré relacionados na peça pórtico, 
confirmando a liminar concedida, devendo a indisponibilidade viger até 60 dias depois de 
definitivamente constituídos os créditos descritos na exordial. 
Custas pela ré. 
Sem honorários, visto que o trabalho dos advogados será considerado por ocasião da 
fixação da verba no feito principal." 
A firma demandada interpõe apelação. Alega, em síntese, que: 
a) - não há qualquer prova documental de que a apelante estaria se desfazendo do seu 
patrimônio com o objetivo de frustrar o pagamento do crédito tributário regularmente 
constituído; 
b) - a fuga do Sr. Paulo César Farias do País não foi para descumprir suas obrigações 
para com a Fazenda Nacional, e sim para se proteger de uma decisão arbitrária e ilegal 
prolatada pelo MM. Juiz Federal da 10ª Vara, Brasília, que só cessou os seus efeitos com 
a concessão de habeas corpus pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; 
c) - é inepta a petição inicial por não ter se referido ao dispositivo legal dito como 
infringido; 
d) - não é devedora da assombrosa cifra de 68.870.932,09 UFIRs, haja vista que o sócio 
majoritário, Dr. Paulo César Farias, foi o tesoureiro dos recursos financeiros doados por 
empresas e pessoas físicas para a campanha política de Fernando Collor de Melo e, 
como sabido, tais doações são isentas de imposto de renda (Lei nº 7.713, 22.12.88, art. 
6º); 
e) - a medida cautelar fiscal é um processo baseado em lei inconstitucional (a Lei nº 
8.397/92), por ferir os incisos LIV e LV, do art. 5º, da CF. 
A União Federal, em contra-razões, afirmou o que abaixo apresento de forma sintetizada: 
a) - que a apelante não provou as alegações feitas na sua peça recursal; 
b) - que a dívida da apelante para com o Fisco já se encontra levantada em procedimento 
administrativo regular; 
c) - que a sentença não merece censura. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A apelante argúi a inconstitucionalidade da 
Lei nº 8.397/92, por entender, na esteira dos ensinamentos de Ives Gandra da Silva 
Martins e Hugo Machado, que foram violados os seguintes princípios constitucionais: 
a) - o de que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 
legal (art. 5º, LIV, CF); 
b) - o de que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes." (art. 5º, LV, CF); 
c) - o de que a "lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito." 
Não acolho a manifestação da apelante. É sabido que a lei só será considerada 
inconstitucional quando for manifesto o seu conflito com a Carta Magna. 
Na hipótese examinada, não ocorre tal dissonância que revele, de modo fácil, a existência 
de conflito entre o Texto Maior e a Lei nº 8.394/92. 
A lei da cautela fiscal não pratica qualquer agressão ao princípio constitucional do devido 
processo legal, consubstanciado no inciso LV, art. 5º, da CF. 
Ela, por ser de natureza puramente formal, estabelece, apenas, o rito a ser seguido para 
a obtenção, pelo Fisco, de medida cautelar com o fim de garantir a eficiência da tutela 
jurídica que o Estado realiza por meio ou processo. 
O ordenamento jurídico formal brasileiro acolhe a ação cautelar e as medidas cautelares 
sem que a elas imponham os vícios defendidos pela apelante. 
O fim das medidas cautelares é acautelar meios determinados pelo Juiz, com caráter 
provisório, para impedir a irreparabilidade da lesão do direito da parte. 
O seu uso é permitido por pessoa física, quanto por pessoa jurídica, seja esta de natureza 
privada ou pública. 
Não me parece coerente com a dicção da Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992, a 
afirmação feita pela apelante (fls. 282) de que o deferimento do procedimento cautelar, 
antes da execução judicial, contribui para privar o contribuinte da disponibilidade de seus 
bens. 
Há de se compreender que a apreensão dos bens do contribuinte, como resultado da 
medida cautelar interposta, é um processo antecipado de garantia da dívida e a sua 
concessão se subordina ao exame, pela autoridade judiciária, da existência da fumaça do 
bom direito alegado e do periculum in mora. 
Sobre os bens incidirá, apenas, a constrição imposta pelo Poder Judiciário, como garantia 
processual, sem se afetar, em tal instrumento, o direito de propriedade. 
O exame da Lei nº 8.397, de 06.01.92, demonstra que ela preserva as características 
básicas imprimidas à ação cautelar pelo nosso ordenamento jurídico. Identifico, assim, no 
referido corpo legislativo, os seguintes aspectos: 
a) - regula, apenas, o terceiro gênero de ação (o cautelar) presente no Código de 
Processo Civil, com missão, apenas, de criar regras específicas quando se tratar de 
procedimento instaurado para garantir a dívida fiscal; 
b) - a medida processual brotada do procedimento regulado pela Lei nº 8.397, de 
06.01.92, há de se encontrar motivada na existência da fumaça do bom direito e do perigo 
da demora processual, tudo visando a garantir, embora com características de 
accessoriedade e de provisoriedade, a essencialidade da função jurisdicional, que é a 
composição da lei ou a satisfação do direito discutido em juízo, o que demonstra o seu 
não afastamento do sistema cautelar adotado pelo nosso ordenamento processual; 
c) - a decisão cautelar nascida da aplicação da Lei nº 8.397, de 06.01.92, não tem efeito 
de coisa julgada, pelo que, se houver mudança dos fatos, que inspiraram a concessão da 
garantia, ela pode ser revogada, modificada ou substituída; 
d) - o órgão jurisdicional exerce função meramente instrumental, haja vista não ter a 
decisão cautelar qualquer eficácia autônoma em relação ao título executivo, por não 
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satisfazer plenamente ao credor; 
e) - do mesmo modo como acontece com as medidas cautelares reguladas pelo Código 
de Processo Civil, o procedimento assinalado pela lei em exame tem finalidade 
específica, que é o de evitar, no limite do possível, qualquer alteração inicial das garantias 
patrimoniais existentes quando do início do litígio, por não ser possível deixar de se 
considerar as dificuldades geradas pela demora dos trâmites processuais. 
Identifica-se, ainda, no procedimento regulado pela lei em exame, que a imposição dos 
princípios do devido processo legal está presente em todo o círculo formativo da sua 
composição. 
Destaco, assim, da Lei nº 8.397, de 06 de janeiro de 1992, as seguintes regras que 
denotam perfeito respeito à garantia constitucional invocada: 
a) - o art. 2º estabelece condições objetivas para a sua interposição, realçando a 
exigência de que há de existir, com condição essencial para o seu requerimento, em 
procedimento administrativo regularmente constituído contra o sujeito passivo, em 
combinação com a comprovação dos seguintes fatos: 
"I - sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de pagar 
a obrigação no prazo fixado; 
V - possuindo bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem 
ficar com algum ou alguns, livres e desembaraçados, de valor igual ou superior à 
pretensão da Fazenda Pública." 
b) - o art. 3º determina que é essencial para a concessão da medida cautelar fiscal a 
prova literal da constituição do crédito fiscal e prova documental de alguns dos casos 
elencados no art. 2º; 
c) - o art. 8º determina que a requerida seja citada para se defender, no prazo de 15 
(quinze) dias; 
d) - o art. 11 exige que a execução judicial da dívida ativa seja proposta no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data em que a exigência se tornar irrecorrível na esfera 
administrativa, sob pena de perder a sua eficácia; 
e) - o art. 13 estabelece situações determinantes de sua eficácia, tais como: 
'art. 13. Cessa a eficácia da medida cautelar fiscal: 
I - se a Fazenda Pública não propuser a execução judicial da dívida ativa no prazo fixado 
no art. 11, desta Lei; 
II - se não for executada dentro de trinta dias; 
III - se for julgada extinta a execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública; 
IV - se o requerido promover a quitação do débito que está sendo executado. 
Parágrafo Único. Se, por qualquer motivo, cessar a eficácia da medida, é defeso à 
Fazenda Pública repetir o pedido pelo mesmo fundamento.` 
f) o art. 17 permite recurso de sentença que decretar a medida cautelar fiscal, 
respeitando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição." 
Há, como visto, a instauração de um procedimento cautelar específico que não se afasta 
do devido processo legal. 
No particular, destaque-se trecho das razões da apelada: 
"Segundo, a lei da cautelar fiscal não ofende o princípio constitucional da ampla defesa. 
Todos os recursos e meios necessários à defesa da autuada lhes são acessíveis. Poderá, 
como o fez, discutir as autuações à nível administrativo e, se quiser, poderá acionar o 
Judiciário. Ademais, ao contrário do que disse a apelante, poderá na contestação e 
dilação probatória da cautelar fiscal demonstrar a desnecessidade do expediente. Poderá 
demonstrar a ausência de qualquer dos requisitos específicos para o deferimento da 
medida. Poderá demonstrar a ausência da 'fumaça do bom direito`, discutindo os 
aspectos formais e materiais das autuações. Poderá demonstrar a ausência do 'perigo da 
demora`, esclarecendo a sólida posição comercial da autuada." 
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Como demonstrado, o procedimento da medida cautelar fiscal não priva o contribuinte do 
exercício do direito ou propriedade dos seus bens sem o devido processo legal, não deixa 
de assegurar ao requerido o direito de se defender amplamente, nem exclui da 
apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão do direito. 
Rejeitando, previamente, a inconstitucionalidade argüida, deixo de submeter a presente 
argüição ao Pleno. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A douta sentença apelada não merece 
reforma. Ela se impõe pelos seus próprios fundamentos, pelo que os transcrevo: 
"Absolutamente dispensável a prova testemunhal, indefiro-a. É que a autora arrolou como 
testemunhas fiscais que procederam à diligência junto à ré, diligência esta já relatada em 
documento que consta dos autos. Demais disso, os fatos em que se apóiam os 
argumentos das partes são incontroversos, ou se acham provados por documentos. 
A ação cautelar fiscal é espécie de processo cautelar, jungida, pois, aos princípios 
disciplinadores das cautelares. Contudo, sua especialidade exige a aplicação das regras 
particulares, em detrimento das gerais, as quais somente são aplicadas subsidiariamente. 
Ao conceder liminar, destaquei que a inicial foi omissa no que respeita à indicação da 
hipótese, dentre as consagradas do art. 2º, da Lei nº 8.394/92, que a autora entendia 
presente no caso dos autos. Para constatar a veracidade desta afirmativa, basta se 
proceder à leitura da peça pórtico. Por isso mesmo, insiste a ré em que a inicial seja 
inepta. Sem razão, porém. Não constitui requisito das petições iniciais a indicação dos 
dispositivos legais em que se arrima. A lei processual se contenta com a indicação dos 
fundamentos jurídicos do pedido, até porque, dados os fatos, deve o Judiciário dizer o 
direito. É certo que a maneira descuidada com que se redigiu a inicial dificulta a precisa 
identificação da pretensão da proponente. 
Ao longo do processo, porém, principalmente em suas manifestações posteriores aos 
articulados, cuidou a autora de indicar o inciso IV, do mencionado artigo segundo, como 
aquele que ensejava o deferimento da cautelar. E, realmente, dito artigo, por sua redação 
amplíssima, praticamente permite à Fazenda Nacional requerer proteção cautelar em 
qualquer hipótese de débito impago. É ler-se a redação do inciso: 
'IV - notificada pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal 
vencido, deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se garantida a instância em processo 
administrativo ou judicial.` 
Consoante se observa, no inciso IV supratranscrito, a lei dispensa o requisito da ausência, 
da inexistência de domicílio, da alienação de bens, da dilapidação do patrimônio, ou 
outros mais além da simples constituição do débito pela notificação, associada ao não 
pagamento sem a garantia da instância. 
No caso dos autos, a autora provou a constituição do crédito tributário com a juntada das 
notificações. A ré, por sua vez, não demonstrou e sequer alegou haver garantido a 
instância em processo administrativo ou judicial. Neste contexto, considerando necessário 
apenas o exame da lei especial que instituiu a proteção cautelar fiscal, ter-se-ia de julgar 
procedente o pedido. 
Tratando-se, porém, consoante já destacado, de processo cautelar, além dos requisitos 
da lei especial, cumpre analisar se presentes os requisitos gerais da fumaça do bom 
direito e do perigo da demora. 
Quanto à fumaça do bom direito, a constituição do crédito em processo administrativo 
regular o satisfaz suficientemente, até porque esta constituição implica na presunção de 
certeza e liquidez do direito fazendário. 
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Até a derradeira prova produzida pela autora, porém, não me achava convencido do 
perigo da demora, ou por outra, na necessidade instrumental da decretação da 
indisponibilidade dos bens da ré. Ocorre que, ao fim da instrução, a autora trouxe aos 
autos prova cabal de que a ré deixara de operar. Em rigor, desde meados de 1991, a ré 
cessou suas atividades sociais. Desde então, embora permaneça existindo no papel, a ré 
deixou de existir como empreendimento, não tendo empregados, nem estabelecimento, 
nem rendas. Trata-se de mera denominação vinculada a considerável patrimônio. 
Se é assim, e é de fato, é prudente acautelar-se o interesse fazendário que periga 
desmoronar pelo exaurimento do ativo da ré, enquanto a autora aparelha a execução que 
deverá ajuizar." 
A apelante, em suas bens lançadas e judiciosas razões, não conseguiu demonstrar a não 
necessidade da decretação da medida cautelar em exame. Na verdade, tem-se como 
certo nos autos, não obstante, ainda, de forma não consolidada, o que está posto nas 
razões da apelante, o que transcrevo: 
"As autuações fiscais contra a EPC, em número de vinte, como destaca a apelante, são 
atos administrativos e, como tais, gozam de presunção de legitimidade ou legalidade. Tal 
presunção nem de longe foi afetada pela verborragia da apelante. Neste particular, 
convém destacar o art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. A norma em 
foco anuncia que 'a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob 
pena de responsabilidade funcional.` A conclusão irrecusável aponta para o oposto do 
discurso da apelante; ilegalidade, imoralidade, abuso e outros menos cotados ocorreriam 
na ausência de ação pela autoridade fiscal. 
A apelante tropeça nos próprios pés. Afirma-se "uma empresa de pequeno porte" (fls. 
279, item 10, linhas 3/4), mas não explica como amealhou, em poucos anos, um 
patrimônio milionário (dezenas de imóveis, dezenas de linhas telefônicas e uma 
embarcação). 
Por outro lado, erra feio a apelante ao tentar vender a imagem de que os créditos 
tributários não estão constituídos. Em que pese a variedade de posições doutrinárias 
sobre o momento da constituição deste tipo de crédito, a matéria foi pacificada no seio do 
extinto Tribunal Federal de Recursos e do Supremo Tribunal Federal. Um exemplo (RE nº 
91.019-SP, in RTJ 94/382): 
'Com a lavratura do auto de infração consuma-se o lançamento do crédito tributário (art. 
142, do CTN).` 
Onde o legislador não distinguiu não é lícito ao intérprete distinguir. Não há como 
prosperar a esdrúxula interpretação emprestada pela apelante ao art. 2º, inciso IV, da Lei 
nº 8.394/92. Simplesmente, inventou a restrição aos casos de cobrança administrativa 
domiciliar. 
Considerando a afirmação da própria apelante, quando diz ser aplicável o dispositivo aos 
casos de autolançamento ou de lançamento de ofício, facilmente demonstramos a 
correção da postura adotada pelo Fisco e pelo egrégio Magistrado de primeira instância. 
É que o auto de infração constitui-se numa das formas de lançamento de ofício (arts. 142 
e 149, do CTN) e o art. 10, inciso V, do Decreto nº 70.235/72 -Processo Administrativo-
Fiscal, impõe a intimação do autuado como requisito de validade do lançamento por ele 
efetuado." 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 67.374-AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
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Apelante: EPC - EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. ADELSON MARCELINO C. SILVA (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Medida Cautelar Fiscal. Inconstitucionalidade não acolhida. Apelação 
improvida. 
1. A Lei nº 8.397, de 06.01.92, que institui a medida cautelar fiscal, não contém vício de 
inconstitucionalidade. 
2. O procedimento por ela adotado está em consonância com as regras acolhidas pelo 
nosso ordenamento jurídico formal para a ação cautelar. 
3. A sua finalidade é, apenas, de assegurar a eficácia da tutela jurisdicional, garantidos os 
efeitos da atividade processual exercida pelo Estado. 
4. Presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do periculum in mora, não há de se 
prestigiar sentença monocrática que deferiu medida cautelar fiscal. 
5. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, 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, 07 de fevereiro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: A matéria de fato e os fundamentos de direito 
discutidos, na presente lide, do seu início até a sentença de primeiro grau, estão, 
adequadamente, relatados no decisório apelado. Por tais razões, transcrevo o relatório 
que integra a sentença monocrática: 
"Trata-se de ação cautelar fiscal intentada pela Fazenda Nacional contra E.P.C. - 
Empresa de Participações e Construções Ltda., com arrimo no disposto na Lei nº 8.394, 
de 06 de janeiro de 1992, através da qual a autora pede seja decretada a 
indisponibilidade de vários bens pertencentes à ré, tudo com o objetivo de garantir-lhe a 
solvência, visto que seria devedora de vultosa quantia à Fazenda, a título de tributos 
federais impagos. 
Segundo a inicial, a ré seria empresa quase exclusivamente pertencente ao Sr. Paulo 
César Farias, que detinha 98% de suas cotas sociais, e peça indissociável do conjunto de 
atos ilegais que restou conhecido como "Esquema PC". Tendo acumulado riquezas 
durante o Governo Collor, não teria a ré cuidado de saldar seus débitos para com o Fisco, 
daí haver sido autuada para o pagamento da importância equivalente a 68.870.932,09 
UFIRs. 
A grandeza do débito, associada ao desmantelamento do empreendimento, causado pela 
queda do ex-Presidente Fernando Collor e da prisão (antes fuga) de seu sócio majoritário, 
aconselhariam a tomada de medidas cautelares para garantir o pagamento dos débitos da 
empresa para com a Nação. 
Nesta linha de raciocínio, depois de descrever os bens móveis e imóveis da ré, pleiteia, a 
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autora, a indisponibilidade de todos, não sem antes ressaltar que a ação cautelar fiscal 
obedece aos mesmos princípios da cautelar comum, máxime o seu caráter instrumental e 
sua obrigatória concessão sempre que presentes os requisitos da fumaça do bom direito 
e do perigo da demora. 
Com a inicial veio farta prova documental da constituição do crédito, bem assim da 
propriedade da ré quanto aos bens cuja indisponibilidade se pleiteia. 
Através da interlocutória da fls. 24, deferi a liminar, nos seguintes termos: 
"Trata-se de ação cautelar proposta pela Fazenda Nacional contra a pessoa jurídica de 
direito privado E.P.C.- Empresa de Participações e Construções Ltda., através da qual a 
autora pretende a determinação judicial da indisponibilidade dos bens pertencentes à ré, 
enquanto o Fisco Federal propõe a execução necessária para reaver os tributos impagos 
por esta. 
A inicial esclarece que a ré é pessoa jurídica através da qual o Sr. Paulo César Farias 
operava dentro do que ficou conhecido como "Esquema PC", obtendo lucros altíssimos, 
em detrimento do Erário Público. Aponta a peça pórtico formidável débito que teria a ré 
para com o Erário, dizendo mais que a massa de processos criminais movidos contra o 
seu principal sócio (98% do capital social), bem assim os processos fiscais movidos 
contra a própria ré, criam justificável temor de que o patrimônio do contribuinte omisso 
venha a ser dilapidado, inviabilizando a realização da receita do Fisco. Lembra, ainda, 
que o mencionado sócio majoritário, praticamente único, encontra-se com sua prisão 
preventiva decretada e evadido do País, o que de si só já autorizaria a decretação da 
cautela pretendida. 
Com a inicial vieram inúmeros documentos. 
Relatei e decido. 
Trata-se, esta, de decisão preliminar, tomada com os elementos carreados para os autos 
pela inicial, e sujeita a alterações posteriores. 
É fora de dúvida a existência de crédito fiscal, da autora contra a ré, devidamente 
constituído, eis que o crédito tributário se constitui pelo lançamento. Com as autuações 
anexadas à inicial, foram devidamente constituídos os créditos relacionados na 
"representação fiscal", ainda que sujeitos às defesas administrativas e judiciais 
pertinentes. 
É indubitável, também, que a ré seja proprietária dos bens relacionados no mesmo 
documento, dadas as provas documentais que o acompanham. 
Malgrado registre que a petição inicial seja lacônica, quase omissa na menção dos 
fundamentos jurídicos em que se lastreia, visto que não cuidou de identificar em qual das 
hipóteses do art. 2º, da Lei nº 8.397/92, subsume-se o caso dos autos, parecendo mesmo 
que haja confundido a pessoa jurídica ré com a pessoa física de seu sócio, tanto que 
repetidamente refere-se a fuga "do requerido", como se fora este e não aquela, o réu da 
presente postulação, forçoso é convir que o montante do débito, aliado à situação jurídico-
processual dos titulares das cotas de capital da requerida, fazem duvidar da manutenção 
da normalidade na empresa, a ponto de que o Fisco prossiga na sua pretensão sem 
outros percalços que não a eventual defesa do contribuinte. 
De outro lado, correta a inicial quando situa a cautelar fiscal no universo das cautelares, 
mero instrumento de preservação das condições materiais que possam ensejar a 
exeqüibilidade e eficácia dos demais processos (cognição e execução). No caso, tenho 
que o deferimento da liminar é medida que se impõe, seja por preservar aquelas 
condições, seja porque dano maior não causa à ré, que não se vê privada da posse e do 
uso dos seus bens, mas tão-somente da disponibilidade deles. Demais disso, se for o 
caso, pode a ré demonstrar, na resposta, eventual excesso na extensão da cautela ou 
outra razões de relevo que desaconselhem a manutenção da restrição total ou parcial. 
Pelo exposto, defiro a liminar para decretar a indisponibilidade dos bens pertencentes à 
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ré, relacionados na documentação anexa à peça pórtico. Não se há falar aqui em 
nomeação de depositário, visto que a cautela se limita à indisponibilidade dos bens que 
permanecem nas mãos da ré, mesmo porque não se trata de medida punitiva, mas de 
determinação assecuratória da preservação da solvência do contribuinte, para que possa 
fazer face às execuções fiscais que a autora promete ajuizar." 
Concomitantemente com o cumprimento da liminar, o que demandou a expedição de 
múltiplas precatórias, veio a resposta da ré, que dorme às fls. 146 e seguintes. Ali, em 
suma, a ré assevera a inépcia da peça pórtico, visto que o caso dos autos não enseja a 
proteção cautelar buscada, visto que ausentes quaisquer das hipótese previstas no art. 2º, 
da Lei nº 8.394/92. Para a ré, o Fisco agiu politicamente, visando a satisfazer a opinião 
pública, confundindo as pessoas físicas do sócio com a jurídica da sociedade ré. Insiste 
em que não foram produzidas provas da intenção da promovida de se desfazer dos seus 
bens ou de frustar o pagamento dos tributos por qualquer meio. E mais, a fuga do sócio 
majoritário dela, ré, dera-se em face de ter tido sua prisão ilegalmente decretada, e não 
como meio de inadimplir as obrigações sociais. 
Em réplica, a autora sustenta que a medida cautelar pedida encontra amparo no inciso IV, 
do art. 2º, da Lei que institui a cautelar fiscal. Mas vai adiante para defender a tese de que 
os casos elencados no mencionado artigo são meramente exemplificativos, podendo a 
indisponibilidade dos bens do devedor ser decretada em outros casos, no exercício do 
poder geral de cautela deferido aos magistrados, inclusive pela Constituição Federal. 
Na instrução, além da prova documental produzida com os articulados, a autora forneceu 
novos documentos que demonstram ter a ré deixado de operar desde meados de 1991. 
É o relatório." 
O deferimento, em sentença final, da cautelar fiscal foi lavrado nos termos seguintes: 
"Pelo exposto, presente os requisitos gerais do procedimento cautelar e os especiais da 
cautelar fiscal, decreto a indisponibilidade dos bens da ré relacionados na peça pórtico, 
confirmando a liminar concedida, devendo a indisponibilidade viger até 60 dias depois de 
definitivamente constituídos os créditos descritos na exordial. 
Custas pela ré. 
Sem honorários, visto que o trabalho dos advogados será considerado por ocasião da 
fixação da verba no feito principal." 
A firma demandada interpõe apelação. Alega, em síntese, que: 
a) - não há qualquer prova documental de que a apelante estaria se desfazendo do seu 
patrimônio com o objetivo de frustrar o pagamento do crédito tributário regularmente 
constituído; 
b) - a fuga do Sr. Paulo César Farias do País não foi para descumprir suas obrigações 
para com a Fazenda Nacional, e sim para se proteger de uma decisão arbitrária e ilegal 
prolatada pelo MM. Juiz Federal da 10ª Vara, Brasília, que só cessou os seus efeitos com 
a concessão de habeas corpus pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; 
c) - é inepta a petição inicial por não ter se referido ao dispositivo legal dito como 
infringido; 
d) - não é devedora da assombrosa cifra de 68.870.932,09 UFIRs, haja vista que o sócio 
majoritário, Dr. Paulo César Farias, foi o tesoureiro dos recursos financeiros doados por 
empresas e pessoas físicas para a campanha política de Fernando Collor de Melo e, 
como sabido, tais doações são isentas de imposto de renda (Lei nº 7.713, 22.12.88, art. 
6º); 
e) - a medida cautelar fiscal é um processo baseado em lei inconstitucional (a Lei nº 
8.397/92), por ferir os incisos LIV e LV, do art. 5º, da CF. 
A União Federal, em contra-razões, afirmou o que abaixo apresento de forma sintetizada: 
a) - que a apelante não provou as alegações feitas na sua peça recursal; 
b) - que a dívida da apelante para com o Fisco já se encontra levantada em procedimento 
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administrativo regular; 
c) - que a sentença não merece censura. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A apelante argúi a inconstitucionalidade da 
Lei nº 8.397/92, por entender, na esteira dos ensinamentos de Ives Gandra da Silva 
Martins e Hugo Machado, que foram violados os seguintes princípios constitucionais: 
a) - o de que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 
legal (art. 5º, LIV, CF); 
b) - o de que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes." (art. 5º, LV, CF); 
c) - o de que a "lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito." 
Não acolho a manifestação da apelante. É sabido que a lei só será considerada 
inconstitucional quando for manifesto o seu conflito com a Carta Magna. 
Na hipótese examinada, não ocorre tal dissonância que revele, de modo fácil, a existência 
de conflito entre o Texto Maior e a Lei nº 8.394/92. 
A lei da cautela fiscal não pratica qualquer agressão ao princípio constitucional do devido 
processo legal, consubstanciado no inciso LV, art. 5º, da CF. 
Ela, por ser de natureza puramente formal, estabelece, apenas, o rito a ser seguido para 
a obtenção, pelo Fisco, de medida cautelar com o fim de garantir a eficiência da tutela 
jurídica que o Estado realiza por meio ou processo. 
O ordenamento jurídico formal brasileiro acolhe a ação cautelar e as medidas cautelares 
sem que a elas imponham os vícios defendidos pela apelante. 
O fim das medidas cautelares é acautelar meios determinados pelo Juiz, com caráter 
provisório, para impedir a irreparabilidade da lesão do direito da parte. 
O seu uso é permitido por pessoa física, quanto por pessoa jurídica, seja esta de natureza 
privada ou pública. 
Não me parece coerente com a dicção da Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992, a 
afirmação feita pela apelante (fls. 282) de que o deferimento do procedimento cautelar, 
antes da execução judicial, contribui para privar o contribuinte da disponibilidade de seus 
bens. 
Há de se compreender que a apreensão dos bens do contribuinte, como resultado da 
medida cautelar interposta, é um processo antecipado de garantia da dívida e a sua 
concessão se subordina ao exame, pela autoridade judiciária, da existência da fumaça do 
bom direito alegado e do periculum in mora. 
Sobre os bens incidirá, apenas, a constrição imposta pelo Poder Judiciário, como garantia 
processual, sem se afetar, em tal instrumento, o direito de propriedade. 
O exame da Lei nº 8.397, de 06.01.92, demonstra que ela preserva as características 
básicas imprimidas à ação cautelar pelo nosso ordenamento jurídico. Identifico, assim, no 
referido corpo legislativo, os seguintes aspectos: 
a) - regula, apenas, o terceiro gênero de ação (o cautelar) presente no Código de 
Processo Civil, com missão, apenas, de criar regras específicas quando se tratar de 
procedimento instaurado para garantir a dívida fiscal; 
b) - a medida processual brotada do procedimento regulado pela Lei nº 8.397, de 
06.01.92, há de se encontrar motivada na existência da fumaça do bom direito e do perigo 
da demora processual, tudo visando a garantir, embora com características de 
accessoriedade e de provisoriedade, a essencialidade da função jurisdicional, que é a 
composição da lei ou a satisfação do direito discutido em juízo, o que demonstra o seu 
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não afastamento do sistema cautelar adotado pelo nosso ordenamento processual; 
c) - a decisão cautelar nascida da aplicação da Lei nº 8.397, de 06.01.92, não tem efeito 
de coisa julgada, pelo que, se houver mudança dos fatos, que inspiraram a concessão da 
garantia, ela pode ser revogada, modificada ou substituída; 
d) - o órgão jurisdicional exerce função meramente instrumental, haja vista não ter a 
decisão cautelar qualquer eficácia autônoma em relação ao título executivo, por não 
satisfazer plenamente ao credor; 
e) - do mesmo modo como acontece com as medidas cautelares reguladas pelo Código 
de Processo Civil, o procedimento assinalado pela lei em exame tem finalidade 
específica, que é o de evitar, no limite do possível, qualquer alteração inicial das garantias 
patrimoniais existentes quando do início do litígio, por não ser possível deixar de se 
considerar as dificuldades geradas pela demora dos trâmites processuais. 
Identifica-se, ainda, no procedimento regulado pela lei em exame, que a imposição dos 
princípios do devido processo legal está presente em todo o círculo formativo da sua 
composição. 
Destaco, assim, da Lei nº 8.397, de 06 de janeiro de 1992, as seguintes regras que 
denotam perfeito respeito à garantia constitucional invocada: 
a) - o art. 2º estabelece condições objetivas para a sua interposição, realçando a 
exigência de que há de existir, com condição essencial para o seu requerimento, em 
procedimento administrativo regularmente constituído contra o sujeito passivo, em 
combinação com a comprovação dos seguintes fatos: 
"I - sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de pagar 
a obrigação no prazo fixado; 
V - possuindo bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem 
ficar com algum ou alguns, livres e desembaraçados, de valor igual ou superior à 
pretensão da Fazenda Pública." 
b) - o art. 3º determina que é essencial para a concessão da medida cautelar fiscal a 
prova literal da constituição do crédito fiscal e prova documental de alguns dos casos 
elencados no art. 2º; 
c) - o art. 8º determina que a requerida seja citada para se defender, no prazo de 15 
(quinze) dias; 
d) - o art. 11 exige que a execução judicial da dívida ativa seja proposta no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data em que a exigência se tornar irrecorrível na esfera 
administrativa, sob pena de perder a sua eficácia; 
e) - o art. 13 estabelece situações determinantes de sua eficácia, tais como: 
'art. 13. Cessa a eficácia da medida cautelar fiscal: 
I - se a Fazenda Pública não propuser a execução judicial da dívida ativa no prazo fixado 
no art. 11, desta Lei; 
II - se não for executada dentro de trinta dias; 
III - se for julgada extinta a execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública; 
IV - se o requerido promover a quitação do débito que está sendo executado. 
Parágrafo Único. Se, por qualquer motivo, cessar a eficácia da medida, é defeso à 
Fazenda Pública repetir o pedido pelo mesmo fundamento.` 
f) o art. 17 permite recurso de sentença que decretar a medida cautelar fiscal, 
respeitando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição." 
Há, como visto, a instauração de um procedimento cautelar específico que não se afasta 
do devido processo legal. 
No particular, destaque-se trecho das razões da apelada: 
"Segundo, a lei da cautelar fiscal não ofende o princípio constitucional da ampla defesa. 
Todos os recursos e meios necessários à defesa da autuada lhes são acessíveis. Poderá, 
como o fez, discutir as autuações à nível administrativo e, se quiser, poderá acionar o 
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Judiciário. Ademais, ao contrário do que disse a apelante, poderá na contestação e 
dilação probatória da cautelar fiscal demonstrar a desnecessidade do expediente. Poderá 
demonstrar a ausência de qualquer dos requisitos específicos para o deferimento da 
medida. Poderá demonstrar a ausência da 'fumaça do bom direito`, discutindo os 
aspectos formais e materiais das autuações. Poderá demonstrar a ausência do 'perigo da 
demora`, esclarecendo a sólida posição comercial da autuada." 
Como demonstrado, o procedimento da medida cautelar fiscal não priva o contribuinte do 
exercício do direito ou propriedade dos seus bens sem o devido processo legal, não deixa 
de assegurar ao requerido o direito de se defender amplamente, nem exclui da 
apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão do direito. 
Rejeitando, previamente, a inconstitucionalidade argüida, deixo de submeter a presente 
argüição ao Pleno. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A douta sentença apelada não merece 
reforma. Ela se impõe pelos seus próprios fundamentos, pelo que os transcrevo: 
"Absolutamente dispensável a prova testemunhal, indefiro-a. É que a autora arrolou como 
testemunhas fiscais que procederam à diligência junto à ré, diligência esta já relatada em 
documento que consta dos autos. Demais disso, os fatos em que se apóiam os 
argumentos das partes são incontroversos, ou se acham provados por documentos. 
A ação cautelar fiscal é espécie de processo cautelar, jungida, pois, aos princípios 
disciplinadores das cautelares. Contudo, sua especialidade exige a aplicação das regras 
particulares, em detrimento das gerais, as quais somente são aplicadas subsidiariamente. 
Ao conceder liminar, destaquei que a inicial foi omissa no que respeita à indicação da 
hipótese, dentre as consagradas do art. 2º, da Lei nº 8.394/92, que a autora entendia 
presente no caso dos autos. Para constatar a veracidade desta afirmativa, basta se 
proceder à leitura da peça pórtico. Por isso mesmo, insiste a ré em que a inicial seja 
inepta. Sem razão, porém. Não constitui requisito das petições iniciais a indicação dos 
dispositivos legais em que se arrima. A lei processual se contenta com a indicação dos 
fundamentos jurídicos do pedido, até porque, dados os fatos, deve o Judiciário dizer o 
direito. É certo que a maneira descuidada com que se redigiu a inicial dificulta a precisa 
identificação da pretensão da proponente. 
Ao longo do processo, porém, principalmente em suas manifestações posteriores aos 
articulados, cuidou a autora de indicar o inciso IV, do mencionado artigo segundo, como 
aquele que ensejava o deferimento da cautelar. E, realmente, dito artigo, por sua redação 
amplíssima, praticamente permite à Fazenda Nacional requerer proteção cautelar em 
qualquer hipótese de débito impago. É ler-se a redação do inciso: 
'IV - notificada pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal 
vencido, deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se garantida a instância em processo 
administrativo ou judicial.` 
Consoante se observa, no inciso IV supratranscrito, a lei dispensa o requisito da ausência, 
da inexistência de domicílio, da alienação de bens, da dilapidação do patrimônio, ou 
outros mais além da simples constituição do débito pela notificação, associada ao não 
pagamento sem a garantia da instância. 
No caso dos autos, a autora provou a constituição do crédito tributário com a juntada das 
notificações. A ré, por sua vez, não demonstrou e sequer alegou haver garantido a 
instância em processo administrativo ou judicial. Neste contexto, considerando necessário 
apenas o exame da lei especial que instituiu a proteção cautelar fiscal, ter-se-ia de julgar 
procedente o pedido. 
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Tratando-se, porém, consoante já destacado, de processo cautelar, além dos requisitos 
da lei especial, cumpre analisar se presentes os requisitos gerais da fumaça do bom 
direito e do perigo da demora. 
Quanto à fumaça do bom direito, a constituição do crédito em processo administrativo 
regular o satisfaz suficientemente, até porque esta constituição implica na presunção de 
certeza e liquidez do direito fazendário. 
Até a derradeira prova produzida pela autora, porém, não me achava convencido do 
perigo da demora, ou por outra, na necessidade instrumental da decretação da 
indisponibilidade dos bens da ré. Ocorre que, ao fim da instrução, a autora trouxe aos 
autos prova cabal de que a ré deixara de operar. Em rigor, desde meados de 1991, a ré 
cessou suas atividades sociais. Desde então, embora permaneça existindo no papel, a ré 
deixou de existir como empreendimento, não tendo empregados, nem estabelecimento, 
nem rendas. Trata-se de mera denominação vinculada a considerável patrimônio. 
Se é assim, e é de fato, é prudente acautelar-se o interesse fazendário que periga 
desmoronar pelo exaurimento do ativo da ré, enquanto a autora aparelha a execução que 
deverá ajuizar." 
A apelante, em suas bens lançadas e judiciosas razões, não conseguiu demonstrar a não 
necessidade da decretação da medida cautelar em exame. Na verdade, tem-se como 
certo nos autos, não obstante, ainda, de forma não consolidada, o que está posto nas 
razões da apelante, o que transcrevo: 
"As autuações fiscais contra a EPC, em número de vinte, como destaca a apelante, são 
atos administrativos e, como tais, gozam de presunção de legitimidade ou legalidade. Tal 
presunção nem de longe foi afetada pela verborragia da apelante. Neste particular, 
convém destacar o art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. A norma em 
foco anuncia que 'a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob 
pena de responsabilidade funcional.` A conclusão irrecusável aponta para o oposto do 
discurso da apelante; ilegalidade, imoralidade, abuso e outros menos cotados ocorreriam 
na ausência de ação pela autoridade fiscal. 
A apelante tropeça nos próprios pés. Afirma-se "uma empresa de pequeno porte" (fls. 
279, item 10, linhas 3/4), mas não explica como amealhou, em poucos anos, um 
patrimônio milionário (dezenas de imóveis, dezenas de linhas telefônicas e uma 
embarcação). 
Por outro lado, erra feio a apelante ao tentar vender a imagem de que os créditos 
tributários não estão constituídos. Em que pese a variedade de posições doutrinárias 
sobre o momento da constituição deste tipo de crédito, a matéria foi pacificada no seio do 
extinto Tribunal Federal de Recursos e do Supremo Tribunal Federal. Um exemplo (RE nº 
91.019-SP, in RTJ 94/382): 
'Com a lavratura do auto de infração consuma-se o lançamento do crédito tributário (art. 
142, do CTN).` 
Onde o legislador não distinguiu não é lícito ao intérprete distinguir. Não há como 
prosperar a esdrúxula interpretação emprestada pela apelante ao art. 2º, inciso IV, da Lei 
nº 8.394/92. Simplesmente, inventou a restrição aos casos de cobrança administrativa 
domiciliar. 
Considerando a afirmação da própria apelante, quando diz ser aplicável o dispositivo aos 
casos de autolançamento ou de lançamento de ofício, facilmente demonstramos a 
correção da postura adotada pelo Fisco e pelo egrégio Magistrado de primeira instância. 
É que o auto de infração constitui-se numa das formas de lançamento de ofício (arts. 142 
e 149, do CTN) e o art. 10, inciso V, do Decreto nº 70.235/72 -Processo Administrativo-
Fiscal, impõe a intimação do autuado como requisito de validade do lançamento por ele 
efetuado." 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação. 
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É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 68.429-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: HOMERO MOURA LACERDA DE MELO 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. FERNANDO ELYSIO GALVÃO WANDERLEY E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. ITR. Área de preservação permanente (mangue). Isenção. Observância das 
condições previstas na Instrução Especial INCRA nº 08/75. Ação de Execução não 
prescrita. Inexistência de bitributação com a taxa de ocupação de terreno de marinha. 
Constituindo o mangue área de preservação permanente, nos termos do art. 2º, caput, "f", 
da Lei 4.771/65, alterada pela Lei nº 7.511/86, estaria isento do ITR. Todavia, não 
comprovou o embargante o cumprimento das condições exigidas pela Instrução Especial 
suso-referida, razão pela qual não lhe pode ser reconhecida a isenção do imposto em 
comento. 
Embora localizada em núcleo urbano, a área aludida não perde sua condição de imóvel 
rural, porquanto o que importa à sua configuração como sendo rural ou urbana não é o 
local onde está situada, mas, sim, sua destinação com a classificação que lhe é dada 
perante o órgão competente. 
Embargante que não fez prova da data em que foi notificado do lançamento fiscal, para 
fim de contagem do prazo prescricional da ação executiva. Prescrição não caracterizada 
em face dos elementos existentes nos autos. 
Inexistência de bitributação entre o ITR, que é tributo, e a taxa de ocupação da área de 
mangue, que é preço público. 
Apelação a que se nega provimento. 
 
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, 23 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Homero Moura Lacerda de Melo recorre da 
r. sentença proferida pelo MM. Juiz  da 5ª Vara Federal- Seção Judiciária de Pernambuco 
que julgou improcedentes os embargos do devedor opostos pelo ora apelante e 
subsistente a cobrança do Imposto  Territorial Rural - ITR, relativamente à área de 
mangue de 16,6 hectares localizada no imóvel "Ponta de Serrambi", de sua propriedade. 
Sustenta, em síntese, o apelante que, sendo a área referida inservível economicamente, 
vez que se trata de zona de preservação rigorosa, descabe a cobrança do ITR, no caso 
em exame. Alega, outrossim, que, em virtude de aprovação de loteamento, o imóvel, que 
era rural, passou a ser urbano, sofrendo a incidência não do ITR, mas, sim, do IPTU. 
Argumenta, ainda, haver-se configurado a prescrição extintiva, por não ter o INCRA 
exercido o direito de crédito tributário no qüinqüênio legal, existindo, ainda, bitributação, 
em face da cobrança cumulada do imposto em comento com a taxa de ocupação em 
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terreno de marinha. 
Na sua resposta ao recurso, a União pugna pela manutenção da sentença, 
argumentando, demais disto, que as matérias referentes à suposta bitributação e 
prescrição do crédito tributário estariam preclusas, porquanto deveriam ter sido discutidas 
nos embargos à execução. Caso ainda assim não fosse, não mereceriam acolhida, haja 
vista ter sido a execução fiscal ajuizada no prazo legal e não poder haver bitributação 
entre o ITR, que é tributo, com a taxa de ocupação, que é preço público. 
Vieram-me os autos conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Verifico, inicialmente, que o ora apelante 
interpusera agravo retido para que fosse conhecido como preliminar de apelação, se 
fosse o caso - fls. 59. 
Todavia, não requereu expressamente, nas suas razões, fosse o dito recurso apreciado 
pelo Tribunal, consoante determina o art. 522, § 1º, do CPC. 
Desta forma, preliminarmente, não conheço do agravo aludido. 
Ultrapassada essa questão inicial, importa analisar a alegação do apelante acerca da 
prescrição da ação da Fazenda para a cobrança do crédito tributário. 
Nos termos do art. 174, do CTN, a referida ação "prescreve em 5 (cinco) anos, contados 
da data de sua constituição definitiva. 
Ensina Paulo Barros de Carvalho: 
"A contagem do prazo tem como ponto de partida a data da constituição definitiva do 
crédito, expressão que o legislador utiliza para referir-se ao ato de lançamento 
regularmente comunicado (pela notificação) do devedor." (in Curso de Direito Tributário, 
Ed. Saraiva, pág. 312). 
No caso em exame, não fez prova o apelante da data em que teria sido notificado do 
lançamento, para fim de contagem do prazo prescricional. 
Limitou-se a referir-se às CDAs anexadas aos autos (fls. 108/110), onde se verifica que a 
cobrança da dívida é referente aos exercícios de 1977 e 1978, o que, contudo, não é 
suficiente para configurar a prescrição em comento. 
Quanto à cobrança do ITR, relativamente à área de mangue localizada em imóvel de 
propriedade do apelante, dispõe o art. 39, do Código Florestal: 
"Art. 39 - Ficam isentas do imposto territorial rural as áreas com florestas sob o regime de 
preservação permanente e as áreas com florestas plantadas para fins de exploração 
madeireira." 
Comentando o dispositivo retromencionado, esclarece o advogado Juraci Perez 
Magalhães: 
"Nesse artigo, a lei dá ao ITR a roupagem de instrumento de política agrária. Por essa 
razão, é válido o cuidado com a concessão de isenção do ITR. A Lei nº 5.868, de 
12/12/72, regulamentada pelo Decreto nº 72.106, de 18/04/73, concede em seu artigo 5º a 
isenção do ITR. Sendo que tal concessão foi o citado artigo disciplinado pela Instrução 
Especial nº 08/75, do INCRA. Diz o artigo 5º, da Lei nº 5.868: 
'I - as áreas de preservação permanente onde existam florestas formadas ou em 
formação; 
II- as áreas reflorestadas com essências nativas. 
Parágrafo único - O INCRA, ouvido o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - 
IBDF, em instrução especial aprovada pelo Ministro da Agricultura, baixará as normas 
disciplinadoras da aplicação do disposto neste artigo.` 
Portanto, o artigo 39, do Código Florestal, está tacitamente revogado. A isenção 
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concedida nas condições estabelecidas na legislação própria não é automática. Necessita 
de provocação por parte do interessado. Se o mesmo se enquadrar dentro das condições 
da Instrução Especial nº 08/75, a concessão será dada.' (in Comentários ao Código 
Florestal, p. 127)." 
A própria Instrução Especial referida estabelece: 
"Art. 1º Os interessados em gozar da isenção do imposto sobre a propriedade territorial 
rural de que trata o artigo 5º, da Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, deverão 
observar o disposto nesta instrução especial." 
Constituindo o mangue área de preservação permanente, consoante dispõe o art. 2º, 
caput, alínea "f", da Lei 4.771/65 (Código Florestal), modificada pela Lei nº 7.511/86, 
estaria isento do ITR. 
Ocorre que, no caso, o apelante não demonstrou haver cumprido as condições exigidas 
pela Instrução Especial INCRA nº 08/75, razão pela qual não lhe pode ser reconhecida a 
isenção em comento. 
Não merece acolhida, outrossim, seu argumento de que "... aprovado o loteamento, a 
área que era rural passou a ser urbana, incidindo sobre os imóveis o IPTU, de 
competência do Município de Ipojuca, deixando de incidir, por via de conseqüência, o 
ITR." (fls. 126). 
De fato, foi aprovado o projeto de loteamento para formação do núcleo urbano 
denominado "Ponta de Serrambi". 
Todavia, dito projeto não abrange a área de mangue de 16,6 hectares em comento, 
conforme se infere do documento de fls. 87/88. 
Desta forma, embora localizada em núcleo que passou a ser urbano, não perdeu a área 
referida sua condição de imóvel rural, estando, nesses termos, sujeita ao ITR. 
Com efeito, não importa a localização do imóvel para fim de classificá-lo em urbano ou 
rural, porém, sua destinação com a classificação que lhe foi dada perante o órgão 
competente. 
Razão, também, não assiste ao apelante, quando afirma que, em face da cobrança 
cumulada do imposto em análise com a taxa de ocupação em terreno de marinha, estaria 
existindo bitributação, pois, como bem asseverou o Procurador da Fazenda Nacional 
"...verifica-se a inconsistência de tais alegações, pois a taxa de ocupação é preço, ao 
contrário do imposto sobre a propriedade territorial rural, que é tributo." (fls. 131).  
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 68.584-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: ESTADO DE PERNAMBUCO 
Advogados: DRS. MARIA DO CARMO RIBEIRO BARRETO E OUTROS (APTE.) E  

THIAGO ARRAES DE ALENCAR NORÕES E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Execução Fiscal contra a Fazenda Pública. Aplicação do art. 730, do 
CPC, c/c o art. 100, da CF/88. Ação executiva fundada em título extrajudicial. 
Possibilidade. 
Quando se trata de execução contra a Fazenda Pública, o dispositivo aplicável é o art. 
730, do CPC, que deve ser utilizado em consonância com o art. 100, da CF/88. 
A execução, no entanto, processa-se de forma atípica, ante a impossibilidade de 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

expropriação dos bens do executado, desenvolvendo-se como se processo de 
conhecimento fosse. Ou seja, os embargos são tidos como contestação, aplicando-se, 
inclusive, o disposto no art. 188, do CPC. Se não forem opostos, o juiz proferirá sentença 
e só então requisitará o precatório. 
Em suma, a execução poderá ser ajuizada com base em título extrajudicial. A expedição 
do precatório é que fica condicionada à sentença. 
 
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, 23 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cuida-se de apelação interposta pelo INSS - 
Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença do MM. Juiz Federal da 9ª Vara - PE, 
que acolheu os embargos de devedor opostos pelo Estado de Pernambuco em execução 
fiscal movida pelo apelante, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, sob o 
argumento de não ser a certidão de dívida ativa documento hábil à propositura de 
execução fiscal contra a Fazenda Pública, que requer título judicial para o ingresso em 
juízo contra a mesma. 
Sustenta o apelante, em suma, que o art. 730, do CPC, que trata da execução contra a 
Fazenda Pública, não faz menção à espécie de título executivo própria para tal, 
entendendo-se, pois, que possa ser tanto judicial como extrajudicial, incluindo-se, 
destarte, a certidão de dívida ativa. 
Sentença submetida ao duplo grau obrigatório. 
Apresentadas as contra-razões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal, cabendo-me 
por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O pedido formulado nos presentes 
embargos foi unicamente de extinção do executivo fiscal, sem julgamento de mérito, "ante 
a falta de pressuposto essencial, qual seja, de título executivo válido". Entende o Estado 
de Pernambuco, ora embargante, que a execução contra a Fazenda Pública deve findar-
se necessariamente em título executivo judicial, nos termos do art. 100, da CF, o que não 
é o caso da CDA. 
O MM. Juiz Federal julgou procedentes os embargos, ao fundamento de "que os arts. 730 
e 731, CPC, só se referem à execução contra a Fazenda Pública fundada em título 
judicial" e que o art. 100, "da vigente Constituição da República, diz textualmente que a 
Fazenda Pública apenas se encontra autorizada a realizar pagamentos quando o débito 
estiver consubstanciado em sentença judiciária, sendo inconfundíveis certidão de dívida 
ativa e sentença judiciária." 
A questão submetida ao julgamento desta Egrégia Turma cinge-se, portanto, à 
possibilidade de se executar a Fazenda Pública, na forma do art. 730, do CPC, com base 
em título extrajudicial. 
A jurisprudência dominante tem se inclinado no sentido de aplicar o procedimento previsto 
no art. 730, do CPC, a toda e qualquer execução contra a Fazenda Pública, quer se funde 
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em título judicial ou extrajudicial. 
É certo que o art. 730, CPC, há de ser interpretado em harmonia com o art. 100, da CF, 
que estabelece que a execução contra a Fazenda Pública, através de precatório, 
pressupõe sentença judiciária. 
A execução, no entanto, processa-se de forma atípica, ante a impossibilidade de 
expropriação dos bens do executado, desenvolvendo-se como se processo de 
conhecimento fosse. Ou seja, os embargos são tidos como contestação, aplicando-se, 
inclusive, o disposto no art. 188, do CPC. Se não forem opostos, o juiz proferirá sentença 
e só então requisitará o precatório. 
Em suma, a execução poderá ser ajuizada com base em título  extrajudicial. A  expedição 
do precatório é que fica condicionada à sentença. 
A questão, outrora objeto de inúmeros debates no seio do antigo TFR, restou pacificada 
em leading case, do qual foi Relator o eminente Ministro Carlos Velloso e que decidiu pela 
aplicabilidade do art. 730 também às execuções fundadas em títulos extrajudiciais. 
Senão, vejamos: 
"EMENTA: Constitucional. Processual Civil. Tributário. Previdenciário. Execução contra a 
Fazenda Pública. IAPAS vs Município. CPC, artigo 730, Lei nº 6.830, de 1980. 
Constituição, artigo 117. Prescrição. Súmula 107-TFR. 
I. Da execução contra a Fazenda Pública não cuidou a Lei 6.830/80. Aplicabilidade do 
disposto no art. 730, CPC. 
II. O artigo 730, CPC, deverá ser interpretado em harmonia com o artigo 117, da 
Constituição, que estabelece que a execução contra a Fazenda Pública, através de 
precatório, pressupõe, sempre, sentença condenatória passada em julgado. Destarte, o 
art. 730, CPC, há de ser interpretado assim: a) os embargos ali mencionados devem ser 
tidos como contestação, com incidência da regra do art. 188, CPC; b) se tais embargos 
não forem opostos, deverá o juiz proferir sentença, requisitando-se o pagamento, por 
intermédio do Presidente do Tribunal, após o trânsito em julgado da sentença, que estará 
sujeita, inclusive, ao duplo grau de jurisdição, se proferida contra a União, o Estado e o 
Município (CPC, art. 475, II). 
III. No caso específico de execução do IAPAS, não se pode perder de vista o disposto no 
art. 85, da LOPS, Lei nº 3.807/60, reproduzindo no art. 145, CLPS/84, regra que o CPC/73 
não revogou. 
IV. Feito o lançamento, começa a fluir, trinta dias depois, o prazo prescricional, desde que 
não interposto recurso na via administrativa (Súmula 153-TFR). 
V. Recurso desprovido." 
(Revista 147, do TFR, pág. 139).  
Do voto condutor, destaco: 
"Também penso que não há colisão entre o art. 730, CPC, e o art. 117,  da Constituição. 
Haveria, se o referido art. 730, CPC, submetesse os bens públicos à penhora, ou 
dispensasse o precatório mencionado no art. 117, da Lei Maior. 
O que acontece é que o estatuto processual estendeu, no art. 730, o procedimento 
executório à Fazenda Pública. Fê-lo, entretanto, com as necessárias adequações, pelo 
que estabeleceu, em verdade, uma execução atípica, em tudo semelhante à ação de 
conhecimento, porque em tal execução atípica inexiste a característica fundamental da 
execução forçada, que é a expropriação de bens do executado, conseqüência da penhora 
e da arrematação. 
Certo é, entretanto, que a interpretação do citado art. 730, CPC, poderá colocá-lo contra a 
Constituição. A interpretação do art. 730, CPC, reclama, pois, cautela. Ela deverá 
harmonizar-se com o art. 117, da Lei Fundamental. Este, conforme vimos, não dispensa a 
sentença. Noutras palavras, a execução contra a Fazenda Pública, através de precatório, 
é oriunda de sentença judicial, ou o precatório pressupõe, sempre, sentença condenatória 
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passada em julgado. Isto, aliás, justifica-se, tendo em linha de conta a proteção que a 
Constituição dedica aos dinheiros públicos. Se o título executivo extrajudicial dispensasse 
a sentença, tratando-se de execução contra a Fazenda Pública, não estaria descartada a 
possibilidade de conluio entre o administador corrupto e o adminstrado, para o fim de 
obrigar a Fazenda ao pagamento de dívidas duvidosas ou inexistentes. Retomemos o fio 
do raciocínio que vínhamos expendendo: pressupondo a execução contra a Fazenda 
Pública uma sentença passada em julgado, então a disposição inscrita no artigo 730, 
CPC, haverá de ser interpretada assim: a) os embargos ali mencionados devem ser tidos 
como defesa, ou contestação à inicial da execução, pelo que haveria a incidência da regra 
do art. 188, CPC (prazo em quádruplo para contestar); b) se tais embargos não foram 
opostos, então o juiz deverá proferir sentença, requisitando-se o pagamento, por 
intermédio do Presidente do Tribunal competente, após o trânsito em julgado daquela, 
que estará sujeita, inclusive, ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 475, II). 
Interpretado o art. 730, CPC, da forma acima preconizada, fica ele compatível com a 
Constituição." 
(Revista 147, do TFR, págs. 142/143). 
Não é diferente o entendimento esboçado no seio deste Egrégio Tribunal. A Egrégia 2ª 
Turma, no julgamento da Apelação Cível 8.950-PE, Relator o MM. Juiz Petrúcio Ferreira, 
decidiu: 
"Inobstante se deva interpretar o art. 730, do CPC, em harmonia com o art. 100, da 
Constituição Federal, que exige se funde a execução contra a Fazenda Pública em 
sentença judiciária, cuidando a espécie de título executivo extrajudicial, trata-se a 
execução como se processo de conhecimento fosse, recebendo-se os embargos do 
devedor como contestação (art. 188, do CPC.), e, não ofertados estes, o juiz decidirá a 
execução por sentença, sujeita ao duplo grau de jurisdição." (v.AC nº 8.950-PE, julgado 
em 17 de dezembro de 1991). 
A questão já foi decidida, inclusive, por esta Egrégia Turma, na AC 52.725-AL, da qual fui 
Relator: 
"EMENTA: Execução Fiscal contra a Fazenda Pública. Cabimento. Embargos do 
Devedor. Prazo. 
Cabível a execução fiscal contra a Fazenda Pública, inclusive fundação autárquica. 
Os embargos do devedor, no caso, devem ser tidos como contestação. 
Interpretação do art. 100, da CF, em conjunto com o art. 730, do CPC. 
Prazo quadruplicado. 
Sentença requisitória de pagamento. 
Apelação provida." 
Com essas considerações, dou provimento à apelação e à remessa para julgar 
improcedentes os embargos, com o prosseguimento da execução, invertendo o ônus da 
sucumbência. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 69.338-AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: NEUZA BELO GOMES DE OLIVEIRA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. NARCISO FRANCISCO TORRES (APTE.) E  

AUTA FRANÇA DE OLIVEIRA NEMÉZIO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 
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Previdenciário. Pensão por morte. Inexiste regra que determine a correspondência 
absoluta entre salário de contribuição e benefício. 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, na forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o 
presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 09 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
julgou improcedente pedido de revisão de aposentadoria.  
Alega, em resumo, que o falecido segurado contribuiu com três salários mínimos, mas a 
pensão que percebe foi reduzida a um salário mínimo.  
Com contra-razões, pela confirmação do decisório, vieram os autos. 
Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A autora não demonstrou o valor dos 
últimos 36 salários de contribuição do seu esposo, para se ter idéia de como deveria ser 
calculado o benefício, pela média obtida, atribuindo-se um percentual de 80% e mais 10% 
por dependente, até o máximo de dois. Esta é a fórmula prevista na Lei 8.213/91. 
Inexiste qualquer embasamento legal à pretensão de correspondência absoluta entre 
salário de contribuição e benefício. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
É o voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 70.074-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: ADEMAR CARDOSO DA SILVA 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. JOSÉ DE ASSIS BRAZ E OUTROS (APTE.) E  

SYLVIO PAZ GALDINO DE LIMA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Ação de Consignação em Pagamento. Aquisição de veículo automotor 
táxi através de contrato com a CEF. Juros. Possibilidade de refixação. Julgamento 
antecipado da lide. Prova. 
Decisão interlocutória que indefere a produção de prova. Falta de intimação. Ausência de 
preclusão. 
Matéria renovada na sentença, concluindo pela inutilidade das provas requeridas. 
Reexame no julgamento da apelação. 
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Quando, após oferecimento da contestação, o Juiz se convencer que a matéria objeto da 
lide versa tão-somente sobre questões de direito ou, sendo de direito e de fato, não 
houver necessidade de produzir prova em audiência, deve proferir julgamento antecipado 
da lide. 
No contrato de mútuo celebrado com a CEF, há previsão expressa de refixação dos juros. 
Apelação a que se nega provimento. 
 
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, 09 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Ademar Cardoso da Silva ajuizou, perante a 5ª Vara 
Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, ação consignatória contra a CEF - Caixa 
Econômica Federal, visando a quitar seu débito para com aquela instituição, contraído em 
virtude de contrato de mútuo para aquisição de veículo automotor - táxi/pessoa portadora 
de deficiência física, firmado entre os litigantes. 
Alega, em suma, que a CEF vem descumprindo o pactuado, elevando ao seu talante as 
taxas de juros, fixados em 20% ao mês, atingindo o índice real de 72,8% ao trimestre. 
O MM. Juiz monocrático julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que a 
CEF vem aplicando corretamento as taxas de juros. 
Irresignado, apela o autor, com a preliminar de nulidade processual por três motivos: 
a) falta de publicação e intimação da decisão interlocutória, que indeferiu as provas 
requeridas e determinou a conclusão dos autos para julgamento antecipado da lide, 
agravável no seu entender; 
b) não intervenção do Ministério Público, cuja participação era imprescindível, já que a 
ação foi proposta contra órgão público federal; e 
c) cerceamento de defesa, por terem as provas testemunhal e pericial sido indeferidas, 
optando o Juiz sentenciante por julgar antecipadamente a lide. 
No mérito, limita-se à discussão dos juros contratuais, questionados na presente 
demanda. 
Apresentadas as contra-razões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal, cabendo-me 
por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O ato de indeferimento de prova não 
apenas impulsiona o processo, mas tem carga decisória de questão incidente, sendo, 
portanto, agravável. 
Logo, a decisão pela qual o meritíssimo Juiz indeferiu as provas requeridas, em tese, 
deveria ter sido publicada para efeito de intimação e interposição do recurso próprio. 
Para evitar-se aquela intimação em casos de julgamento antecipado da lide é que não se 
destaca da sentença os fundamentos do indeferimento das provas requeridas. Na própria 
sentença são oferecidas as razões que autorizam o julgamento antecipado, bastando a 
intimação da sentença. 
No caso, a decisão interlocutória não precluiu, à falta de intimação. Renovada a matéria 
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probatória no início da sentença, ensejou o seu exame via apelação. 
Quanto à alegação de cerceamento do direito à produção das provas, extraio da sentença 
as razões oferecidas pelo eminente Juiz: 
"A produção da prova testemunhal requerida seria absolutamente inócua. A perícia 
contábil solicitada também seria desnecessária, eis que a matéria controvertida não é 
propriamente a correção do valor das prestações, mas a possibilidade ou não da 
incidência das taxas de juros aplicadas pela CEF. 
Em consequência, a questão a ser decidida é unicamente de direito: se os juros deveriam 
ser fixos, em 20% ao mês, ou 72,8% no trimestre, como alegado na inicial, ou se 
poderiam ser refixados, com alteração da taxa primitivamente contratada, conforme 
sustentado pela CEF." 
Quanto à participação do Ministério Público na presente demanda, entendo 
desnecessária, vez que a CEF, como empresa pública e instituição financeira, tem 
personalidade jurídica de direito privado. 
Ora, até mesmo acerca das pessoas jurídicas de direito público ensina a jurisprudência: 
"Não cabe ao Ministério Público, como fiscal da lei, velar pelos interesses das pessoas 
jurídicas de Direito Público, mas pela correta aplicação da lei, e muito menos suprir as 
omissões dos procuradores de tais entidades. A CF, em seu art. 129, IX, parte final, veio 
expressamente proibir a defesa e a consultoria de entes públicos por parte de membro do 
Parquet. (STJ - RT 671/210). 
Rejeito a nulidade argüida. 
Passo, então, ao mérito. 
Concluo não merecer reforma a sentença atacada. Ao julgar improcedente a ação, nada 
mais fez o eminente Magistrado do que aplicar o direito ao caso concreto, ou seja, aplicou 
as normas de direito contratual à relação obrigacional existente entre apelante e apelada. 
Claro ficou no contrato celebrado não haver qualquer cláusula em que se ajustasse que 
as prestações devidas seriam fixas, sem que sobre as mesmas incidissem juros ou 
correção monetária. Ao contrário, há cláusulas em que se prevêem o reajuste das 
prestações, senão vejamos: 
"8. O valor do empréstimo, o prazo, o valor da prestação, a taxa inicial de juros, o valor 
dos juros quando descontado neste ato ou quando exigidos na data de vencimento do 
contrato, a periodicidade das refixações das taxas de juros, o valor do IOF cobrado de 
acordo com a legislação em vigor, a tarifa de serviços, o(s) valor(es) do(s) prêmio(s) de 
seguro(s) cobrados neste ato, são os constantes do anverso, campo dados do contrato." 
(...). 
10. A refixação da taxa de juros dar-se-á a partir da data da contração, a ocorrer sempre 
no dia 04 (quatro) de cada mês que vencer o período de refixação, sem a necessidade de 
formalização de outro instrumento, sendo que o(a) devedor(a) em não concordando com 
essa refixação deverá promover a liquidação da totalidade da dívida, antes que a taxa 
refixada entre em vigor." 
Matéria semelhante foi, recentemente, objeto de julgamento desta Corte, através da AC nº 
66.419 - PE, em que funcionou como Relator o e. Juiz José Delgado: 
"Processual Civil. Civil. Consignação em Pagamento. 
1. Nos litígios entre particular e a Caixa Econômica Federal, onde se discute cumprimento 
de contrato de mútuo, não há necessidade de intervenção do Ministério Público sob a 
alegação de existir interesse público em razão da natureza da causa. 
2. O objeto do questionamento está circulado pelos princípios regedores da 
disponibilidade de direitos, pelo que nenhuma função institucional tem o Ministério 
Público, em tal situação, a exercer. 
3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, por se apresentarem nos autos 
devidamente depositadas todas as questões de fato e de direito necessárias ao 
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julgamento da lide, aprecia-a antecipadamente. 
4. Improcede pedido de consignação em pagamento quando o autor não demonstra ter 
sido injusta a recusa do recebimento da dívida pelo credor. 
5. Não há direito a se liquidar dívida de financiamento de táxi pela Caixa Econômica 
Federal, sob a alegação de que houve ajuste das prestações serem pagas em valores 
fixos e irreajustáveis. 
6. O exame do contrato respectivo revela que sobre a dívida assumida incidirá juros 
calculados pelo Sistema Price, taxas de permanência e seguro. 
7. Apelo improvido." 
Com essas considerações, nego provimento à apelação, mantendo a sentença por seus 
jurídicos fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 70.083-PE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
Apelado: FLORENTINO ROCHA CABRAL DE OLIVEIRA 
Advogados: DRS. LARISSA MEDEIROS SANTOS E OUTROS (APTE.) E  

CARLOS XAVIER BRASILEIRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Aposentadoria. Incorporação do adicional noturno e da gratificação por 
serviço extraordinário aos vencimentos do servidor, quando pagas tais parcelas com 
habitualidade, por longo período. Proventos integrais que deveriam incluir as gratificações 
previstas em lei. 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, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 09 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
julgou procedente, em parte, ação de revisão de aposentadoria, para incluir nos proventos 
do autor o valor equivalente ao último pagamento de horas extras e adicional noturno. 
Alega, em resumo, que, consoante disposto no parágrafo 2º, do art. 49, da Constituição 
Federal, somente se incorporam aos vencimentos dos servidores as gratificações e os 
adicionais por determinação legal, o que não equivale à normatização do adicional 
noturno e do adicional por serviço extraordinário. 
Com contra-razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos.  
Dispensei revisão, por se tratar de matéria exclusivamente de direito. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O apelado aposentou-se com mais de 
35 anos de serviço, portanto, com proventos integrais, consoante disposto nos arts. 189 e 
192, da Lei 8.112/90.. 
Compreendem-se na integralidade, consoante disposto no parágrafo 2º, do art. 49, do 
mesmo Diploma, as gratificações e os adicionais, "nos casos e condições indicados em 
lei." 
Ora, é a própria Lei 8.112/90, arts. 61, V e VI, 71 e 74, que prevê a gratificação por 
serviço extraordinário e o adicional noturno. Não importa que tais parcelas tenham caráter 
temporário, porque é certo já se haviam incorporado, pelo longo tempo de inserção, aos 
vencimentos do servidor. 
Inexiste na sentença qualquer afronta ao mencionado dispositivo, muito pelo contrário. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
É o voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 70.473-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. JOAQUIM NAZIANZENO DO REGO BARRETO (APTE.) E  

PAULO FERNANDO GAMA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Embargos do Devedor. FGTS. Atleta profissional de futebol. 
Ao jogador profissional de futebol que presta serviço subordinado a determinado clube, 
aplica-se o regime do FGTS. Inteligência dos arts. 1º e 2º, da Lei 6.354/76. 
Alegação de pagamento direto aos empregados. Não comprovação. Ônus exclusivo do 
embargante. 
Recurso improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento  ao recurso, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 16 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Clube Náutico Capibaribe opõe embargos à 
execução fiscal que lhe move o IAPAS para cobrança de parcelas não recolhidas do 
FGTS dos seus empregados. 
Alegou o embargante, em resumo, que as parcelas referidas foram pagas diretamente 
"aos empregados através de acordos realizados extrajudicialmente e por força de 
inúmeras reclamatórias trabalhistas propostas por estes" (fls. 03). Sustentou ainda que, 
sendo o débito em sua quase totalidade referente a atletas profissionais de futebol, aos 
quais não se aplicaria a Lei do FGTS, estaria afastada a liquidez de débito. 
Impugnando o feito, bate-se o IAPAS contra a não comprovação dos pagamentos 
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alegados e sustentando a aplicabilidade da Lei do FGTS a todos os empregados, de 
modo geral, inclusive aos futebolistas profissionais. 
O MM. Juiz Federal julgou improcedentes os embargos. 
Irresignado, apelou o embargante, reiterando a alegação de que já haveria pago o débito. 
Sem resposta ao recurso, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Registro, inicialmente, que não há restrição 
legal à aplicação da Lei 5.107/66 (Lei do FGTS) aos atletas profissionais de futebol ou de 
qualquer outra modalidade esportiva, desde que enquadrados na condição de 
empregados. 
Não há dúvida de que o jogador profissional de futebol, que presta serviço subordinado a 
determinado clube, é empregado, e sobre todos os pagamentos que lhe forem feitos pelo 
clube deverá ser recolhida a parcela do FGTS, considerando-se, sobretudo, que o atleta 
não tem direito à estabilidade. Não é outra a ilação que se faz dos arts. 1º e 2º, da Lei 
6.354/76, que dispõe sobre as relações de trabalho do jogador profissional - verbis: 
"Art. 1º. Considera-se empregador a Associação Desportiva que, mediante qualquer 
modalidade de remuneração, utilize-se dos serviços de atletas profissionais de futebol, na 
forma definida nesta Lei.  
Art. 2º. Considera-se empregado, para os efeitos desta Lei, o atleta que praticar o futebol, 
sob a subordinação de empregador, como tal definido no artigo 1º, mediante remuneração 
e contrato, na forma do artigo seguinte." 
A questão já havia sido, inclusive, dirimida pelo ex-TFR, em acórdão da lavra do Min. 
Mário Velloso, trazido à colação na sentença recorrida: 
"Tributário. Previdenciário. FGTS. Atleta profissional de futebol. Direito aos depósitos do 
FGTS. Lei nº 6.354, de 1976. 
I. O atleta profissional de futebol, que não tem direito à estabilidade, faz jus, por isso 
mesmo, ao regime do FGTS. 
II. Recurso provido. 
(AC nº 0116013 - TRF - Min. Carlos Mário Velloso - DJ 24/03/88, pág. 06297)" (fls. 137). 
Improcede, portanto, a alegação de que a Lei 5.107/66 não seria aplicável aos 
empregados do apelante. 
Sem falar que as contribuições não recolhidas referem-se também a outros empregados, 
não jogadores. 
O embargante, ora apelante, insiste, ainda, na alegação do que já haveria pago 
diretamente o FGTS aos seus empregados. No entanto, não trouxe aos autos qualquer 
prova, ônus que lhe competia exclusivamente. 
A perícia contábil foi clara ao afirmar não haver constatado "quaisquer pagamentos do 
FGTS feitos diretamente aos jogadores de futebol (atletas profissionais), e, mesmo se 
constassem, não mereciam fé, por irregularidades dos livros." (fls. 101). O embargante 
também "não apresentou os recibos de rescisões contratuais, acordos no Sindicato ou 
TRT, nem quaisquer documentos ou prova de que os empregados desligados tivessem 
recebido suas indenizações, inclusive quanto ao FGTS." (fls. 102). 
Isto posto, nego provimento ao recurso. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 71.910-RN 
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Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: R COELHO COM/ AGRICULTURA E REPRESENTAÇÃO LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. PAULO AFONSO LINHARES E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Documentos de conservação obrigatória não apresentados pelo contribuinte. 
Alegação de caso fortuito ou força maior. 
Lançamento efetuado em conformidade com os ditames legais, em face da glosa de 
despesas operacionais declaradas e não comprovadas pelo contribuinte, acarretando 
majoração do lucro tributável e, conseqüentemente, do imposto de renda devido. 
Alegação de que a não apresentação da documentação comprobatória das despesas 
referidas deveu-se à desídia do contador da empresa na guarda dos aludidos elementos, 
configurando a ocorrência de caso fortuito ou força maior. 
Inexistência da fortuidade ou da força maior, vez que a empresa contribuiu para o evento 
danoso, quando da escolha de contador que age de forma desidiosa no desempenho de 
suas atribuições.   
Apelação a que se nega provimento. 
 
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, 16 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: R Coelho Com/ Agricultura e Representação Ltda. 
ajuizou, perante a 1ª Vara Federal - RN, ação ordinária contra a União, a fim de 
desconstituir os créditos apurados em prol da Fazenda Nacional, mediante os processos 
administrativos de lançamento do IR e PIS dedução, alegando que os mesmos são 
imprestáveis. 
Sustenta, em síntese, que não lhe poderiam ser exigidos os documentos que comprovam 
os custos e despesas do ano de 85, pois tais documentos encontravam-se em poder do 
contador da empresa, que se recusou a fornecê-los, dando ensejo inclusive a 
representação no CRC e ajuizamento de ação cautelar junto à Justiça Estadual. 
O MM. Juiz Federal julgou improcedente a ação, sob o fundamento que a autora não 
pode eximir-se do pagamento do imposto, ou da prática de obrigação tributária acessória, 
com fundamento em fato alheio à relação tributária. 
Irresignada, recorre a autora, alegando que não exibiu os documentos aludidos, em 
virtude de fato alheio à sua vontade, configurativo de caso fortuito ou força maior. 
Sem resposta ao recurso, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O aspecto factual da questão parece-me 
incontroverso: a apelante não manteve sob sua guarda a documentação comprobatória 
das despesas operacionais declaradas, no exercício de 1986, as quais, por tal razão, 
foram objeto de glosa, o que acarretou majoração de seu lucro tributável e, 
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conseqüentemente, do imposto de renda pessoa jurídica devido. 
Confessara, à sua inicial, que, por desídia de seu contador, o qual não lhe entregara a 
documentação solicitada pelo Fisco, deixara de apresentá-la. 
Todavia, como bem afirmara o Procurador da Fazenda Nacional, a conservação de dita 
documentação era-lhe obrigatória: 
"12. Quanto ao art. 165, que determina a obrigação da pessoa jurídica conservar em 
ordem os livros e papéis relativos a sua atividade, inteiramente inconsistente a 
irresignação. 
13. A responsabilidade pela conservação de documentos é da pessoa jurídica e objetiva 
permitir ao Fisco verificar a correspondência entre os dados da declaração e os papéis a 
eles relativos. 
14. Conservar não significa apenas mantê-los íntegros, mas principalmente mantê-los 
disponíveis ao Fisco, pois esta é a finalidade do dispositivo. 
15. Se a documentação existe mas não é apresentada, porque sob a posse do contador, 
nem por isso desobriga-se a pessoa jurídica." (fls. 56). 
Destaque-se, demais disto, que, ao contrário do alegado pela apelante, não se verificou, 
in casu, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, que o legislador civil define como 
sendo o "fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir." (CC, art. 
1.058). 
Com efeito, não pode a apelante invocar a fortuidade e a força maior como causas 
justificadoras da não apresentação da documentação requerida, quando contribuiu para 
colocar-se em situação de ser colhida pelo evento, escolhendo um contador que age de 
forma desidiosa no desempenho das atribuições de sua profissão. 
A culpa, portanto, na escolha do contador exclui a possibilidade de ocorrência do caso 
fortuito ou força maior.  
O laudo pericial de fls. 80/81 confirma, outrossim, o lançamento efetuado, porquanto, 
conforme o Sr. Perito, em resposta às questões formuladas pela própria apelante, os 
documentos demonstradores das despesas operacionais são indispensáveis (1º quesito); 
não foram estes documentos apresentados (4º quesito) e que a glosa só seria incabível 
caso houvesse sido apresentada a documentação legalmente exigida (5º quesito). 
Com essas considerações, nego provimento à apelação, mantendo a sentença por seus 
jurídicos fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 71.945-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DE PERNAMBUCO - 

SINDSEP 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. MARCOS ALEXANDRE TAVARES M. MENDES E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Reajuste salarial. Plano Bresser. Servidor público federal. Competência 
da Justiça Federal. Princípio da fungibilidade recursal. Sindicato. Legitimação ad causam. 
Ausência de autorização expressa dos associados. 
1. O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 240, 
"d" e "e", da Lei nº 8112/90, reconheceu a competência absoluta da Justiça Federal de 1º 
e 2º graus para conhecer da demanda envolvendo direitos dos servidores públicos 
federais. Inexistência de prova de que os autores substituídos eram celetistas à época do 
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direito tido por violado. 
2. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal (recurso "ordinário" ao invés de 
"apelação"), em face da pretensão do recorrente de ter sua causa apreciada pela Justiça 
Laboral. 
3. O sindicato só pode se apresentar em juízo como substituto processual de seus 
associados se demonstrar, de modo inequívoco, que se encontra expressamente 
autorizado para demandar em nome daqueles. 
4. Construção jurisprudencial que se inspira nesse sentido e que visa fazer aplicação 
larga do princípio da segurança jurídica e de respeito à manifestação do sujeito ativo do 
direito material que se põe em discussão no âmbito do Poder Judiciário. 
5. Ninguém pode ser obrigado a litigar. O direito de ação contém ínsita a liberdade de 
alguém só exercê-lo se o for de livre e espontânea sua vontade, só havendo ressalvas 
quando se tratar de relações jurídicas indisponíveis. 
6. Legitimação ad causam do sindicato que não se acolhe por inexistir nos autos qualquer 
documento que o autorize a promover a ação. 
7. Extinção do processo que se declara, sem julgamento do mérito. 
8. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, entre partes acima identificadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, ex lege. 
Recife, 07 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: O recorrente interpôs a presente apelação com a 
finalidade de reformar a r. decisão monocrática que negou o reajuste de 26,06%, 
referente ao IPC de 15/05/87 a 15/06/87 (Plano Bresser), sendo 20% sobre o salário do 
mês de julho/87 e 6,06% sobre o salário de agosto/87. 
Preliminarmente, aduz a incompetência da Justiça Federal para apreciar a causa, 
devendo retornar os autos à Justiça Laboral, afirmando que os substituídos eram 
servidores celetistas ao tempo da vigência do Plano Bresser. 
No mérito, o recorrente traz à baila a discussão acerca da possibilidade do Decreto-lei nº 
2.335/87 (Plano Bresser) não alterar a sistemática de reajuste do funcionalismo, 
deferindo-se a majoração do reajuste aludido referente ao cômputo do índice suso-
alegado. 
Afirma, ainda, existir a aduzida ofensa ao direito adquirido. Entende deva se diferençar o 
período de aquisição e o de fruição do reajuste salarial, à forma prevista pela legislação 
anterior. 
Contra-razões da União Federal, argüindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do 
recurso ordinário interposto, posto que a via adequada a impugnar sentença é a apelação. 
Rebatidos a preliminar de incompetência da Justiça Federal e aspectos meritais. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR I 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Analiso a preliminar de incompetência da 
Justiça Federal para apreciar a presente demanda levantada pela parte autora/recorrente. 
Entendo inassistir razão ao recorrente. Como bem assegurou a União Federal em suas 
contra-razões, "em momento algum do processamento da demanda, que teve início na 
Justiça do Trabalho, invocaram os autores sua eventual condição de celetistas 
anteriormente à Lei nº 8.112/90. Também não a provaram, nem mesmo quando da 
interposição do recurso". 
A própria Justiça do Trabalho reconheceu a incompetência do seu distinto Juízo para o 
exame da lide. 
A respeito do tema, transcrevo voto que proferi na REO nº 28.981 - CE (93.05.20663-8), 
verbis: 
"O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 240,"d" 
e "e", da Lei nº 8.112/90, reconheceu a competência absoluta da Justiça Federal de 1º e 
2º graus para conhecer da presente demanda. 
Essa decisão, por ter sido proferida em ação direta de inconstitucionalidade, produz 
conseqüências imediatas e é vinculante. Os seus efeitos são ex tunc, isto é, retroagindo 
no tempo com a função de considerar o artigo de lei em questão como nunca tendo 
existido. 
Certo é que se discute, na atualidade, a nível doutrinário e em alguns votos vencidos na 
jurisprudência, a questão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei. Basta 
citar as conclusões apresentadas por Regina Maria Macedo Nery Ferrari, em sua obra 
Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade, Ed. R.T. 1987, págs. 145/146, para se ver 
como as posições tradicionais sobre o tema estão sendo atacadas, embora sem 
ressonância, ainda, no entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal. Ei-los: 
'A retroatividade da declaração de inconstitucionalidade na via de ação direta deve ser 
feita com reservas, considerando que a norma inconstitucional pode ter tido 
conseqüências que não seria prudente ignorar, e isto, principalmente em nosso sistema 
jurídico, que não determina prazo para sua argüição, podendo a mesma ocorrer 10, 20, 
30 anos após sua entrada em vigor. O que deve ser tido como boa norma é que 
radicalismos em relação aos efeitos ex tunc ou ex nunc da sentença de 
inconstitucionalidade devem ser abandonados para que haja uma visão mais realista do 
problema e que esses radicalismos poderiam ser afastados com a existência de um 
diploma legislativo, disciplinador de tais fatos, levando em consideração, ainda, o exame 
de caso por caso. O que não pode ser desvirtuada é a finalidade do direito que, 
proporcionando a harmonia na convivência social, traz à sociedade a satisfação de suas 
necessidades de segurança e estabilidade em seu relacionamento'. 
Não obstante tais ponderações, é firme a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal 
Federal de que são ex tunc os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de uma lei. 
À conferência os seguintes acórdãos, que foram colacionados por Regina Maria Macedo 
Nery Ferrari, na obra citada, págs. 138 e 139: 
'Declarada a inconstitucionalidade de uma lei, ela alcança, inclusive, os atos do passado 
praticados com base nessa lei' (RE 35.370, 1961). 
'Lei anulada por inconstitucionalidade. Efeitos ex tunc. Jurisprudência do Supremo 
Tribunal. Recurso conhecido e provido para cassar a segurança.' (RE 49.735, 1966). 
'A lei inconstitucional não pode produzir efeitos. Nulidade das nomeações praticadas sob 
a sua vigência' (RE 61.410, 1968). 
'A suspensão da vigência da lei por inconstitucional torna sem efeito todos os atos 
praticados sob o império da lei inconstitucional. Contudo, a nulidade da decisão judicial 
transitada em julgado só pode ser declarada por via de ação rescisória, sendo impróprio o 
mandado de segurança. Aplicação da Súmula 430. Recurso desprovido.' (MS 17.976, 
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1969). 
'Declaração de inconstitucionalidade em ação direta. Efeito ex tunc. Assim reconhecido 
pelo acórdão local. Inocorrência de ofensa à Constituição Federal. Dissídio não 
demonstrado na forma regimental. Recurso extraordinário de que se deixa de conhecer.' 
(RE 93.356, 1981). 
A jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal segue o pensamento da doutrina 
que, de modo majoritário, entende ser ex tunc  os efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade de lei. A síntese do pensamento doutrinário está posta no seguinte 
trecho da obra Controle da Constitucionalidade das Leis, de Ronaldo Poletti: 
'A doutrina clássica sustenta, como já sustentado em linhas anteriores, que a lei 
inconstitucional não é lei, não obriga a ninguém. Reale sustenta, inclusive, que os 
partidários de entendimento contrário, "confundem existência de fato com existência de 
direito, fazendo decorrer da primeira, equivocamente, os efeitos que somente à segunda 
podem ser atribuídos".' 
Francisco Campos assinala: 
"Um ato ou uma lei inconstitucional é um ato ou uma lei inexistente; uma lei 
inconstitucional é lei apenas aparentemente, pois que, de fato ou na realidade, não o é. O 
ato ou lei inconstitucional nenhum efeito produz, pois que inexiste de direito ou é para o 
direito como se nunca houvesse existido. Aplica-se, portanto, o princípio quod nullum est, 
nullum effectum producit. Se a lei é contrária à Lei Maior, ela não é lei ou nunca assim 
existiu. É nula, não meramente anulável. Se restar provado que um ato legislativo é nulo 
para todos os fins legais é como se nunca tivesse existido. Não pode servir de 
fundamento para os negócios jurídicos, não cria direitos, não protege pessoas que 
tenham agido sob sua égide e não se deve considerar violador da lei aquele que se tenha 
recusado obedecer ao ato legislativo, agora considerado nulo. Muito citada pelos autores, 
uma  decisão luminosa de Field: "Lei inconstitucional não é lei. Não confere direitos; não 
impõe o cumprimento de deveres; não produz proteção; não cria cargos; é, na acepção 
geral, tão  desautorizada como se nunca houvera sido promulgada".' (pp. 109/110). 
Diante de tais posicionamentos, acolho o efeito ex tunc da declaração de 
inconstitucionalidade do art. 240, "d" e "e", da Lei nº 8.112, de 11.12.90, pelo que 
reconheço nula, para todos os fins, a sentença de fls., haja vista ter sido pronunciada por 
juiz incompetente de modo absoluto. 
Aliás, a nulidade agora reconhecida recebe disciplinamento infraconstitucional no art. 113, 
§ 2º, do C.P.C, que dispõe: 
'Declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, remetendo-
se os autos ao juiz competente.' 
Registre-se, também, que a solução que está sendo dada à situação fática processual 
vivenciada no presente recurso está compatibilizada com jurisprudência do Colendo 
Supremo Tribunal Federal, a ser conferida: 
'Se também o Tribunal for incompetente para apreciar sentença proferida por Juiz argüido 
de incompetente, deve limitar-se a remeter a apelação ao outro Tribunal; este é que, se 
reconhecer a sua competência, conhecerá da apelação e, se for o caso, anulará a 
sentença.' (RTJ 79/356 e 78/398). 
Por tais fundamentos, cessou a eficácia da sentença de fls., por ter sido prolatada por juiz 
incompetente de modo absoluto, pelo que determino a remessa dos autos ao Juiz Federal 
para que, se se julgar habilitado, profira a decisão." 
Assim, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Federal suscitada. 
É como voto, preliminarmente. 
 
VOTO-PRELIMINAR II 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Examino, agora, a preliminar de 
inadmissibilidade do recurso ordinário, levantada pela União Federal. 
A parte autora recorreu para esta Egrégia Corte, interpondo "Recurso Ordinário" (fl. 93). 
De fato, o recurso cabível a impugnar sentença é a apelação (art. 513, CPC), como 
destacado pela apelada. 
Porém, entendo que a intenção do recorrente, em face de entender ser competente a 
Justiça Trabalhista para apreciar a demanda, era que o recurso interposto ("Ordinário") 
chegasse ao exame daquela ínclita esfera. 
Assim, aplicando o princípio da fungibilidade recursal previsto em nosso ordenamento 
jurídico, recebo o recurso ordinário como se apelação fosse. 
Isto posto, rejeito, também, esta preliminar. 
É como voto. 
 
VOTO-PRELIMINAR III 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Há de ser examinada, minuciosamente, a 
questão da substituição processual do autor e apelante, tendo em vista que ela se eleva a 
nível de pressuposto processual para a sua presença em juízo, tudo em face de saber se 
está legitimado ou não para tanto. 
Tratando-se, como se trata, de condição para a ação, o seu exame pode ser feito, de 
ofício, em qualquer grau. 
Sobre o tema substituição processual, tenho exposto o meu pensamento do modo 
seguinte. 
A doutrina, em pensamento majoritário, denomina de substituição processual a 
possibilidade permitida em lei de qualquer pessoa física ou jurídica demandar perante o 
Poder Judiciário, em nome de outrem, a tutela de um direito controvertido que entende 
aquele possuir. Observa-se, desde logo, da conceituação apresentada, que se trata de 
uma faculdade excepcional dependente de autorização legal, pois, conforme se 
depreende do nosso sistema formal civil, a relação jurídica processual há de ser formada, 
em regra, entre as partes interessadas, de modo direto, no resultado da controvérsia 
submetida ao Estado, por meio do juiz, para uma solução definitiva (art. 3º, c/c o art. 6º, 
do CPC). 
A sua previsão legal está no art. 6º, do CPC, que enuncia: 
"Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por 
lei." 
Verifica-se, desde logo, que o legislador impôs, como regra geral e de modo proibitivo e 
categórico, que nenhum direito pertencente a outrem pode ser pleiteado por alguém que 
não seja o próprio titular, salvo se houver autorização em lei no sentido diferente. 
1Pontes de Miranda entende substituição processual ou sub-rogação processual como 
sendo o fenômeno em "que se atribui a alguém, que não é o sujeito da relação jurídica 
deduzida em juízo, o ser parte" 
2Moacyr Amaral Santos não pensa de modo diferente. Ao seu sentir, "dá-se a figura da 
substituição processual quando alguém está legitimado para litigar em juízo em nome 
próprio, como autor ou réu, na defesa de direito alheio". 
3Para José Frederico Marques ocorre substituição processual nas situações formais em 
que alguém, em nome próprio, pleiteia direito alheio. Explica que para a sua configuração 
há necessidade de não coincidir o sujeito da relação processual com o da relação 
substancial, formando-se, assim, um caso de legitimação ad causam extraordinária. 
4Waldemar Mariz de Oliveira explica, com absoluta precisão, que substituição processual 
é o "instituto pelo qual é conferida a alguém legitimidade para, em nome próprio, agir em 
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juízo, como autor ou réu, na defesa do direito alheio". 
A denominação de substituição processual dada à relação jurídica formal ora estudada 
não recebe aceitação pacífica na doutrina. Chiovenda, conforme assinala 55 - No artigo 
Da Legitimação Extraordinária, inclusive na Constituição de 1988, in RP, n. 64, Ano 16, 
out-dez. 1991, Ed. TR, p. 82. 
Edson Ferreira da Silva, foi quem atribuiu essa titularidade ao referido instituto. 66 - In 
obra já citada, p. 89. 
Waldemar Mariz de Oliveira propõe o nome de equiparação ou 

equivalência processual e diferencia, ao mesmo tempo, a77 - In 
obra já citada, p. 88, n. 41. 
 legitimação ordinária da extraordinária. 
8Francisco Barros Dias, em trabalho aprofundado sobre a matéria, lembra que uma parte 
da doutrina opta pela denominação de legitimação extraordinária ou legitimação anômala. 
9Edson Ferreira da Silva apregoa que a expressão substituição processual deve ser a 
consagrada. Aliás, essa é a posição assumida pela maioria dos doutrinadores e o 
observado na quase totalidade dos pronunciamentos emitidos pelos Juízes e Tribunais. 
10Anote-se, porém, que essa linha de pensar de Edson Ferreira da Silva só se aplica, 
conforme ele próprio explica, para "os casos de atuação do legitimado extraordinário sem 
a integração do substituído no processo, sendo que neste caso não há de se falar em 
substituição". Mais adiante esclarece com maior clareza: 
11"Isto porque entendemos que na ausência do sujeito da lide, o legitimado extraordinário 
atua em seu lugar e como verdadeiro substituto, o que justifica a denominação. Assim, 
temos o fenômeno da legitimação extraordinária como gênero e o da substituição como 
espécie, o que ficará mais claro com o estudo da sua classificação". 
12Em parágrafo seguinte, a mencionada classificação, que é uma proposta de José Carlos 
Barbosa Moreira, é estudada por Edson Ferreira da Silva, esquematizando-a do modo 
sintético que passo a registrar. 
Síntese da classificação feita por Barbosa Moreira ao estudar a legitimação extraordinária: 
a) Legitimação extraordinária autônoma que ocorre quando "o legitimado extraordinário 
tem absoluta independência para atuar", sem necessitar "da iniciativa, da vontade ou da 
intervenção do legitimado ordinário e podendo agir até contra a vontade expressa deste". 
b) Legitimação subordinada que se faz presente quando apenas "os protagonistas da 
relação substancial podem iniciar ou responder à demanda, sendo a participação do 
legitimado extraordinário em caráter acessório. É o caso do assistente, que se alia a uma 
das partes contra a outra, em defesa de um direito que é do assistido e não seu. Também 
daquele que é chamado ao processo por via de denunciação da lide: da mesma forma 
que o assistente, alia-se o denunciado ao denunciante, em defesa de um direito que é 
deste e não daquele." 
c) Legitimação extraordinária autônoma e exclusiva por excluir "a possibilidade de o 
legitimado atuar em juízo como parte". "É o caso da defesa dos bens dotais da mulher 
pelo marido, cabendo somente a esta demandar e ser demandado a respeito daqueles 
bens. A legitimação da mulher fica restrita a poder atuar no processo como assistente do 
marido." 
d) Legitimação autônoma e concorrente quando "não exclui a ordinária e nem esta 
aquela", permitindo o aperfeiçoamento "da relação processual com a só presença do 
legitimado ordinário ou do extraordinário, indistintamente, podendo também haver a 
atuação simultânea de ambos." 
e) Legitimação extraordinária autônoma concorrente primária por caber, também, ao 
legitimado extraordinário "a instauração do processo, independentemente de qualquer 
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atitude do legitimado ordinário. É o caso da ação declaratória de nulidade de casamento 
contraído perante autoridade incompetente (art. 208, do CC). Podem propô-la os cônjuges 
(legitimados ordinários), o Ministério Público e qualquer interessado, sem nenhuma ordem 
de preferência entre eles." 
f) - Legitimação extraordinária autônoma concorrente subsidiária que se faz presente 
"quando o legitimado extraordinário só pode agir se o ordinário deixar de fazê-lo em certo 
prazo. Exemplo disso é a ação de responsabilidade civil contra os administradores pelo 
prejuízo causado à sociedade por ações (art. 159, § 3º, da Lei n. 6.404/76). A ação 
compete à sociedade, mas, caso não o faça dentro de três meses contados da 
deliberação da assembléia geral, qualquer acionista poderá fazê-lo, no interesse da 
pessoa jurídica. Também é o caso da ação revocatória, que qualquer credor poderá 
propor se houver omissão do síndico da falência (art. 55, do Dec.Lei 7.661/45)."1313 - As 
partes que se encontram aspeadas revelam que se respeitou, na 
íntegra, as razões apresentadas pelo autor citado.  
13 

O aprofundado estudo da classificação apresentada por José Carlos Barbosa Moreira 
feito por Edson Ferreira da Silva, conforme demonstrado, revela a repercussão que a 
entidade substituição processual está tendo no seio da ciência processual. É patente a 
exigência do alargamento do seu conceito no sentido de ser aprimorada a eficácia e 
efetividade das normas positivas que a regem. 
Não passou despercebido a Francisco Barros Dias1414 - In artigo já citado. 
14 a divergência já existente na doutrina sobre a tentativa de se classificar as várias 
espécies da legitimação extraordinária. Dou-lhe lugar para registrar parte do que disse a 
respeito, após comentários sobre o assunto: 
"Uma outra classificação é proposta por DONALDO ARMELIM, em obra aqui referida1515 
- A obra a que se refere Francisco Barros Dias é Legitimidade 
para agir no Direito Processual Civil, de Donaldo Armelim, 
Ed. Saraiva, 1º vol., 11ª ed., 1984. 
15, onde propõe a divisão sob quatro ângulos: 
a) casos de legitimidade extraordinária outorgada em função da predominância do 
interesse público sobre o particular, máxime no que tange a direitos indisponíveis; 
b) casos de legitimidade extraordinária atribuída em decorrência de comunhão de direitos 
ou conexão de interesses onde coexistem legitimidade ordinária e extraordinária; 
c) casos em que, em decorrência de vinculação, em função do direito questionado, atribui-
se tal legitimidade tanto ao legitimado ordinariamente como ao legitimado 
extraordinariamente; 
d) casos em que se outorga a legitimidade extraordinária a um terceiro, em decorrência 
de uma situação jurídica por este ocupada, que lhe impõe, direta ou indiretamente, 
deveres de guarda e conservação de direitos alheios. (p. 122)" 
Prossegue: "No primeiro caso, temos como exemplos o Ministério Público quando atua 
em juízo para defender direito  que não lhe concerne, como se dá na ação de nulidade de 
casamento contraído perante autoridade incompetente, como se infere do art. 208, 
parágrafo único do Código Civil. Ainda, na ação popular, onde a atual Constituição 
Federal, no art. 5º, inciso LXXIII, e a Lei n. 4.717/65, art. 1º, asseguram o direito a 
qualquer cidadão de, através de tal remédio, anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural. Resta patente que o interesse público é a mola propulsora 
para que a legitimação anômala seja conferida na forma autorizada por lei e pela 
Constituição." 
Examinando a segunda categoria proposta por Donaldo Armelim, diz: "Na segunda 
espécie, temos as hipóteses do condômino que reivindica a coisa em condomínio, como 
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inscreve o art. 623, inciso II, da Lei Material. Temos mais a faculdade oferecida pelo art. 
286, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que trata das sociedades por ações, ao 
acionista, para propor ação anulatória de assembléia da sociedade que tiver sido 
irregularmente convocada ou esteja eivada de defeito previsto em lei. A comunhão de 
direitos é que obrigou a lei, de forma extraordinária, a erigir uma legitimação para a 
causa." 
Tratando da terceira espécie classificatória da proposta supra, assim se pronuncia: 
"A terceira categoria pode ser exemplificada com o art. 43, caput, do Código de Processo 
Civil, quando assegura a permanência do litigante no feito, na hipótese de vir a alienar a 
coisa litigiosa no decorrer do processo. Aqui, abre-se um parêntese para uma explicação 
que se faz necessária. É que, embora o Capítulo IV, do Título III, do Livro I, do Código, 
que vai do art. 41 ao 45, refira-se a substituição das partes e dos procuradores, as 
hipóteses ali mencionadas são, na realidade, de sucessão processual e não do instituto 
típico da substituição processual, com exceção, evidentemente, do art. 42, caput. A 
assertiva se embasa no fato de que, naqueles dispositivos, sempre está presente a 
vontade da parte ou do procurador, o que não se compatibiliza com a legitimação 
extraordinária que só pode ocorrer quando expressamente autorizada por lei, vedada, 
assim, a possibilidade de convenção particular para o ingresso em juízo de alguém, 
defendendo direito de outrem. A afirmativa encontra apoio em José Frederico Marques, 
José Carlos Barbosa Moreira e Arruda Alvim, apud Ephraim de Campos, ob. cit., p. 38 ao 
explanar:`A substituição processual nada tem que ver com a 'substituição das partes' 
referida nos arts. 41 e segs. do CPC, pois esta última hipótese é de sucessão no 
processo.' Depois acrescenta:`O sucessor atua em nome próprio, por um direito que lhe é 
próprio, o qual foi adquirido durante a pendência do processo: ingressa na relação 
processual como sujeito da relação jurídica de que se tornou titular. Na substituição, o 
substituto sempre atua na defesa de direito alheio, embora em nome próprio.' (cit. p. 39.)" 
Por último, dedica-se a analisar a quarta modalidade classificatória apresentada por 
Donaldo Armelim, do modo seguinte: 
"Feita essa digressão, vejamos a quarta categoria, que tem como exemplos a defesa dos 
bens dotais pelo marido, na forma do art. 289, III, do CC, com a ressalva antes registrada, 
e, por último, a legitimidade garantida pelo art. 527, do Código Comercial, ao autorizar o 
capitão de navio, na falta de pagamento de frete, de avarias grossas e despesas a cargo 
do proprietário da mercadoria transportada, ajuizar ação de arresto dos bens, sem ser o 
proprietário do navio, nem credor do frete."  
Verifica-se, em conseqüência do que se acabou de analisar, que entre a classificação 
defendida por Barbosa Moreira e a de Donaldo Armelim há pontos incoincidentes que 
exigem estudos comparativos especificados para a formação de uma melhor posição.  
Outra conclusão a que se chega, em face do revelado nas classificações acima 
discutidas, é que há lugar para se aceitar, com arcabouço científico, a opinião dos 
doutrinadores alemães de que o substituto assume, em relação à lide, uma posição 
processual permitida por lei. Realmente, a legitimação acobertada pela segunda parte do 
art. 6º do Código de Processo Civil é para a causa, somente para a causa, isto é, insere-
se, exclusivamente, no círculo da titularidade do direito de ação. Nada mais. Não se 
confunde com a capacidade para vir a juízo (legitimatio ad processum), que é pressuposto 
processual. 
Uma visão superficial histórica do instituto, nesta oportunidade, ajuda a esclarecer alguma 
dúvida que porventura se tenha a respeito do conceito de substituição processual. A 
doutrina menciona que os primeiros contornos de sua caracterização foram apresentados 
pelos processualistas alemães, para, logo em seguida, encontrar acolhimento fácil no 
sistema italiano. Não obstante a substituição processual ter sido, originariamente, 
concebida por Kohler no campo do direito material, ao estudar o usufruto, foi, logo em 
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seguida, trasladada para o direito processual, nos últimos decênios do Século XIX, por 
iniciativa de Hellwig, que " realçou os contornos existentes no direito de conduzir o 
processo por parte de quem não fosse o titular do direito subjetivo material", conforme 
revelação que nos faz Mário Aguiar Moura 1616 - No verbete Substituição 
Processual, in Digesto do Processo, Ed. Forense, vol. 5, p. 
257. 
16, ao sintetizar pesquisa que fez a respeito nos autores e obras que cita e que são: 
Giuseppe Chiovenda, Instituições de Direito Processual Civil, tradução de J. Guimarães 
Menegale, Saraiva, 1965, v. II, p. 252; Piero Calamandrei, Instituciones de Derecho 
Procesal Civil, tradução espanhola de Santiago Sentís Melendo, ed. Europa-América, v. II, 
pág. 381; Pedro Batista Mendes, Comentários ao Código de Processo Civil, v. III, tomo 2º, 
2ª ed., Forense, 1960, p. 259; José Frederico Marques, Instituições de Direito Processual 
Civil, 1ª edição, Forense, 1958, v. II, p. 225; Moacyr Amaral Santos, Primeiras Linhas de 
Direito Processual Civil, 5ª ed., Saraiva, 1978, 1º v., pág. 289. 
O instituto da substituição processual só veio a se afirmar definitivamente nos primeiros 
anos do Século XX, graças à posição adotada por Giuseppe Chiovenda em sua obra 
Principi, § 36, por tê-lo conceituado, dado a sua titulação e desenvolvido a sua fisionomia. 
Esse dado histórico é noticiado não só por Mário Aguiar Moura, no trabalho de sua autoria 
já mencionado, bem como pela maioria dos autores que cuidam em analisar os 
antecedentes da substituição processual. 
A partir da fixação das linhas mestras de sua configuração pela doutrina italiana, não 
demorou a ser elevado à categoria de direito legislado. Passou, portanto, a se integrar 
entre os demais institutos albergados pelo direito positivo processual, com destaque no 
Código de Processo Civil Italiano publicado em 28.10.40 e com vigência iniciada em 
21.4.42, em seu artigo 81: 
"Afora os casos previstos expressamente na lei, ninguém pode pleitear em seu nome 
direito alheio." 
No sistema codificado brasileiro só veio a ser agasalhado no atual Diploma Processual 
Civil, vigente desde 1.01.74 (Lei n. 5.869, de 11.01.73, e posteriores modificações), na 
redação do artigo 6º, parte final: 
"Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por 
lei." 
A análise detalhada das expressões contidas no referido artigo mostra que ficou 
esclarecido de modo potencializado o princípio da legitimidade processual contido no art. 
3º do CPC de que: "Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e 
legitimidade." 
Certo é que tem-se, de modo generalizado, a afirmação do princípio de que somente o 
titular do direito tem condições de demandar acerca dos efeitos que lhe produzem, salvo, 
conforme passou a dispor a parte final do art. 6º do CPC, nos casos especiais expressos 
em lei. Esta exceção não atinge, de modo profundo, o princípio geral por último 
enunciado, tendo em vista que este, conforme mostra a doutrina, é o que melhor reflete a 
democratização do processo por deixar a cada sujeito do direito subjetivo material que lhe 
envolve a iniciativa de, quando esse direito for violado, reivindicar em juízo a restauração 
de sua integridade. Por dever ser livre a ação de litigar, em homenagem à liberdade 
concedida à parte para agir, o juízo da conveniência de instaurar o litígio e o momento de 
fazê-lo devem ser, em regra, entregues ao respectivo titular do direito. 
Com rigorosa visão contemporânea de como devem funcionar as entidades que 
compõem o sistema processual da atualidade, afirmou, a respeito, Celso Agrícola 
Barbi1717 - Na sua obra Comentários ao Código de Processo Civil, 
Vol. I, Tomo I, p. 116, Forense. 
17: 
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"Teoricamente, pode-se admitir um sistema em que, como regra geral, qualquer pessoa 
possa vir a juízo reclamar direito de outrem, apesar de, pessoalmente, não ter interesse 
algum nesse direito, mas, mesmo nos países socialistas, em que o princípio individualista 
deixou de prevalecer, a regra geral ainda é a firmada em nosso País, se bem que as 
exceções sejam mais numerosas."1818 - Conforme denuncia Celso Agrícola 
Barbi, ao expor o pensamento agora destacado, valeu-se do que 
está contido na obra Derecho Procesual Civil Soviético, p. 81 
e segs., da autoria de M. A. Gurvich e outros, tradução 
mexicana, México, 1971.  
18 

Além de outros aspectos que hoje se fazem presentes para se justificar o alargamento da 
aplicação da substituição processual, como o surgimento de uma convivência entre os 
homens de forma massificada e a pressão exercida pelas transformações tecnológicas 
que afastam o prestígio da atuação individual em determinados setores, não se pode 
deixar de se enxergar que, em todos os casos de substituição processual permitidos pela 
lei há a fermentação de um interesse conexo da parte processual que está em juízo com 
o da parte que tem o seu direito material protegido por ação de outrem, conforme 
identificou, com absoluta precisão, Humberto Teodoro Júnior.1919 - Na sua obra 
Processo de Conhecimento, p. 83, Forense. 
19 

A caracterização desse liame está visível no já citado artigo 6º, do CPC, por impor a 
restrição de só ser admitida a substituição processual quando a própria lei reconhecer ao 
terceiro uma condição especial para buscar direito que não lhe pertence e que será 
entregue, exclusivamente, a outrem que é o seu titular. 
A substituição processual evolui, no momento, para se afirmar como um instrumento hábil 
a atender, com cunho satisfatório e de efetividade, as reivindicações que são feitas ao 
Poder Judiciário por componentes de um determinado estamento social ou do grupo em 
sua universalidade. 
É uma entidade processual que, se adequadamente aperfeiçoada, exercerá, no futuro, 
papel de relevo na diminuição da crise hoje vivida pela dificuldade do acesso do cidadão à 
Justiça e, conseqüentemente, contribuirá para tornar mais respeitável a atuação do Poder 
Judiciário na democracia que nos espera o Século XXI. 
Pregam os cientistas sociais com muita propriedade que em um futuro bem próximo, entre 
o final do Século atual e o início do próximo, a sociedade exigirá a criação de mecanismos 
a serem utilizados pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário que resolvam, 
eficazmente, os conflitos individuais e coletivos que se avolumam, dia a dia, na 
convivência do homem em sociedade.  
A Ciência Jurídica Processual, antecipando-se a tais reivindicações, já identifica, na 
atualidade, a efervescência desse movimento social. Por essa razão, justifica-se a 
evolução que o conceito desse instituto substituição processual está tomando, no sentido 
de se fazer com que ela alcance, cada vez mais, as situações exigidas pela era 
contemporânea que revelam novas relações amparadas pelo Direito e surgidas da 
convivência dos homens entre si, da convivência do homem com o estado de conduta 
massificada que se lhe está impondo e da convivência do homem com as transformações 
impostas pelo progresso da ciência e com as tentativas de domínio sobre a natureza. 
É um movimento que toma curso longo e de caráter inafastável no âmbito do Direito 
Processual. Tudo em face da influência exercida, também, pelos novos tipos de 
associações firmadas pelas pessoas com o intuito de protegerem direitos difusos ou 
coletivos. 
Há de se reconhecer, com inteira humildade, que a ativação do instituto em análise 
decorre do fato de que muitos dos esquemas hoje existentes, na Ciência Processual, para 
garantir a aplicação do Direito Material, estão superados, em razão do cunho 
individualista que possuem e que se tornam presentes quando em atividade. A sociedade 
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está exigindo, em caráter de urgência, a acolhida pelo legislador de meios processuais 
mais eficazes e de maior dose de eficácia e de efetividade, sublimados pela rapidez e 
pelo informalismo, que atuem como real garantia da entrega da prestação jurisdicional, 
quando solicitada ao Estado, especialmente nos casos dos direitos difusos e coletivos. 
O Professor José Carlos Barbosa Moreira profetizou o surgimento dessas novas 
manifestações das massas e da necessidade do Direito Processual se preparar para 
acudir aos seus reclamos, urgentemente, com a adoção de entidades processuais ágeis e 
que satisfaçam, pelos mecanismos adotados, de modo imediato, os interesses jurídicos 
aqui revelados. A lição sempre primorosa desse renomado estudioso do Direito, 
especialmente do Direito Processual, está assim posta2020 - Trabalho intitulado 
A Proteção Jurídica dos Interesses Coletivos publicado in 
Temas de Direito Processual, Terceira Série, Saraiva, 1984, 
pp. 173/174, do autor.  
20: 
"A herança individualista marca ainda hoje os instrumentos com que costumamos operar. 
Mas bem se vê - e dia a dia com maior clareza - que esta não cobre toda a realidade. À 
sua imagem agitam-se e reivindicam atenção crescente a outro corte, a que se vai 
aplicando a denominação, possivelmente imprecisa, de "coletivos". Com ela se designam 
interesses que não pertencem a uma pessoa, e nem mesmo a um grupo definido de 
pessoas, ao contrário do que se dá em figuras clássicas como a do condomínio ou a da 
pluralidade de credores numa única obrigação. Em vez disso, o que se depara é uma 
série indeterminada - e, ao menos do ponto de vista prático, interminável - de 
interessados, sem que se possa discernir idealmente, onde acaba a "quota de um e onde 
começa a de outro."... o que hoje acontece, em toda parte, com os interesses 
relacionados com a defesa do meio ambiente; proteção da flora e da fauna, preservação 
do equilíbrio ecológico, tutela da paisagem, combate à poluição nas suas diversificadas 
formas, racionalização do desenvolvimento urbanístico, e assim por diante." 
A perspicácia de Ada Pellegrini Grinover, na mesma época, em 1984, se fez presente 
sobre o tema, ao doutrinar: 
"Reconhecer a existência dos interesses difusos, pretender sua tutelabilidade e, ainda, 
criar o instrumental necessário à sua efetiva proteção significa, evidentemente, acolher 
novas formas de participação, como instrumento de racionalização do poder2121 - Em A 
Tutela dos Interesses Difusos, Série - Estudos Jurídicos 1, 
Max Limonad, 1984, p. 32. Observação: As citações ora feitas 
do pensamento de Barbosa Moreira e de Ada Pellegrini foram 
registradas, também, por Francisco Barros Dias no trabalho já 
mencionado sobre Substituição Processual. 
21." 
De igual modo se pronunciou o Juiz Lázaro Guimarães, do TRF/5ª Região, ao escrever 
sobre as ações coletivas: 
"Ao lado dos ritos tradicionais, impenetráveis para os que não conhecem os meandros do 
poder ou não têm recursos para suportar os custos de um litígio, surgem as ações 
coletivas, para as quais estão legitimados o Ministério Público ou os órgãos de 
intermediação da sociedade, cujos diversos grupos passam a contar com instrumentos 
mais ágeis, econômicos e de eficácia abrangente. A legitimação social, o poder de 
defender em juízo os interesses gerais, cabia somente ao Ministério Público, na ação 
penal, ou nas ações civis em que atuavam interesses públicos, e ao cidadão, na defesa 
do patrimônio público, em ação popular. A ação civil pública, o mandado de segurança 
coletivo, as ações previstas no Código de Defesa do Consumidor e aquelas movidas 
pelos sindicatos ou associações em defesa dos interesses de seus associados, com base 
no permissivo do art. 5, XXI, CF, deram não só uma nova dimensão à figura da 
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substituição processual, mas, e principalmente, tornaram o Judiciário menos distante da 
maioria da população2222 - Trecho contido em monografia do autor 
intitulada As Ações Coletivas e as Liminares contra Atos do 
Poder Público, editada por Panorama Gráfica e Editora Ltda, 
1992, pp. 15 e 16. 
22". 
Esta realidade vivida no momento há de ser concebida como mensagem enviada pelos 
movimentos das massas que se preparam para desenvolver as suas atividades numa 
democracia para o Século XXI, democracia esta que deve se apresentar com 
fundamentos e regras não fictícias e capazes de protegerem, realmente, a cidadania e a 
dignidade da pessoa humana, valores tão violentamente violados na atualidade. 
É natural que a respeito da caracterização da substituição processual se apresente 
controvertido na doutrina e na jurisprudência o papel desempenhado por determinados 
tipos de ação. Isso revela o aperfeiçoamento que se busca para o referido instituto e a 
contribuição que ele oferece para melhorar o acesso do cidadão à Justiça. Em 
conseqüência, nos deparamos, a cada hora, com determinadas relações jurídicas 
processuais que para alguns são consideradas como sendo substituição processual, 
enquanto outros não as aceitam com essa configuração. O passo seguinte é o exame de 
algumas dessas controvérsias. 
As dificuldades encontradas, no período anterior à Constituição Federal de 1988, para a 
configuração do legitimado para agir na busca da tutela jurisdicional dos interesses 
coletivos e difusos foram superadas, ao meu entender, com a nova Carta Magna. Nesta 
está estabelecido no art. 5º alguns casos de legitimação extraordinária, como por 
exemplo, o das entidades associativas, quando expressamente autorizadas, terem 
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; o dos partidos 
políticos com representação no Congresso Nacional poderem impetrar mandado de 
segurança coletivo; o das organizações sindicais e das entidades de classe legalmente 
constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano de impetrarem mandado de 
segurança em defesa dos seus membros ou associados; o de qualquer cidadão ser parte 
legítima para propor ação popular. Discute-se, também, se é caso de legitimação 
extraordinária ou não o contido no art. 8º, III, da CF, que dita caber ao sindicato a defesa 
dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 
judiciais ou administrativas, bem como, o disposto do art. 129, incisos III, IV e V, da CF, 
que afirma competir ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, 
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos; a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de 
intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos na Constituição e defender 
judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. 
Os referidos dispositivos estão sendo trabalhados com intensidade pela doutrina e pela 
jurisprudência, onde são buscados fundamentos para a identificação da entidade 
processual que representam. 
Tormentosa se torna a questão, por exemplo, com relação ao Ministério Público, por ora 
atuar como fiscal da lei, ora como parte. As altas indagações feitas a respeito, com 
destaque para as dúvidas levantadas por Rodolfo de Camarco Mancuso 2323 - Ver do 
autor Ação Civil Pública, Ed. RT, 1989, especialmente as 
páginas 70 e 71 onde ele enfoca, com absoluta precisão, o 
questionamento relativo ao Ministério Público atuando, 
momento como legitimado ordinário, momento como legitimado 
extraordinário.  
23, merecem análise aprofundada em trabalho específico. O planejamento estabelecido 
para o presente artigo não permite um maior alongamento em referência a esse tema. 
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Deixo, apenas, aberta a possibilidade do debate e da investigação sobre o assunto. Do 
mesmo modo se diga da posição dos partidos políticos, dos sindicatos e das associações 
de classe. As manifestações jurisprudenciais que a seguir serão conhecidas revelam a 
não existência de convergência sobre a interpretação que está sendo dada a essas novas 
entidades processuais. 
No tocante aos sindicatos, o que nos interessa de perto para definir se o apelado está ou 
não legitimado processualmente para se encontrar em juízo em nome dos seus 
associados, reflita-se sobre recente posição assumida pelo Colendo Tribunal Superior do 
Trabalho. 
Essa Corte, em decisão tomada em 28/04 deste ano, interpretando o artigo 8º, III, da 
Constituição Federal de 1988, e outros dispositivos infraconstitucionais que autorizam a 
atuação dos sindicatos como substitutos processuais, baixou a Súmula nº 310, do teor 
seguinte: 
"I - O artigo oitavo, inciso três, da Constituição da República, não assegura a substituição 
processual pelo sindicato. 
II - A substituição processual autorizada ao sindicato pelas Leis seis mil setecentos e oito, 
de trinta de outubro de mil novecentos e setenta e nove e sete mil duzentos e trinta e oito, 
de vinte e nove de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro, limitada aos associados, 
restringe-se às demandas que visem aos reajustes salariais previstos em lei, ajuizadas 
até três de julho de mil novecentos e oitenta e nove, data em que entrou em vigor a Lei 
sete mil setecentos e oitenta e oito. 
III - A Lei sete mil setecentos e oitenta e oito, de oitenta e nove, em seu artigo oitavo, 
assegurou, durante sua vigência, a legitimidade do sindicato como substituto processual 
da categoria. 
IV - A substituição processual autorizada pela Lei oito mil e setenta e três, de trinta de 
julho de mil novecentos e noventa, ao sindicato, alcança todos os integrantes da categoria 
e é restrita às demandas que visem à satisfação de reajustes salariais específicos 
resultantes de disposição prevista em lei de política salarial. 
V - Em qualquer ação proposta pelo sindicato como substituto processual, todos os 
substituídos serão individualizados na petição inicial e, para o início da execução, 
devidamente identificados, pelo número da carteira de trabalho e previdência social ou de 
qualquer documento de identidade. 
VI - É lícito aos substitutos integrar a lide como assistente litisconsorcial, acordar, transigir 
e renunciar, independentemente de autorização ou anuência do substituto. 
VII - Na liquidação da sentença exeqüenda, promovida pelo substituto, serão 
individualizados os valores devidos a cada substituído, cujos depósitos para quitação 
serão levantados através de guias expedidas em seu nome ou de procurador com 
poderes especiais para esse fim, inclusive nas ações de cumprimento. 
VIII - Quando o sindicato for o autor da ação na condição de substituto processual, não 
serão devidos honorários advocatícios"2424- Súmula nº 310, publicada no 
DJU de 6.05.93, p. 8291, decisão de 28.4.93. Resolução nº 1, 
de 1993, que deu origem ao enunciado. Legislação: Lei n. 
6.708, de 1979, que dispõe sobre correção automática dos 
salários. Lei n. 7.238, de 1984, que dispõe sobre a correção 
semestral dos salários e revoga o Decreto-lei n. 2.065/83. 
Lei n. 7.788, de 1989, art. 8º, que dispõe sobre a política 
salarial. Lei n. 8.073, de 1990. 
24 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sediado em Brasília, manifestando-se sobre a 
legitimação das entidades associativas e dos sindicatos, fez expedir as seguintes 
ementas: 
"Constitucional. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm 
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legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, conforme 
disposto no art. 5º, XXI, da Constituição Federal. No entanto, ao sindicato cabe, somente, 
a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, como disposto no 
art. 8º, III, da Lei Maior, concernentes ao direito do trabalho ou ao âmbito da jurisdição 
trabalhista. Ilegitimidade, no caso, visando a que os sindicalizados não paguem a 
contribuição social instituída pela lei n. 7.689/89. Indeferimento da petição inicial. 
Improvimento do recurso de apelação. " 2525 - Decisão unânime da Quarta 
Turma, em 9 de dezembro de 1992, pub. no DJ de 1.2.93, pág. 
1.732, Seção II. Relator: O Exmo. Sr. Juiz Leite Soares. 
25 

"Processo Civil. Legitimidade do sindicato. Ação Civil Pública. Direito do Setor Sucro-
Alcooleiro a parcelamento de dívidas. 
I - Tem o sindicato direito de representação, quando devidamente autorizado (art. 5º, XXI, 
da CF), podendo ainda agir como substituto processual dos seus filiados (art. 8º, III, da 
Carta Política.). 
II - Legitimidade do substituto processual que transcende os interesses trabalhistas, mas 
só presente quando há conexão ou interesse ou direito do substituto com o do substituído. 
III - Inexistência de conexão do direito discutido na ação civil pública, versando sobre a 
legalidade ou não do parcelamento de dívidas do setor para com o Governo. 
IV - Ausência de legitimidade do sindicato para, como substituto processual, defender 
interesse prático e reflexo, não jurídico, via assistência da concessionária do 
parcelamento. 
V - Agravo improvido."2626 - Agravo de Instrumento n. 92.01.28095-DF, 
Relatado pela Exmª Srª Juíza Eliana Calmon, em 30 de 11 de 
1992, Quarta Turma do TRF -1ª Região. Pub. no DJ de 07.12.92, 
Seção II, p. 41.169. Decisão: unânime.  
26 

Este Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao apreciar mandado de segurança 
coletivo interposto por associação sindical para que seus associados não pagassem o 
FINSOCIAL, assim decidiu: 
"Mandado de Segurança Coletivo. Finsocial. Lei 7.738/89. Incabimento. Inocorrendo nexo 
entre o interesse fundamental, básico e nuclear da associação sindical e a defesa do 
interesse das pessoas jurídicas a ela associadas quanto ao não pagamento da 
contribuição para o Finsocial, nos termos da Lei 7.738/89, seria indispensável a 
autorização de cada afiliada, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, para a 
impetração de mandado de segurança coletivo. Ensinamentos de Calmon de Passos 
..."2727 - Acórdão da 1ª Turma do TRF/5ª Reg., Relator Juiz 
Castro Meira, na AMS 0501611-CE (DJ de 4.10.91).  
27 

Em se tratando de sindicato decidiu, ainda, que: 
"Processo Civil. Substituição processual. Sindicato. Defesa de direito e interesses. O 
sindicato só pode pleitear, como substituto processual, direito alheio, nos termos da lei - 
art. 6º do CPC. Mesmo quando o sindicato age como substituto, está compelido na 
formulação da inicial a apresentar as postulações concretas dos substituídos, seus nomes 
e qualificações (Wilson Campos Batalha - Direito Processual das Coletividades, 1990, 
pág. 100)"2828 - Decisão proferida pela 1ª Turma do TRF/5ª Região, 
relatada pelo Exmo. Sr. Juiz Ridalvo Costa em 26 de setembro 
de 1991. AC 9906-RN. 
28 

Penso que a posição retromencionada de que o sindicato só atua em juízo, como 
substituto processual, se devidamente autorizado pelos seus associados, representa 
homenagem ao princípio da segurança jurídica e respeito profundo à vontade do 
substituído. A este, por conveniência ou razões subjetivas que não se submetem ao 
controle do sindicato, pode lhe interessar litigar, de modo individual, ou até mesmo não 
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litigar. 
A construção dessa corrente jurisprudencial protege a opção do sujeito ativo do direito 
material perseguido e impõe um controle mais efetivo até por ocasião da sentença, pois, 
em se tratando de um sindicato que abranja uma categoria de muitos associados, há 
necessidade de se ter conhecimento se muitos não já ingressaram com ações idênticas 
no mesmo juízo ou em outro juízo. 
Por tais considerações, preliminarmente, em face da ausência de autorização expressa 
de cada um dos seus associados para que ele atue como substituto processual, não pode 
o autor e apelante estar em juízo, lhe faltando assim legitimidade processual, pelo que 
tenho o processo extinto sem julgamento de mérito. 
Na espécie, há, também, de ser salientado se não existisse o impedimento legal da 
ausência de legitimidade, estaria evidenciada a litispendência. Igual demanda está em 
curso na Justiça do Trabalho, favorecendo os mesmos substituídos. Sem qualquer prova 
a alegação de que na Justiça do Trabalho se discute direitos de celetistas e que na 
presente ação são os dos estatutários. Mesmo presente tal afirmativa, seria, também, a 
Justiça do Trabalho a competente, por a matéria tratada ser regulamentada por lei 
sancionada antes da entrada em vigor do Regime Jurídico Único.  
Por tais fundamentos, declaro extinto o processo sem julgamento de mérito, pelo que 
nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 72.527-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: AGENOR BARBOSA DE LIMA 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA E OUTRO (APTE.) E  

SYLVIO PAZ GALDINO DE LIMA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Civil. Consignação em pagamento. Julgamento antecipado da lide. 
1. Nos litígios entre particular e a Caixa Econômica Federal, onde se discute cumprimento 
de contrato de mútuo, não há necessidade de intervenção do Ministério Público, sob a 
alegação de existir interesse público em razão da natureza da causa. 
2. O objeto do questionamento está circulado pelos princípios regedores da 
disponibilidade de direitos, pelo que nenhuma função institucional tem o Ministério 
Público, em tal situação, a exercer. 
3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, por se apresentarem nos autos 
devidamente depositadas todas as questões de fato e de direito necessárias ao 
julgamento da lide, aprecia-a antecipadamente. 
4. Improcede pedido de consignação em pagamento quando o autor não demonstra ter 
sido injusta a recusa do recebimento da dívida pelo credor. 
5. Não há direito a se liquidar dívida de financiamento de táxi pela Caixa Econômica 
Federal, sob a alegação de que houve ajuste das prestações a serem pagas em valores 
fixos e irreajustáveis. 
6. Preliminares rejeitadas. Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, entre as partes acima identificadas, 
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decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
rejeitar as preliminares 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, ex lege. 
Recife, 14 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Examina-se apelação contra sentença que julgou 
improcedente pedido de consignação em pagamento formulado, em síntese, nos 
seguintes termos: 
a) - o autor, em 15/05/92, firmou com a ré, Caixa Econômica Federal, contrato de mútuo 
para aquisição de um veículo automotor-táxi, com cláusula de alienação fiduciária em 
garantia; 
b) - no referido contrato, há cláusulas determinando que deve ser fixo o valor das 36 
(trinta e seis) prestações para fins de amortização da quantia emprestada; 
c) - não obstante a existência dessa cláusula, a Caixa Econômica vem exigindo do autor, 
ora consignante e apelante, que as prestações sejam pagas com valores abusivos e além 
das suas possibilidades financeiras, que motivou o atraso da importância de Cr$ 
159.283,16, correspondente às prestações inerentes aos meses de 01/93 a 02/94; 
d) - que reiteradas vezes procurou o consignante, o representante legal da CEF, a fim de 
que pudesse ali efetuar em setor competente o pagamento das parcelas ora consignadas, 
na modalidade do contrato; 
e) - os artigos 973, I, do Código Civil, em combinação com os artigos 890, 893 e 
seguintes, do Código de Processo Civil, autorizam a presente ação consignatória, que 
deve ter o pedido procedente com a outorga da conseqüente quitação. 
O eminente Juiz monocrático, ao receber a petição inicial, determinou a citação da ré e 
designou audiência, a qual, sendo aberta, registrou a presença, apenas, do autor, no que 
resultou na ordem judicial de expedição de guias para depósito do valor ofertado. 
A Caixa Econômica Federal apresentou sua contestação. Em síntese, alegou: 
a) - falta de pressupostos essenciais para a propositura da ação consignatória, por não ter 
sido intentada, quanto ao tempo, no dia imediato ao vencimento da dívida e, com relação 
ao quantum, ser insuficiente o valor que pretende consignar. 
b) - ser improcedente o pedido; quanto ao mérito, pelo fato das cláusulas 8ª (oitava) e 10ª 
(décima) do contrato descreverem a forma de serem calculados os juros, a sua taxa inicial 
e a sua refixação, tudo a depender da variação do mercado financeiro a respeito; 
c) - não ter se recusado a receber o que lhe é devido; 
d) - ter o autor, apenas, deixado de cumprir o compromisso mensal assumido, o que 
evidencia não lhe assistir direito à proteção da ação consignatória. 
A r. sentença rejeitou as preliminares argüidas pela CEF e, quanto ao mérito, entendeu 
evidenciada nas cláusulas do contrato previsão da refixação das taxas de juros, julgando 
improcedente o pedido e autorizando o levantamento pela promovida das importâncias 
depositadas. 
O autor, ao apelar, alegou as razões que apresento resumidamente: 
a) - ser nulo o processo pela não intervenção do Ministério Público; 
b) - ser nulo o processo, por cerceamento de defesa e supressão da dilação probatória, 
tendo em vista que não se permitiu a produção de qualquer prova; 
c) - ter sido aplicada a refixação trimestral; 
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d) - o fato do douto Magistrado não ter apreciado com diligência e profundidade a causa. 
A apelada, em contra-razões, requer que seja a sentença modificada para acolher a 
preliminar de "falta de pressupostos essenciais para propositura da ação consignatória" e, 
do contrário, no mérito, mantê-la in totum. 
É o relatório. 
 
VOTO-PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Examino, com destaque, as preliminares 
argüidas pelo apelante, onde pretende anular o decisório apelado. 
Devido ao não chamamento do Ministério Público Federal, entendo que, na espécie, não 
se litiga sobre relação jurídica de direito material, que exige intervenção obrigatória do 
Ministério Público Federal, uma vez que não há interesses de incapazes sendo 
examinados; a causa não é concernente ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, 
curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e disposição de última vontade; 
não existe interesse público a ser protegido, evidenciado pela natureza da lide ou 
qualidade da parte. 
Os interesses em litígio são essencialmente privados, sem se apresentar a necessidade 
de se proteger interesse público, a única hipótese, entre as enunciadas, com possibilidade 
de exigir a presença ministerial, no caso caracterizado. 
Registre-se que a jurisprudência tem entendido sobre o tema o seguinte: 
"Não cabe ao Ministério Público, como fiscal da lei, velar pelos interesses das pessoas 
jurídicas de direito público, mas pela correta aplicação da lei, e muito menos suprir as 
omissões dos procuradores de tais entidades. A CF, em seu art. 129, IX, parte final, veio 
expressamente proibir a defesa e a consultoria de entes públicos por parte de membro do 
Parquet." (STJ - RT 671/210). 
Verifique-se que o entendimento se dirigiu aos interesses de pessoa jurídica de direito 
público, o que revela se aplicar com maior extensão, quando se cuidar de litígios com 
pessoas jurídicas de direito privado, como é a ré, muito embora integrante do quadro da 
administração indireta. 
Rejeito, assim, a referida preliminar. 
Aprecio a preliminar de que houve cerceamento de defesa com julgamento antecipado da 
lide. 
Não prestigio o entendimento do apelante, por ser evidente que a matéria discutida está 
toda posta nos autos. Os fatos são incontroversos: a pretensão do autor em consignar as 
parcelas fixas, por entender que assim foi firmado o compromisso; a ré, em recusar 
recebê-los, por querer, conforme afirma, cumprir o permitido pela cláusula contratual 
antes referida, o acréscimo dos juros e dos demais acessórios. 
Remanesce, apenas, a questão de direito. Esta não exige qualquer prova para ser 
apreciada. 
Improcede a alegada necessidade de prova testemunhal, pericial, ou quaisquer outros 
meios de prova. 
Não há, assim, cerceamento de defesa. O culto Magistrado de primeiro grau, ao julgar 
antecipadamente a lide, deu a exata interpretação ao art. 330, do CPC. 
Rejeito, assim, também essa preliminar. 
É como voto. 
 
VOTO-MÉRITO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A douta sentença apelada não merece ser 
modificada. O eminente Magistrado, ao julgar improcedente o pedido, apresentou 
fundamentos que se compatibilizam com o direito aplicado à relação obrigacional 
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ajustada. 
Está evidenciado que, conforme cláusula expressa constante no contrato apresentado 
pelas partes, não houve ajuste de pagamento das prestações em valores fixos, sem a 
aplicação de juros ou de quaisquer outros índices de correção monetária. 
Transcrevo as cláusulas 8ª e 10ª do contrato de mútuo, verbis: 
"8. O valor do empréstimo, o prazo, o valor da prestação, a taxa inicial de juros, o valor 
dos juros quando descontado neste ato ou quando exigidos na data de vencimento do 
contrato, a periodicidade das refixações das taxas de juros, o valor do IOF cobrado de 
acordo com a legislação em vigor, a tarifa de serviços, o(s) valor(es) do(s) prêmios(s) de 
seguro(s) cobrados neste ato, são os constantes do anverso, campo dados do contrato" 
(...) 
10. A refixação da taxa de juros dar-se-á a partir da data da contração, a ocorrer sempre 
no dia 31 (trinta e um) de cada mês que vencer o período de refixação, sem a 
necessidade de formalização de outro instrumento, sendo que o(a) devedor(a) em não 
concordando com essa refixação deverá promover a liquidação da totalidade da dívida, 
antes que a taxa refixada entre em vigor." 
O consignante, conforme bem afirma a sentença, alegou, de modo genérico, que o 
aumento das prestações eram abusivas. Não especificou em que consiste o abuso, para 
que, no caso de sua existência, fosse possível a sentença corrigir. 
Há, também, de se prestigiar o fato de que a ação foi proposta bem depois do vencimento 
da primeira prestação, o que vai de encontro aos ditames do art. 974, do Código Civil. 
Este dispositivo determina que o pedido consignatório deve ser feito no dia imediato ao 
vencimento do prazo para pagamento. A única exceção para a sua aplicação é quando o 
consignante alegue e prove que havia tolerância do credor em aceitar a liquidação da 
dívida, de modo regular, após o vencimento. Não é o caso, nem se alega a existência 
dessa situação. 
Há, também, de se considerar que a ação de consignação em pagamento tem um campo 
restrito para ter eficácia. Por essa razão, exige o Código Civil, art. 974, que o quantum 
oferecido como pagamento seja considerado certo e líquido. A existência de qualquer 
dúvida razoável sobre o valor apresentado como pagamento há de ser examinado sem se 
descaracterizar a função de tal remédio processual, pois a "existência da dívida e o 
quantum da dívida incluem-se na discussão e cognição na ação consignatória." (RSTJ 
11/319 e STJ-RT 651/190). 
A jurisprudência tem firmado o entendimento de que "o pedido, na consignatória, será 
sempre de liberação da dívida. Para isso decidir, entretanto, haverá o juiz de examinar 
quantas questões sejam colocadas, para que possa verificar se o depósito é integral. 
Nada impede que a controvérsia abranja temas de alta indagação, pertinentes à matéria 
de fato ou à interpretação de cláusulas contratuais ou normas legais." (RSTJ 19/520). 
Na espécie, a douta sentença apelada bem interpretou a cláusula contratual agitada pelo 
apelante, pelo que considero fiel com a intenção das partes e com o ordenamento jurídico 
a conclusão a que chegou. 
Observo, por último, que o apelante, em sua petição inicial, não se valeu da 
permissibilidade contida no art. 899, do CPC, nem depositou, após a contestação, o valor 
alegado pela ré. 
A respeito, consulte-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que: 
"Se o autor tiver depositado inicialmente quantia estimada, por não saber exatamente a 
importância do débito, deverá comprometer-se expressamente a completar o total, 
atualizado, no prazo do art. 899." (JTA 116/166) (in Theotonio Negrão, 24ª edição, pág. 
539). 
"Não pode, porém, após a contestação, depositar menos que o reclamado pelo réu, se 
quiser se beneficiar do disposto no artigo 899. (Bol. AASP 1.585/105, JTA 61/200) (in 
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Theotonio Negrão, 24ª edição, pág. 539). 
Por todas as razões expostas, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0773-RN 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO  
Apelante: JOÃO CARMÊNIO QUINDERÉ GOMES JÚNIOR 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. JOÃO BATISTA NETO (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Funcionário público. Peculato. Atenuante. 
- Considera-se funcionário público o servidor da Caixa Econômica Federal (CP, art. 327). 
- Comete peculato o servidor que, na função de caixa, apropria-se de quantias a ele 
confiadas. 
- A confissão espontânea da autoria do crime constitui circunstância atenuante (CP, art. 
65, inciso III, alínea "d"). 
- 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, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 11 de outubro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: O MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária 
do Rio Grande do Norte, Dr. Francisco Barros Dias, assim resumiu o caso: 
"O Ministério Público Federal, por um dos seus representantes, ofereceu denúncia contra 
José Carmênio Quinderé Júnior, qualificado na exordial como incurso nas penas do art. 
312, c/c o art. 71, do Código Penal Brasileiro, pela seguinte prática delituosa: 
Alega que o denunciado, na qualidade de caixa executivo da Caixa Econômica Federal, 
lotado no Posto de Atendimento Bancário, em funcionamento na sede da Justiça Federal, 
apropriou-se, em proveito próprio, da importância de Cr$ 10.501.650,00 (dez milhões, 
quinhentos e um mil, seiscentos e cinqüenta cruzeiros). 
Utilizando-se de um talonário contendo 10 (dez) cheques planos, subtraídos da bateria de 
caixas em que trabalhava, fazendo 6 (seis) emissões sucessivas entre os dias 12 de 
dezembro de 1989 e 13 de fevereiro de 1990. Em tais cheques, no espaço destinado à 
identificação do correntista, o acusado inseriu o nome fictício de Antônio Carlos 
Canabrava. Objetivando evitar a digitação pelo processamento eletrônico de dados, o 
número da conta, durante a operação, foi propositalmente omitido. 
Destaca o órgão do Parquet que a autoria restou confessada pelo denunciado, durante o 
interrogatório no IPL. Ademais, o próprio acusado, em carta endereçada à Caixa 
Econômica Federal, dispõe-se a ressarcir o prejuízo por ele causado. 
Inquérito policial às fls. 09/197. 
Interrogado em Juízo às fls. 208, o denunciado confessa que os fatos narrados na 
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denúncia são verdadeiros, atribuindo-os a dificuldades financeiras, stress, processo de 
separação conjugal e problema de saúde, inclusive chega a fazer referência a diagnóstico 
que lhe anunciava 'poucos anos de vida'.  
Defesa prévia às fls. 212. 
Prova testemunhal colhida durante a instrução confirma os fatos apresentados na peça 
contestatória. 
Em alegações finais, o Ministério Público Federal analisa os elementos de prova 
albergados nos autos, concluindo que o réu perpetrou, a toda evidência, o ilícito 
capitulado no art. 312, do CP, na modalidade de  apropriação, ao reter, 'deles se 
assenhorando como se fossem seus, valores que, na qualidade de empregado, recebeu 
para entregar à custódia da Caixa Econômica Federal'. 
O denunciado, em alegações finais, requer a sua absolvição, afirmando que praticou os 
atos que lhe são imputados em conseqüência de graves problemas financeiros e 
emocionais enfrentados à época, acrescentando que não há qualquer outro fato que 
possa desaboná-lo. 
Menciona iniciativa, no sentido de ressarcir à CEF dos prejuízos provocados pelo seu 
agir, como motivação suficiente para descaracterizar o delito tipificado no art. 312, do CP, 
tendo em vista a inexistência de dano patrimonial àquela instituição." 
Na sentença de fls. 359/368, o MM. Juiz concluiu pela procedência da denúncia e 
condenou o réu à pena-base de 03 (três) anos de reclusão, aumentada de um terço, 
perfazendo quatro anos de reclusão, em regime aberto, por preencher os requisitos do 
art. 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal, e, ainda, ao pagamento de 100 (cem) 
dias-multa, no valor de cada dia-multa de um trigésimo do salário mínimo vigente em 
fevereiro de 1990, com correção monetária, e ao pagamento das custas processuais. 
O réu apelou da sentença (fls. 376/380 ), pela sua reforma, com a absolvição do acusado, 
pedindo, alternativamente, redução da pena, argüindo que a pena-base foi fixada acima 
do mínimo legal. 
Recebida e processada a apelação, com contra-razões (fls. 384/395), subiram os autos. 
Nesta instância, oficiou o Ministério Público Federal, em parecer da ilustre Procuradora da 
República, Dra. Eliane de Albuquerque Oliveira Recena (fls. 399/402), opinando pela 
reforma parcial da sentença com a diminuição da pena aplicada ao réu. 
À douta revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO  
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): No recurso aponta-se o descontrole 
psicológico do apelante ocasionado por uma série de infortúnios pessoais, inclusive uma 
alegada doença progressiva e fatal, e sua intenção manifesta de ressarcir à CEF, como 
excludentes da ilicitude. 
Na tentativa de descaracterizar a tipificação do delito, argumenta: "Por outro lado, para 
caracterização do crime de peculato, mostra-se indispensável que exista dano causado 
ao patrimônio público, eis que somente quando a Administração Pública é lesionada no 
seu patrimônio é que se configura a prática desse ilícito penal." 
Sem razão o apelante. 
Mesmo em se reconhecendo as situações de fato apontadas, estas não se prestariam a 
configurar-se no estado de necessidade argüido. Depois, eventual devolução do valor, 
pelo apelante, não descaracteriza o peculato doloso. Neste sentido é a jurisprudência 
dominante (TJSP, RTTJSP 114/498; STF, RT 605/399; Apud, Celso Delmanto, Código 
Penal Comentado, 3ª ed., p. 474). 
Vazia a assertiva de que o apelante não lesou o patrimônio público. A Caixa Econômica 
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Federal é integrante da Administração Pública Indireta, e, demais disso, em que pese os 
integrantes de seu quadro de pessoal encontrarem-se regidos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho, são todos funcionários públicos para efeitos penais, ao teor do parágrafo 
primeiro, do art. 327, do CP. 
Não tenho dúvidas que o apelante, com a sua conduta, cometeu o delito que lhe foi 
imputado na denúncia, na modalidade peculato-apropriação (1ª parte do caput, do art. 
312, do CP). 
O único ponto relevante a examinar cinge-se ao exame da pena aplicada, notadamente, 
se cabível a atenuante prevista no art. 65, inciso III, letra "d", do Código Penal. 
Enuncia o citado dispositivo, verbis: 
"Art. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: 
(...) 
III- ter o agente: 
(...) 
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;" 
O posicionamento do Ministério Público Federal é convolado por Celso Delmanto: 
"Antes da reforma penal de 84, esta atenuante exigia, como requisito, que a confissão 
fosse referente a delito cuja autoria era ignorada ou atribuída a outrem. Agora, foi 
dispensado o requisito. Basta para a atenuante a simples confissão da autoria. Tal 
confissão deve ser espontânea, embora não se exija a voluntariedade. A lei apenas quer 
que a confissão seja espontânea, não havendo qualquer razão legal para exigir-se que 
ela seja resultante de 'arrependimento` do agente. Ainda que esse confesse, até mesmo 
movido pelo único propósito de beneficiar-se, no futuro, com a atenuante, ela não pode 
deixar de ser reconhecida se houver espontânea confissão da autoria. Pode ocorrer tanto 
na fase policial como em juízo, mas não valerá como atenuante, se confessou no 
inquérito, e depois se retratou em juízo." (Código Penal Comentado, 3ª ed., p. 107). 
Tendo em vista, finalmente, que o réu é primário e de bons antecedentes, como admitido 
pela sentença, entendo que a pena-base deve ser a mínima cominada. A jurisprudência é 
pacífica neste sentido. Assim, fixo a pena-base em dois anos, que há de ser acrescida 
pela majorante do art. 71, do Código Penal. 
Dou, portanto, parcial provimento à apelação para reduzir a pena aplicada a dois anos e 
oito meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.033-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: CLIDENOR MOREIRA LIMA 
Advogado: DR. NORMAN SAINT JOHN FELLOWS (APDO.) 
 
EMENTA 

Direito Penal e Processual Penal. Coação no curso do processo (art. 344, CP). Ameaça 
não configurada. Ausência de dolo específico. Inimputabilidade. Perícia psiquiátrica não 
realizada. Incidente de insanidade mental que não se reabre, ante a ausência de fato 
típico. 
- O ato de se exigir do magistrado, embora de forma desrespeitosa, a prolação de 
sentença, não é suficiente para caracterizar a ameaça. 
- Ausência de dolo específico, consistente no propósito de favorecimento de interesse 
próprio ou de terceiro. 
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- Embora no incidente de insanidade mental seja necessária a realização do exame 
pericial, constitui ato de constrangimento a reabertura do processo incidental, ante a 
inexistência de fato típico. 
- Apelo a que se nega provimento. 
- Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 1.033-PE, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas  constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 09 de maio de 1995 (data do julgamento).  
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O representante do Ministério Público Federal 
ofereceu denúncia contra Clidenor Moreira Lima, identificado nos autos, como incurso nas 
penas do art. 344 do Código Penal (coação no curso do processo), de acordo com os 
fatos a seguir narrados, verbis: 
"Segundo consta dos autos do inquérito policial em referência, no dia 12 de agosto de 
1990, compareceu o denunciado à Secretaria da 4ª Vara Federal desta Seção Judiciária e 
entregou à servidora Maria Betânia Ferraz Benjamim uma carta dirigida ao Juiz em 
exercício Dr. Antônio Bruno de Azevedo Moreira (fls. 04/05), na qual se contém ameaça à 
autoridade de infligir-lhe algum mal, caso não fosse proferida até o final do mês, sentença 
no processo movido contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 
O denunciado, autor da Ação Ordinária nº 90.0004932-6, movida contra o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, compareceu à Secretaria da 4ª Vara Federal 
desejando entregar pessoalmente ao Juiz Federal a carta ameaçadora e, sendo 
interceptado pela funcionária Maria Betânia, entregou-a a esta, repetindo verbalmente a 
ameaça de que se a sua causa não fosse julgada imediatamente, o Dr. Bruno não 
amanheceria (fls. 25). 
Vê-se que a ameaça dirigida à autoridade judiciária tinha por fim, com a intimidação, 
alcançar o favorecimento de interesse próprio, com a prolação da sentença na ação 
ordinária movida contra o INSS versando pedido de benefícios previdenciários e 
concessão de aposentadoria por invalidez."  
A denúncia foi apresentada em 15.06.92 (fls. 68v), juntamente com o incidente de 
insanidade mental, sendo suspenso o andamento da ação principal. 
O órgão acusatório, no processo incidental, tendo em vista a não realização da perícia 
psiquiátrica (fls. 47v), requereu a remessa do prontuário médico do examinando e, em 
face de tais documentos, opinou pelo reconhecimento da inimputabilidade do mesmo e 
conseqüente prosseguimento da ação principal, o que foi acolhido pelo douto Magistrado. 
Ao final, o MM. Juiz a quo julgou improcedente a ação criminal, por não considerar o ato 
tipificado como ilícito penal, reconhecendo, ainda, a inimputabilidade do denunciado. 
Irresignado, apelou o Ministério Público Federal, pugnando, em preliminar, pela nulidade 
do processo, ante a inexistência de perícia médico-legal. No mérito, pede a condenação 
do réu pela prática do delito de coação no curso do processo. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, onde me foram conclusos por 
distribuição. 
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A ínclita Procuradora Regional Federal emitiu parecer, opinando pelo provimento do 
apelo, a fim de que fosse anulada a sentença e realizado o exame pericial, fundamentada 
nas razões de fls. 120/123. 
À revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Trata-se de apelação de sentença que 
absolveu Clidenor Moreira Lima da prática do delito previsto no art. 344, do Estatuto 
Repressivo Penal, por não restar caracterizado o dolo específico, além de considerar o 
denunciado inimputável. 
Consiste o tipo supramencionado em usar de violência ou grave ameaça, com o fim de 
favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa 
que funcione ou seja chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, 
ou em juízo arbitral. 
Consuma-se, pois, com o uso da violência ou grave ameaça, independentemente do 
resultado alcançado, exigindo-se a presença do dolo específico, que consiste no propósito 
de favorecer interesse próprio ou de terceiro. 
Na hipótese dos autos, o acusado, em 12 de agosto de 1991 (e não em 1990, conforme 
consta na denúncia), encaminhou correspondência ao MM. Juiz Titular da 4ª Vara Federal 
de Pernambuco, com o seguinte teor, verbis: 
"Você, tem até o fim do mês de setembro para assinar o processo em pauta, contra o 
I.N.P.S. 
Como, é, acordaremos, juntos ou não?" (fls. 08). 
A despeito de ter o acusado se dirigido ao douto Magistrado de modo descortês e 
grosseiro, não vislumbro a caracterização do delito. Explico. 
A ameaça, elementar deste ilícito penal, consiste na promessa de malefício, devendo ser 
séria, grave e idônea, capaz de intimidar o sujeito passivo, incutindo-lhe justificável receio. 
Ora, na primeira frase referida, o acusado tão-somente estipulou um prazo a fim de que 
fosse prolatada a sentença em processo por ele movido contra o INSS, em tramitação na 
4ª Vara Federal. Desrespeitoso, decerto, o modo pelo qual se dirigiu ao magistrado, mas 
insuficiente para caracterizar a ameaça. 
Dúvida poderia haver quanto à segunda frase. Qual o intuito do acusado ao se utilizar do 
vocábulo "acordaremos"? Significaria despertar, concordar, resolver de comum acordo? 
Dependendo da intenção que se queira impingir ao termo referido, o conteúdo semântico 
será bem diverso. 
Nos depoimentos prestados no inquérito e em juízo, afirmou a servidora da 4ª Vara 
Federal, Maria Betânia Ferraz Benjamim, que o acusado repetiu verbalmente a ameaça 
da carta, dando a entender que, se o processo não fosse julgado de imediato, o juiz titular 
daquela Vara "não amanheceria" (fls. 28 e 86). 
Por outro lado, o curador do acusado, tanto nas alegações finais quanto nas contra-
razões da apelação, insiste que o vocábulo "acordaremos" significa "concordaremos", 
baseado no fato de que, em entrevistas hospitalares pretéritas, o réu já se utilizara de 
termo idêntico, apontando o documento de fls. 66v, do incidente de insanidade mental em 
apenso, datado de 24.10.84 (sete anos antes da prática do fato em tela), que diz: 
"Pede-nos para sair no domingo e afirma: 'Dr. Acorde comigo que eu voltarei na 2ª feira". 
Não se podendo afirmar com certeza qual a intenção do acusado, tenho por não 
demonstrada a ameaça, adotando o princípio de in dubio pro reo. 
Ademais, como bem expôs o eminente Juiz monocrático, o acusado não exigiu que a lide 
fosse decidida em seu favor, inexistindo o dolo específico. 
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Destarte, tenho por não caracterizada a prática do delito imputado ao réu. 
Pugnou, ainda, o órgão acusatório, pela nulidade da sentença e reabertura do incidente 
de insanidade mental, sob o argumento de que não fora realizado o exame médico-legal 
(perícia psiquiátrica), único meio de prova capaz de confirmar a inimputabilidade do 
agente. 
De fato, adotando o Código Penal, em seu art. 26, o critério biopsicológico para 
determinação da inimputabilidade, exige-se, além da doença mental ou desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado (elemento biológico), a confirmação de que o agente, no 
momento da ação ou omissão, seja inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso 
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (elemento psicológico). Tal 
certeza, no-la dá o laudo pericial, sendo insuficiente o diagnóstico de esquizofrenia 
paranóide do agente, sem menção à época do fato. 
É certo que o Código de Processo Penal, em seu art. 149, estipula que, em caso de 
dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz deverá determinar a realização de 
exame médico-legal. Mas, uma vez instaurado o incidente de insanidade mental, somente 
depois da apresentação do laudo é que poderá ser o processo incidental apenso ao 
principal, determinando-se o prosseguimento do feito, com a presença do curador (arts. 
151 e 153). 
A rigor, portanto, haveria necessidade da realização do exame pericial, pelo que não 
poderia o douto Magistrado concluir pela inimputabilidade baseado em documentos 
expedidos por estabelecimentos hospitalares onde o réu esteve internado. 
Entretanto, em face da constatação da inexistência do delito, por não restar demonstrada 
a ameaça, nem o dolo específico, constituir-se-ia ato de constrangimento a reabertura do 
incidente de insanidade mental com a posterior prolação de nova sentença, mormente 
quando o eminente Julgador singular já se manifestou corretamente pela ausência de 
crime. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.155-RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: JOSÉ GERALDO RODRIGUES DE MEDEIROS. 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA. 
Advogado: DR. JOSÉ SEGUNDO DA ROCHA (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal. Uso de documento falso. Inexistência de perícia.  Documento extraviado pelo réu. 
Prova certa e determinada. 
1. - A impossibilidade da realização de perícia em documento falsificado, conforme 
regramento do art. 157, do Código Penal, por ter o réu, de propósito, extraviado o original 
dessa prova, não impede sentença condenatória, desde que exista prova certa, 
induvidosa e inconcussa de quem foi o autor do delito. Confissões feitas na polícia e em 
juízo, corroborada pela prova testemunhal, tudo apontando para o fato de que o 
documento falso serviu para inscrição do réu em autarquia federal profissionalizante, são 
meios suficientes para o convencimento do julgador. Autoria e materialidade que se 
apresentam induvidosas. 
2. - Não muda o libelo acusatório o juiz que, fundado em fatos descritos na denúncia e da 
existência de oportunidade de ampla defesa do acusado a respeito, dá, com base no art. 
383, do Código de Processo Penal, nova definição jurídica ao fato, impondo pena 
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compatível com o dano que o mesmo produziu. 
3. - Nulidade da sentença que se rejeita. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, entre partes acima identificadas, 
acordam os Juízes da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, em negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e das 
notas taquigráficas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, ex lege. 
Recife, 21 de fevereiro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): O Ministério Público Federal ofereceu 
denúncia contra o apelante, apontando-o como tendo praticado o delito previsto no art. 
171, § 3º, do Código Penal.  
Segundo a peça acusatória, a ação ilícita consistiu no fato do acusado inscrever-se no 
CRECI - Conselho Regional de Corretores de Imóveis, mediante a apresentação de 
diploma de técnico em transação imobiliária supostamente emitido pela Comissão 
Estadual de Exames Supletivos, o que lhe permitiu o deferimento do pleiteado. 
O eminente Juiz monocrático, entendendo que não ficou comprovado o delito de 
estelionato, pela ausência de prejuízo patrimonial, condenou o denunciado nas penas do 
art. 297, c/c o art. 297, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de dois anos e dois 
meses de reclusão, sem concessão de sursis. 
A apelação busca, unicamente, anular a sentença, sob o fundamento de, em se tratando 
de infração que deixou vestígio, não ter sido realizado o exame de corpo de delito e, 
também, por ter afrontado o art. 384, do Código de Processo Penal, haja vista ter lançado 
condenação por crime não previsto explícita ou implicitamente na denúncia. 
Em contra razões, o Ministério Público Federal defende a confirmação da sentença, 
posição adotada pela douta Procuradoria Regional Federal, em parecer oportunamente 
apresentado.  
É o relatório. Ao revisor. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A pretensão constante no apelo interposto 
consiste, apenas, em ver anulada a sentença, por dois motivos: a) não ter sido feito 
exame de corpo de delito no documento apontado como tendo sido falsificado; b) ter a 
sentença, ao dar nova definição ao fato criminoso apontado, infringido a regra do art. 384, 
do Código de Processo Penal, haja vista não ter ofertado ao réu prazo para defesa e para 
apresentação de contra provas. 
Examino a primeira questão. 
Segundo a denúncia, não foi possível periciar o diploma apontado como falso e que serviu 
para o apelante se inscrever no CRECI, em face de, conforme depoimento pessoal do 
próprio réu, na polícia, ter o mesmo sido extraviado. 
Esclarece ainda a denúncia que o réu admitiu que realmente falsificou o diploma de 
conclusão do 2º grau expedido pelo Centro Administrativo de Lagoa Nova, documento 
esse que, mesmo sem se encontrar nos autos, em apresentação original, foi o que serviu 
de base para a condenação.  
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A sentença, não obstante não ter sido feito exame pericial, por haver o réu extraviado o 
original, está fundada em prova certa, determinada e indubitável.  
O apelante, ao ser interrogado, tanto na fase policial, como em juízo,  admite ter feito uso 
do documento falso. As testemunhas não discrepam desse entendimento. 
Presente essa condição, é de se aplicar a lição de Júlio F. Mirabete, relembrada no 
parecer da douta Procuradoria Regional Federal, no sentido de que: 
"O art. 158 exige exame de corpo de delito direto ou indireto quando a infração deixar 
vestígio; mas o art. 167 lhe contempera o rigor, dizendo que, quando não for possível o 
exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal 
poderá suprir a falta. Precedentes do STF (RTJ 81/110)". (in Cód. de Proc. Penal 
Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial/Júlio 
Fabrini Mirabete- S. Paulo Atlas, 1994, pág. 229). 
A vingar a tese de aplicação rigorosa do art. 158, do Código de Processo Penal, bastava 
que, em se tratando de delito contra a fé pública, na espécie, falsificação material de 
documento público e seu uso, o réu extraviasse o referido objeto material do delito para 
ser absolvido.  
O que importa é que a infração fique devidamente caracterizada, como ocorre na espécie. 
Não é possível ser o réu beneficiado por ato seu que, com certeza de modo intencional, 
contribuiu  para a destruição da prova do crime, especialmente quando esse entrou em 
fase de consumação. 
A respeito da mudança do libelo pelo Juiz, acompanho os fundamentos da douta 
Procuradoria Regional da República. Cito-o, a respeito: 
"Por outro lado, também, não procede a segunda preliminar levantada pelo recorrente de 
que o Juiz de origem procedeu à mutatio libelli. 
Não procede, porquanto é facilmente verificável, do exame da sentença, que não houve 
alteração quanto aos fatos narrados na denúncia, mas, sim, um enquadramento jurídico 
dos fatos diferente do que se apresenta na inicial, pelo que longe de fazer incidir, na 
espécie, o comando do artigo 384, do CPPB, aplicou, sim, como a lei lhe faculta, o 
Magistrado, aliás, acertadamente, o permissivo do anterior artigo 388, do mesmo CPP. 
E ao assim proceder o Juízo, nenhum prejuízo foi imposto ao direito de defesa do 
apelante, tendo em vista que, permanecendo inalteráveis os fatos delituosos, nenhuma 
surpresa se verificou para a defesa do mesmo apelante. 
Como se isso não bastasse, partilhamos do mesmo entendimento do Juiz a quo quanto à 
inexistência, na espécie, do delito de estelionato, já que, conforme bem lembro aquele 
mesmo juízo, não restou configurada, no caso, a existência de qualquer prejuízo 
patrimonial ao CRECI -Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o que seria 
indispensável para o reconhecimento da presença do crime do artigo 171, do Código  
Penal, tendo havido, sim, prejuízo à fé pública. 
Quanto ao mérito propriamente dito do apelo, é inegável que o crime capitulado no artigo 
304, do Código Penal - uso de documento falso -, restou comprovado, inclusive face à 
suficiência das provas existentes nos autos." 
A apelação não ataca o mérito. A prova analisada pelo Juiz e que instruiu a conclusão 
sentencial não restou abalada. Não há inconformismo com relação à pena aplicada, pelo 
que a confirmação do decisum se impõe. 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.183-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
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Apelante: ADJAIKOEMAR RAMCHARAN (RÉU PRESO) 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. ALONSO JORDÃO EMERENCIANO E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Penal e Processual Penal. Tráfico ilícito de entorpecentes para o exterior. Materialidade e 
autoria comprovadas. Redução da pena privativa de liberdade. Inaplicabilidade da 
majorante do art. 18, I, da Lei 6.368/76, sobre a pena de multa. 
- Cocaína encontrada em bagagem de quem iria partir para o exterior, na quantidade de 
dois quilos e duzentos gramas, caracteriza o tráfico internacional de entorpecentes.  
- Materialidade do crime comprovada pelo laudo pericial.  
- Autoria demonstrada pelos interrogatórios, depoimentos e indícios convergentes que 
delineiam a responsabilidade do apelante. 
- Validade dos depoimentos prestados pelos policiais, que se coadunam com as demais 
provas dos autos. 
- A análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, permite a 
redução da pena-base de 09 (nove) anos para 07 (sete) anos de reclusão. 
- Redução da majorante prevista no art. 18, I, da Lei 6.368/76 (tráfico com o exterior), de 
2/3 (dois terços) para 1/3 (um terço), tornando definitiva a pena privativa de liberdade em 
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 
- Inaplicável a majorante retromencionada à pena pecuniária, que tem regra própria 
estatuída no art. 60, par. 1º, do Código Penal. 
- Apelo parcialmente provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 1.183-PE, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação para reduzir a pena-base de 
09 (nove) anos para 7 (sete) anos de reclusão, majorando-a em 1/3 (um terço), com fulcro 
no art. 18, I, da Lei 6.368/76, tornando-a definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses 
de reclusão, e para excluir da pena pecuniária a majorante retromencionada, fixando-a 
em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, à razão de um décimo do salário mínimo 
mensal, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante deste julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 09 de maio de 1995 (data do julgamento).  
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O representante do Ministério Público Federal 
ofereceu denúncia contra Adjaikoemar Ramcharan, Luciléa Carvalho Barbosa, Leana Rita 
Alves Cardoso e Ana Rosa Magno Felipe, todos identificados nos autos como incursos 
nas penas do art. 12, com a majorante do art. 18, I, da Lei 6.368/76, c/c art. 29, do Código 
Penal, de acordo com os fatos assim narrados pelo douto Juiz singular, verbis: 
"01.02 - Diz a denúncia, recebida em 06.07.93 (fls. 85), que no dia 26.06.93 agentes da 
Polícia Federal efetuaram a prisão do acusado Adjaikoemar Ramcharan, juntamente com 
Luciléa Carvalho Barbosa, Leana Rita Alves Cardoso e Ana Rosa Magno Felipe, após 
encontrarem, ocultados sob o forro de uma valise tipo 007, pertencente ao primeiro 
acusado, a quantidade aproximada de dois quilos e duzentos gramas de cocaína, 
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acondicionados em quatro (4) sacos plásticos, pesando cerca de 550 (quinhentos e 
cinqüenta) gramas cada um. Narra que, através de informações, chegara ao 
conhecimento do Departamento de Polícia Federal, nesta Capital, a notícia de que 
Adjaikoemar Ramcharan dedicava-se ao tráfico de entorpecentes, razão pela qual a 
Polícia Federal armou um esquema para acompanhar a estada do referido cidadão, 
juntamente com suas acompanhantes Luciléa Carvalho Barbosa, Leana Rita Alves 
Cardoso, Ana Rosa Magno Felipe e, ainda, a "noiva" do primeiro, de nome Ionete da Silva 
Retto, que, em chegando ao Recife, estavam hospedados no Castelinho Praia Hotel, em 
Boa Viagem. No Aeroporto dos Guararapes, já em 26.06.93, após abordarem e 
revistarem o acusado Adjaikoemar Ramcharan, que se encontrava aguardando o 
embarque em vôo que o levaria à Bélgica, dirigiram-se os agentes da Polícia Federal, 
acompanhados de Luciléa Carvalho Barbosa e Ana Rosa Magno Felipe, ao hotel, onde, 
no apartamento ocupado por elas, encontraram a valise tipo 007, com a cocaína oculta 
sob o forro. Esclarece, por outro lado, que Luciléa Carvalho Barbosa e Leana Rita Alves 
Cardoso estavam com viagem marcada para a Bélgica no dia 28.06.93, dizendo elas que 
para lá conduziriam a valise para entregar a Adjaikoemar Ramcharan, que viajaria dois 
dias antes, com a sua "noiva" Ionete da Silva Retto. Descoberta a cocaína, Adjaikoemar 
Ramcharan declarou à autoridade policial que a valise tipo 007 onde estava 
acondicionada a cocaína pertencia a um seu amigo, de nome Lloyd, cidadão guianense, 
residente no Brasil, e que lhe pedira para levá-la para a Bélgica, tendo sido combinado 
que Luciléa Carvalho Barbosa e Leana Rita Alves Cardoso levariam a valise e viajariam 
com todas as despesas custeadas por Lloyd Uno Wladimir Ernst. Inobstante haver 
informado que a valise não lhe pertencia, no Aeroporto dos Guararapes o acusado 
Adjaikoemar Ramcharan dissera aos agentes o código para abertura do segredo da valise 
(000). A acusada Ana Rosa Magno Felipe teria acompanhado os viajantes até Recife para 
confirmar a viagem de Luciléa Carvalho Barbosa e Leana Rita Alves Cardoso. 
Acompanhou a denúncia os autos da prisão em flagrante de Adjaikoemar Ramcharan, 
Luciléa Carvalho Barbosa, Leana Rita Alves Cardoso e Ana Rosa Magno Felipe, com o 
laudo de exame de constatação." 
Posteriormente, foi a denúncia aditada para incluir o acusado Lloyd Uno Wladimir Ernst, 
em decorrência dos depoimentos prestados pelos primeiros denunciados, sendo a mesma 
recebida em 09.07.93 (fls. 121). 
O Juiz monocrático determinou o desmembramento do processo em relação aos 
primeiros acusados, face à insistência da defesa de Adjaikoemar Ramcharan na ouvida 
de testemunhas através de cartas rogatórias, tendo o presente processo prosseguido em 
relação a este último (fls. 471). 
Após regular instrução, sentenciou o MM. Juiz a quo, julgando procedente a ação criminal 
promovida contra Adjaikoemar Ramcharan, condenando-o pela prática do tipo previsto no 
art. 12, da Lei 6.368/76. A pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, majorada 
em 2/3 (dois terços), pela presença da circunstância prevista no art. 18, I, da mesma Lei, 
e tornada definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida, desde o início, em 
regime fechado de prisão. Foi condenado, ainda, à pena pecuniária de 360 (trezentos e 
sessenta) dias-multa, majorada em 2/3 (dois terços), em face do art. 18, I, da Lei 
6.368/76, e tornada definitiva em 600 (seiscentos) dias-multa, ao valor unitário de 1/10 
(um décimo) do salário-mínimo mensal. 
Irresignado, apelou o réu, fls. 723/728, pugnando pela reforma da sentença, sob o 
argumento de que as provas constantes dos autos seriam frágeis, não justificando a 
condenação. Pede, alternativamente, a redução da pena, em face da primariedade e bons 
antecedentes. 
Em contra-razões, o Ministério Público requereu o não provimento do recurso. 
Recebido o apelo, subiram os autos. 
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Nesta Egrégia Corte, a douta Procuradora Regional da República emitiu o parecer de fls. 
740/742, opinando pelo improvimento do recurso de apelação. 
É o relatório. 
À revisão. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Entendo que o MM. Juiz a quo muito 
bem apreciou as provas dos autos. 
Em primeiro lugar, não subsistem dúvidas quanto à materialidade do delito, comprovada 
através do auto de apreensão (fls. 22) e dos laudos de exame preliminar de constatação e 
toxicológico definitivo (fls. 23 e 55/57). O material encontrado nos forros da valise tipo 007 
era, de fato, cocaína, na quantidade aproximada de dois quilos e duzentos gramas. 
Quanto à autoria do delito, ponto nodal da questão, torna-se necessário cotejar os termos 
das declarações dos denunciados, a fim de que se possa corretamente identificar o 
responsável pela valise retromencionada. 
O apelante, perante a autoridade policial, afirmou ser comerciante internacional de 
diamantes. Disse conhecer um cidadão guianense de nome Lloyd, intermediário da 
compra de diamantes, a quem imputou a aquisição das passagens de Leana Rita e 
Luciléa para a Europa, bem como a de Ana Rosa de Manaus para Recife. Atribuiu, ainda, 
a Lloyd a aquisição das malas de Leana Rita e Luciléa em Manaus. Quanto à valise 007, 
afirmou que Lloyd lhe pedira que a levasse, o que não concordou, dizendo que entregaria 
às garotas que estavam viajando com ele (fls. 19/21). 
Em juízo, Adjaikoemar Ramcharan reafirmou que as passagens e as hospedagens de 
Luciléa, Leana Rita e Ana Rosa, em Manaus e em Recife, foram pagas por Lloyd, 
responsável, também, pela aquisição das malas e da valise (fls. 137/138). 
As declarações de Luciléa e Leana Rita foram semelhantes. Na fase policial, quando da 
prisão em flagrante, afirmaram ter conhecido o apelante em Belém e que o mesmo lhes 
prometera emprego na Europa, viajando para Manaus com as despesas pagas por ele. 
Na véspera de viajar para o Recife, Adjaikoemar Ramcharan teria entregue às depoentes 
duas malas grandes, estando a valise 007, vazia, no interior de uma delas, alegando que 
não queria levar volume de mão (fls. 14/17). Em juízo, entretanto, disse Luciléa que a 
valise lhes fora entregue por Adjaikoemar Ramcharan, e que deveria ser colocada dentro 
da mala, alegando que pertencia a Lloyd (fls. 108/109). 
Interessante notar os termos das declarações prestadas por Luciléa, quando, após a 
separação dos processos, foi reinquirida em juízo (fls. 540): 
"...que quem comprou as malas, inclusive a valise 007 que o juiz mostrou nessa 
oportunidade, foi Adjaikoemar, que ela, depoente, chama de Adrian; que, quando Adrian 
entregou a valise dentro de uma das malas, disse que era de um amigo, mas não disse o 
nome de Lloyd; que a versão envolvendo Lloyd com a valise e as malas foi arquitetada 
pelo advogado Eliomar Teixeira, que determinou a ela, depoente, e a Leana Rita, que 
assim contassem em juízo... que um dia antes da audiência em que interrogadas neste 
juízo, o Dr. Eliomar Teixeira entregou a ela, depoente, a Leana Rita e a Ana Rosa dez 
milhões de cruzeiros para cada uma, que teriam sido enviados por Ionete, por 
determinação de Adrian; que, na semana passada, uma detenta de nome Syrleni, 
também presa federal, leu para ela depoente e para Leana Rita uma carta enviada por 
Adrian, escrita em holandês, em que este fazia graves ameaças a elas se nÒo dissessem 
em juízo o que ele queria, alegando que é rico e tem muito dinheiro para gastar." 
As respostas de Leana Rita, quando reinquirida em juízo (fls. 537/538), são do mesmo 
teor das de Luciléa, afirmando que fora Adjaikoemar Ramcharan o responsável pela 
aquisição das malas e da valise 007, tendo o apelante dito, naquela ocasião, que estava 
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levando a valise para a Holanda para presentear alguém. Atribuiu, também, ao advogado 
Eliomar Teixeira a orientação para que ela falasse do envolvimento de Lloyd com a valise. 
Confirmou, ainda, as cartas de ameaças do apelante, escritas em holandês e 
encaminhadas a ela e a Luciléa, na Colônia Feminina do Bom Pastor, pela detenta Syrleni 
Rodrigues Garcia, também presa federal. 
A denunciada Ana Rosa, quando interrogada na Polícia Federal (fls. 18), afirmou que 
morava em Manaus, onde conheceu o apelante, por intermédio de Lloyd. Diz que foi 
Adjaikoemar Ramcharan quem pagou passagem e hospedagem para que ela o 
acompanhasse até Recife e depois retornasse a Manaus, tendo conhecido Luciléa, Leana 
Rita e Ionete apenas no vôo de Manaus para Recife. Em juízo, no entanto, transfere a 
responsabilidade de sua viagem de Manaus-Recife para Lloyd (fls. 113). 
Após a separação dos processos, Ana Rosa enviou carta em 19.10.93 (fls. 493/497) ao 
MM. Juiz da 4ª Vara Federal-PE, com os seguintes termos, verbis: 
"...que eu gostaria de viajar até Fortaleza para comprar roupas e rendas para revender em 
Manaus e Lloyd, então, me falou que Adrian havia falado a ele sobre uma pessoa de 
confiança para acompanhar ele, a noiva e duas amigas dele que iriam trabalhar num night 
club  da Holanda e que ele tinha investido muito nas duas, como: roupas, perfumes e 
passagens e tinha receio de que elas quando chegassem em Recife vendessem as 
passagens. Lloyd me perguntou se eu aceitava vir até aqui em Recife acompanhando-as 
e eu aceitei." 
Continuando, Ana Rosa afirmou, na carta mencionada, que recebera conselhos do 
advogado, Eliomar Teixeira, no sentido de que procurasse atribuir a responsabilidade da 
valise a Lloyd, recebendo, inclusive, ameaças, caso contasse a verdade em juízo. 
Com relação a Lloyd, suas declarações são no sentido de que fora Adjaikoemar 
Ramcharan quem financiara todas as despesas, inclusive com a compra das malas 
entregues a Luciléa e Leana Rita. Por fim, afirma que jamais vira a valise 007 onde estava 
a cocaína (fls. 142/144). 
Analisando as provas ínsitas nos autos, tenho que, indubitavelmente, cabe ao apelante 
Adjaikoemar Ramcharam a responsabilidade pela aquisição da valise tipo 007, assim 
como pela colocação da cocaína na mesma, sendo o mentor de toda esta trama. 
Foi o apelante quem, em Belém, prometera emprego a Luciléa e Leana Rita, propondo às 
duas que viajassem com ele à Holanda, onde trabalhariam em uma loja que possuía num 
shopping. Na verdade, as duas iriam trabalhar em um night club, consoante afirmou Ana 
Rosa em carta de fls. 493/497. 
Viajando com Leana Rita, Luciléa e Lloyd, de Belém para Manaus, arcou o apelante com 
todas as despesas, inclusive de hospedagem. Nesta cidade, conheceu sua "noiva" Ionete 
e, após oito dias de convivência, propôs que viajassem à Holanda, onde se casariam. 
Foi ainda em Manaus que Adjaikoemar Ramcharan adquiriu duas malas de viagem, 
presenteando Leana Rita e Luciléa, dizendo a ambas que viajassem de Manaus para 
Recife e daí para a Holanda, com a valise 007 no interior de uma das malas, sob o frágil 
argumento de que não queria levar bagagem de mão. 
Para se assegurar que Luciléa e Leana Rita embarcariam para a Holanda, uma vez que 
pretendia marcar sua viagem e de sua "noiva" para antes do vôo das duas companheiras, 
pediu o apelante a Lloyd que apontasse, em Manaus, uma pessoa de confiança (Ana 
Rosa) que pudesse acompanhá-los na viagem a Recife. Assim, certificar-se-ia de que a 
valise 007 contendo cocaína nos forros embarcaria para a Holanda, à sorrelfa das 
indigitadas companheiras de viagem. 
Esta é a versão a que se chega, ante o teor dos interrogatórios, depoimentos e indícios 
veementes coligidos nos autos, que caracterizam a responsabilidade de Adjaikoemar 
Ramcharan, fazendo ruir seus argumentos de que Lloyd seria o responsável pela ida de 
Luciléa e Leana Rita para a Europa, assim como pela aquisição das malas e valise. 
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Se, de fato, fosse Lloyd o responsável pela valise 007, por que razão o apelante insistira 
que Luciléa e Leana Rita a levassem dentro de uma das malas de roupa? Por 
comodidade? 
Por que razão o apelante, hospedado no Recife, marcou os vôos dele e de sua "noiva" 
Ionete para o dia 26.06.93, e os de Luciléa e Leana Rita (com as duas malas e a 
importante valise) para o dia 28.06.93 ? 
Por que razão o apelante não pediu a sua "noiva", com quem viajaria no dia 26.06.93, que 
levasse em sua mala a valise 007, caso realmente não quisesse levar bagagem de mão? 
Estas indagações permitem concluir que a valise 007 foi entregue por Adjaikoemar 
Ramcharan a Leana Rita e Luciléa, que só viajariam para a Holanda dois dias depois da 
viagem dele e de sua "noiva" para este País. Descoberta a cocaína, a culpabilidade 
recairia sobre Leana Rita e Luciléa, posto que o apelante estaria livre no exterior. 
Os indícios são, portanto, veementes, coadunando-se com as declarações constantes nos 
autos. 
Sabe-se que no processo penal vige o princípio da relatividade das provas, inexistindo, a 
priori, maior prestígio de uma em relação a outra. Assim, as provas indiretas, como as 
presunções e os indícios, têm o mesmo peso, em princípio, da confissão, do interrogatório 
do acusado, do depoimento ou da perícia. Se inexiste hierarquia nas provas, os indícios, 
desde que veementes, podem embasar uma decisão condenatória, principalmente 
quando convergentes com as demais provas dos autos, não neutralizados por contra-
indícios, o que permite excluir qualquer hipótese favorável ao acusado, no caso concreto. 
Por outro lado, o fato de Luciléa e Ana Rosa terem alegado em juízo que a valise 007 
pertencia a Lloyd, a contrario sensu do que afirmaram na fase policial, não é capaz de 
elidir a verdade dos autos, na medida em que as próprias depoentes e mais Leana Rita, 
quando reinquiridas a pedido, após a separação dos processos, afirmaram 
categoricamente terem recebido orientação expressa do advogado Eliomar Teixeira, no 
sentido de transferir a responsabilidade a Lloyd, sendo, inclusive, ameaçadas pelo 
apelante. 
Com efeito, estando as depoentes presas em Recife, longe de familiares, em condições 
financeiras precárias, assistidas pelo mesmo defensor do ora apelante, não causa 
espécie que emitissem em juízo uma versão arquitetada por este advogado, transferindo 
a um terceiro -Lloyd - a responsabilidade pela aquisição da valise. 
Não prospera a tese do apelante no sentido de que os depoimentos prestados pelos 
agentes policiais padeceriam de vício, mormente quando tais depoimentos estão 
perfeitamente concatenados com as demais provas dos autos. Ora, como frisou o Juiz 
monocrático, o Egrégio Supremo Tribunal Federal assim se posicionou, quando do 
julgamento do REC 86.926 - PR (RTJ 84/302): 
"Os agentes policiais podem ser testemunhas, e são presumidamente idôneos por 
exercerem função pública de relevante interesse social." 
Aponto, por fim, um outro fato comprobatório da responsabilidade do apelante com 
relação à valise 007. Após a apreensão da valise no Hotel Castelinho, os agentes federais 
Carlos Marcus Correia, José Mauro Calado da Silva e Maria de Lourdes Moreira Ferraz, 
juntamente com Leana Rita, Luciléa e Ana Rosa, dirigiram-se ao Aeroporto dos 
Guararapes. A valise que se encontrava aberta, até então, fechou-se acidentalmente, 
revelando-se infrutíferas as tentativas de abri-la. Indagado, o apelante revelou o segredo - 
0,0,0 (zero, zero, zero), em português, o que possibilitou a abertura da mesma. Este fato 
consta dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes supramencionados (fls. 215-
217, 218-219 e 220-221), assim como das declarações de Leana Rita, quando reinquirida 
(fls. 538). 
Tenho, portanto, como isenta de dúvidas, a imputação ao apelante da prática do tipo 
previsto no art. 12, da Lei nº 6.368/76, que prevê a pena de reclusão de três a quinze 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

anos e pagamento de cinqüenta a trezentos e sessenta dias-multa, pelo que passo a 
analisar a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada. 
Na fixação da pena, é cediço que as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do 
Estatuto Repressivo Penal, devem ser minudentemente observadas, a fim de que se 
possa dosar a pena-base com justeza. 
In casu, o delito praticado foi produto de uma trama arquitetada pelo apelante que, com o 
propósito de exportar a cocaína, utilizou-se da ingenuidade e boa-fé de pessoas premidas 
por necessidades econômicas, que aquiesceram em acompanhá-lo nesta odisséia, 
movidas por distintas razões, desconhecendo, entretanto, o conteúdo da valise. Clara, por 
conseguinte, a intensidade do dolo do agente, o que bem evidencia o índice de 
reprovabilidade de sua conduta, demonstrando seu grau de culpabilidade. 
Quanto à personalidade do mesmo, o ínclito julgador monocrático considerou-a "fria e 
arrogante", alicerçado na periculosidade representada por quem se dedica ao tráfico de 
entorpecentes, assim como nas ameaças perpetradas às co-rés e a outros detentos, a fim 
de que fosse mantida sua versão dos fatos. Ora, a maneira de agir do apelante deixa 
transparecer sua índole, seu caráter. Observo, inclusive, que, no afã de transferir a um 
terceiro (Lloyd) a responsabilidade pela prática do crime, tentou inverter as provas, pouco 
se importando com as conseqüências em relação a este último. 
No que diz respeito aos motivos da prática do ilícito penal, tenho que o agente foi movido 
pelo propósito de auferir riqueza fácil, em face do avultado lucro que se obtém com o 
comércio de entorpecentes. 
Quanto às conseqüências do delito, já afirmei, em votos pretéritos, que o tráfico de drogas 
traz uma série de conseqüências nefastas para a sociedade, estando associado a uma 
rede de crimes para seu cometimento, além do efeito devastador da própria droga. 
Ademais, no caso em tela, foram diretamente envolvidas 04 (quatro) pessoas, 
denunciadas juntamente com o apelante, sem que ficasse provado qualquer participação 
dolosa das mesmas nos atos praticados por Adjaikoemar Ramcharan, conforme noticia o 
sentenciante às fls. 706, quando assevera que as absolveu por sentença já transitada em 
julgado, após a separação dos processos. 
Assim, embora se trate de réu tecnicamente primário, sem notícia nos autos de 
antecedentes criminais, entendo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, 
em razão das outras circunstâncias judiciais examinadas. No entanto, discordo de sua 
fixação em 09 (nove) anos de reclusão, reduzindo-a para 07 (sete) anos, pelo que 
modifico a sentença neste aspecto. 
Quanto à majoração da pena privativa de liberdade em 2/3 (dois terços), com supedâneo 
no art. 18, I, da Lei 6.368/76, entendo que a sentença também merece ser reformada. 
Este artigo prevê o aumento da pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), elencando 
quatro incisos que descrevem situações, teoricamente, cumuláveis. Sendo assim, deverá 
o magistrado observar, no caso concreto, se o fato pode ser capitulado em um ou mais 
incisos, a fim de que possa melhor dosar tal majorante. 
Na hipótese dos autos, ocorrendo apenas a situação prevista no inciso I (tráfico com o 
exterior), deve a majorante limitar-se a 1/3 (um terço). 
Inexistindo, pois, circunstâncias agravantes ou atenuantes genéricas, bem como outras 
causas especiais de aumento ou diminuição de pena, e fixada a pena-base em 07 (sete) 
anos de reclusão, aumento-a em 1/3 (um terço), ante o disposto no art. 18, I, da Lei 
6.368/76, tornando-a definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 
O apelante foi ainda condenado à pena de multa de 360 (trezentos e sessenta) dias-
multa, majorada em 2/3 (dois terços), por força do art. 18, I, da Lei supramencionada, 
tornada definitiva em 600 (seiscentos) dias-multa, ao valor unitário de um décimo do 
salário mínimo mensal. 
Laborou em equívoco o douto sentenciante ao aplicar esta majorante à pena de multa. 
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A pena pecuniária tem um tratamento próprio estatuído nos arts. 49 e 60, do Código 
Penal, variando de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, sendo o valor do dia-
multa fixado entre os limites de um trigésimo a cinco vezes o valor do salário mínimo 
mensal. Consoante o art. 60, par. 1º, a pena de multa pode ser aumentada até o triplo 
(além do limite fixado no art. 49), se o juiz considerar, pela privilegiada situação 
econômica do réu, que ela seria ineficaz para a repressão do crime, mesmo quando 
aplicada ao máximo. Na legislação penal extravagente existe apenas um outro limite 
máximo especial (crimes contra o Sistema Financeiro Nacional), que autoriza estender o 
limite do art. 49, do Código Penal, até dez vezes (art. 33, da Lei 7.492/86). 
In casu, não poderia o sentenciante invocar a majorante do art. 18, I, da Lei nº 6.368/76, 
para elevar a pena pecuniária, vez que este dispositivo só se aplica às penas privativas 
de liberdade. Se pretendesse o magistrado elevar a pena pecuniária do réu, deveria fazê-
lo invocando a regra insculpida no art. 60, par. 1º, do Código Penal. 
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para reduzir a pena-base a 07 (sete) 
anos de reclusão, majorando-a em 1/3 (um terço), ante o previsto no art. 18, I, da Lei 
6.368/76, tornando-a definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 
excluindo, com relação à pena de multa, o acréscimo de 2/3 (dois terços) aplicado com 
base no dispositivo supramencionado, pelo que a reduzo a 360 (trezentos e sessenta) 
dias-multa, à razão de um décimo do salário mínimo mensal, mantendo os demais termos 
da sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 30.197-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - 

SEÇÃO DO CEARÁ - CREA/CE 
Apelados: JOSÉ IRINEU FROTA E OUTROS 
Advogados: DRS. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE (APTE.) E  

NEUZEMAR GOMES DE MORAES (APDOS.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança contra ato normativo. Resolução 218/73, do CONFEA. 
Engenheiros de operação. Lei nº 5.194/66. Decreto-Lei nº 241/67. Decreto nº 60.925/67. 
I - Não é de se ter como impetrado contra lei em tese o writ que ataca os efeitos de ato 
normativo. 
II - É de ser reconhecido aos engenheiros de operação o desempenho das atribuições 
constantes no art. 7º, da Lei nº 5.194/66. Inteligência do Decreto-Lei nº 241/66 e do 
Decreto nº 60.925/67. 
III - Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, etc, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 11 de outubro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de mandado de segurança impetrado por 
José Ireneu Frota e outros contra o ato do Presidente do Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Seção do Ceará, que, respaldado na Resolução nº 
218/73, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, restringiu a área 
de atuação profissional  dos engenheiros operacionais, proibindo-lhes de exercerem suas 
atividades referentes à construção civil, edificações, e seus afins e correlatos. 
Alegam os impetrantes que foram diplomados no curso superior de Engenharia de 
Operação, modalidade Edificações, em faculdades legalmente reconhecidas, e, assim, 
fazem jus ao desempenho de quaisquer funções próprias dos engenheiros civis, por força 
do Decreto-Lei nº 241/67 e do Decreto 60.925/67. 
O MM. Juiz a quo concedeu a segurança ao argumento de que o Decreto-Lei nº 241/67 
inseriu, para todos os efeitos, a profissão de Engenheiro de Operação, de nível superior, 
entre aquelas atividades disciplinadas pela Lei nº 5.194/66, e que a Resolução nº 218/73, 
do CONFEA, restringiu ilegalmente o desempenho profissional da categoria. 
Daí é que, inconformado, apela o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia do Ceará - CREA/CE, alegando que o mandamus não é a via própria para se 
atacar ato normativo e que os engenheiros de operação estão legalmente sob a tutela do 
CREA, a quem compete fiscalizar o exercício de suas atividades, devendo, 
imperiosamente, determinar, mediante critérios técnicos, suas competências. 
Foram oferecidas contra-razões pelos impetrantes, pugnando pela manutenção do 
decisum. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A apelante argúi a impropriedade do writ 
para atacar ato normativo do CONFEA, desde que considerada a impetração como sendo 
contra lei em tese. 
Não tem qualquer fundamento a argüição da impetrante. 
O que se destaca, com a impetração do writ, são os efeitos concretos de ato normativo, 
ou seja, a Resolução nº 218/73, do CONFEA. Ocorre, na espécie, o que Hely Lopes 
Meirelles denomina, com propriedade, de "providências concretas e específicas de 
execução." 
No mérito, pretende o apelante fazer prevalecer os ditames da Resolução nº 218/73, do 
CONFEA, quanto ao desempenho das atividades específicas do engenheiro de operação. 
Argumenta que a mencionada Resolução mais não fez do que discriminar as atividades, 
não só dos engenheiros de operação, mas de todos os engenheiros, cujas profissões 
estão reguladas pela Lei nº 5.194/66, enquadrando no âmbito da realidade a relação 
curriculum-competência. 
O Decreto-Lei nº 241, de 28 de fevereiro de 1967, no seu art. 1º, assim dispõe: 
"Art. 1º - Os engenheiros de operação, diplomados em cursos superiores legalmente 
instituídos, com duração mínima de três anos, ficam, para todos os efeitos, incluídos entre 
os profissionais que têm o exercício de suas atividades regulado pela Lei nº 5.194, de 24 
de dezembro de 1966." 
O art. 1º, do Decreto nº 60.925, de 30 de junho de 1967, tem a seguinte redação: 
"Art. 1º - O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), nos 
termos do que dispõem os artigos 3º, 7º e 57, da Lei nº 5.194, de 21 de dezembro de 
1966, e o art. 1º, do Decreto-Lei nº 241, de 28 de fevereiro de 1967, determinará aos 
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREAs) a expedição de 
carteiras de registro provisório dos engenheiros graduados em curso de engenheiro de 
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operação em duração de três (03) anos, fazendo constar das referidas carteiras o título 
profissional de 'Engenheiro de Operação` e as atribuições constantes da Lei nº 5.194/66." 
A Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de 
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, estabelece, no seu art. 7º, atribuições 
genéricas para o desempenho das atividades desses profissionais. 
A Resolução CONFEA nº 241, de 29 de junho de 1973, em seu art. 22,  assim estabelece: 
"Art. 22 - Compete ao engenheiro de operação: 
I - o desempenho das atividades 09 a 18 do artigo 1º, desta Resolução, circunscritas ao 
âmbito das respectivas modalidades profissionais; 
II - as relacionadas nos números 06 a 08, do artigo 1º, desta Resolução, desde que 
enquadradas no desempenho das atividades referidas no item I, deste artigo." 
Pois bem, no caso sob exame, os impetrantes demonstraram, através dos diplomas 
acostados aos autos, que concluíram o curso de Engenharia de Operação, em entidades 
de ensino legalmente autorizadas, no período de três (03) anos. 
Os impetrantes obtiveram junto ao CREA/CE os seus registros provisórios na categoria de 
"Engenheiro de Operação".  
Parece-me, assim, que caberia tão-somente ao CREA/CE especificar as atribuições, 
dentre aquelas elencadas no art. 7º, da Lei nº 5.194/66, identificando-as para cada 
categoria profissional, ou seja, Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos. 
Ora, o art. 1º, do Decreto-Lei nº 241/67, é bastante claro quando inclui os engenheiros de 
operação entre os profissionais que têm o exercício de suas atividades regulado pela Lei 
nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. 
E mais, o Decreto nº 60.925/67 exige a transcrição nas carteiras de registro provisório da 
categoria, do título profissional "Engenheiro de Operação" e as atribuições constantes da 
Lei nº 5.194/66. 
A Resolução nº 218/73, do CONFEA, restringiu o âmbito de atuação dos engenheiros de 
operação, ignorando os diplomas legais que asseguravam a estes profissionais o 
desempenho das atribuições arroladas no art. 7º, da Lei nº 5.194/66. 
Tal restrição importou em equiparar o engenheiro de operação ao técnico de nível 
superior ou tecnólogo, cujo curso exige carga horária apenas de dois anos, vez que os 
impetrantes foram tolhidos de exercerem suas atividades referentes à construção civil, 
edificações, seus afins e correlatos. 
Os engenheiros de operação, na verdade, foram tratados como categoria de nível médio, 
já que lhes foram vedadas as atribuições próprias de profissionais de nível superior. 
O MM. Juiz a quo reportou-se, em seu decisum, à sentença do então Juiz Federal da 3ª 
Vara da Seção Judiciária do Ceará, hoje integrante desta Corte Regional, José Maria de 
Oliveira Lucena, que bem apreciou a matéria e assim concluiu, verbis: 
"2.8 Impunha-se à Resolução admitir ao mesmo o exercício de todas as atividades 
relacionadas no art. 1º, embora as vinculando à modalidade do curso, a exemplo de 
edificações, no caso do presente writ, de maneira a distingui-lo, v.g., do engenheiro civil, 
engenheiro de fortificação e construção, a quem competem iguais atribuições, mas 
atinentes a campo mais vasto; 'edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos, 
sistemas de transportes de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, 
barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços 
afins e correlatos'(art. 7º). 
2.9 Apresente-se-me, então, mui claro haver-se excedido o Conselho Federal na sua 
atuação regulamentadora, chegando a menoscabar a lei que pretendia elucidar e, 
conseqüentemente, a violar direito líquido e certo dos autores." 
Com estas considerações, nego provimento à apelação para manter a sentença a quo em 
todos os seus termos. 
É como voto. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 42.027-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A 
Advogados: DRS. ZILMAR PIRES E OUTROS (APTE.) E  

FRANCISCO XAVIER TORRES E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Tributário. Contribuições de seguridade social. Confissão. Denúncia espontânea. 
Parcelamento. Multa, juros e correção monetária. 
- Objeto da confissão é o fato. Inexistente controvérsia quanto a este, é irrelevante o 
questionamento a respeito dos efeitos da confissão da dívida. 
- A denúncia espontânea, capaz de excluir a responsabilidade por infração da legislação 
tributária, é apenas aquela feita antes de qualquer procedimento administrativo, e o 
pedido de parcelamento não substitui o pagamento a que se refere o art. 138, do CTN. 
- O atraso no pagamento de contribuições de seguridade social enseja a cobrança de 
multa, juros e correção monetária, nos termos da legislação específica. 
- O depósito capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário é o da quantia total 
exigida pelo Fisco, seja ou não devida a exigência. A parte incontroversa da dívida deve 
ser paga, e não depositada. 
- Remessa e apelação providas. Segurança cassada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação e à remessa para reformar a sentença e cassar a segurança, 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: A apelada impetrou mandado de segurança contra 
o Delegado Regional do INSS, objetivando eximir-se da responsabilidade pelo pagamento 
dos denominados acréscimos legais, que foram adicionados a seu débito de contribuições 
previdenciárias, por ocasião do parcelamento que lhe foi concedido. 
O ilustre Juiz Federal concedeu a segurança nos termos em que foi esta requerida, vale 
dizer, para garantir à impetrante o direito à quitação de seu débito de contribuições 
previdenciárias, sem os acréscimos correspondentes a multa, correção monetária e juros. 
Apela o INSS alegando, em preliminar, a impropriedade da via eleita, por não se tratar de 
direito líquido e certo, e, no mérito, sustentando serem devidos os juros e a correção 
monetária, e, ainda, ser inaplicável ao caso a exclusão de responsabilidade por infrações, 
prevista no art. 138, do CTN, porque a impetrante somente pediu o parcelamento depois 
de notificado para o recolhimento de seus débitos, e, além disso, não fez o pagamento, 
mas apenas pediu parcelamento, sendo inaplicável o art. 138, do Código Tributário 
Nacional. 
Refere-se, finalmente, a autarquia apelante ao possível cometimento, pela impetrante, do 
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delito previsto no art. 168, do Código Penal, posto que entre as contribuições devidas pela 
impetrante encontram-se os valores descontados de terceiros para recolhimento aos 
cofres da Previdência Social. 
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): Não obstante aparentemente complexas, 
as questões a serem examinadas no presente caso são muito simples. A impetrante 
sustenta, em síntese, não ser irretratável a confissão que fez ao pactuar o parcelamento 
da dívida ora parcialmente impugnada, e, ainda, serem indevidas: (a) a multa 
administrativa, por ter sido o débito objeto de denúncia espontânea, nos termos do art. 
138, do Código Tributário Nacional; (b) a TR diária, que contém inflação futura projetada e 
taxa de juros bancários; (c) a unidade fiscal de referência; (d) a incidência da TR e da 
UFIR sobre a multa administrativa; (e) os juros de mora com índices superiores ao 
permissivo constitucional. 

OS PEDIDOS: 
A final, formulou pedidos, nestes termos: 
"Isto posto, forte em todo o exposto, a impetrante pede a Vossa Excelência que, 
considerando que se trata de dívida parcelada cuja origem foi a denúncia espontânea, 
bem como que o pleito também se fundamenta no artigo 151, II, do Código Tributário 
Nacional, reconheça o direito que tem a impetrante de exercer a prerrogativa decorrente 
do artigo 138, do mesmo CTN, e: 
a) LIMINARMENTE, 
determine, por ofício, à agência bancária desse Fórum que receba, como recolhimento da 
impetrante, as quantias demonstradas nas planilhas que acompanham esta petição, nas 
respectivas datas, a favor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), correspondendo 
ao principal e juros de mora do período ali mencionado, valores esses a serem mantidos 
em depósito à ordem desse Juízo até sentença final trânsita em julgado; 
b) NO MÉRITO, 
após efetuados todos os recolhimentos, confirme a ordem, considerando excluída a 
responsabilidade da impetrante no concernente à dívida em questão." (fls.22/23). 

O DIREITO À CERTIDÃO NEGATIVA: 
São impertinentes as referências a precedentes jurisprudenciais relativos ao direito à 
certidão, reconhecido aos que obtiveram parcelamento e estão pagando em dia as 
parcelas correspondentes. Nem a impetrante pediu lhe fosse assegurado o direito a 
certidão, nem está em dia com o parcelamento, que, aliás, não quer cumprir, tanto que 
para isto pede a proteção judicial. 
Tampouco, os depósitos das quantias que efetuou (fls. 106) justificam o fornecimento de 
certidão de quitação, posto que, declaradamente, correspondem apenas às parcelas que 
a impetrante considera incontroversas. O depósito capaz de suspender a exigibilidade do 
crédito tributário é o integral, vale dizer, o que corresponde à totalidade do que a Fazenda 
pretende receber. 

A DÍVIDA: 
A dívida da impetrante é concernente a contribuições de seguridade social, e foi objeto de 
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dois acordos para pagamento parcelado, firmados ambos no dia 27 de fevereiro de 1993 
(fls. 52 e 57). 
No primeiro acordo foi pactuado o pagamento em 96 parcelas mensais sucessivas, de 
dívida do valor originário de Cr$ 1.827.401.604,45 (um bilhão e oitocentos e vinte e sete 
milhões, quatrocentos e um mil, seiscentos e quatro cruzeiros reais e quarenta e cinco 
centavos), correspondente a contribuições do período de novembro de 1988 a abril de 
1989, cujos valores já estão convertidos para cruzeiros reais, com a eliminação de três 
algarismos, e agosto de 1991 a julho de 1992, e ainda de outubro e novembro de 1992, 
como demonstrado está às fls.53 v. 
No segundo acordo foi pactuado o pagamento em 06 parcelas mensais sucessivas, de 
dívida do valor originário de Cr$ 496.521.693,09 (quatrocentos e noventa e seis milhões, 
quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e noventa e três cruzeiros reais e nove centavos), 
correspondente a contribuições do período de agosto de 1991 a novembro de 1992, como 
demonstrado está às fls. 58 v. 

OS ACRÉSCIMOS PACTUADOS: 
Nos acordos para parcelamento, já mencionados (fls. 52 e 57), foi pactuado que o débito 
consolidado e convertido em UFIR "será pago em parcelas mensais e sucessivas, 
atualizadas pelos índices estabelecidos na legislação vigente na data do pagamento." 
(Cláusula 4). E que, "sobre o valor atualizado, expresso em UFIR, incidirão juros de 1% 
(um por cento) ao mês ou fração, contados a partir da consolidação, até a data do 
vencimento." (Cláusula 5). E, ainda, que, "para pagamento após o vencimento, incidirão 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, contados da data do vencimento 
até a data do efetivo pagamento." (Cláusula 6). 
Não há, nos citados acordos, qualquer alusão à TR diária, que conteria inflação futura 
projetada, nem a juros bancários, nem a juros superiores ao limite constitucional. Assim, 
saber se o INSS estaria, ou não, incluindo alguma quantia a esses títulos, nas parcelas a 
serem pagas pela impetrante, é questão de fato, aliás nem demonstrada nos autos. 
Resta, portanto, ser examinada apenas a questão de saber se é cabível a multa 
administrativa, em face da alegada denúncia espontânea. 
O atraso no pagamento de contribuições de seguridade social enseja a cobrança de 
multa, juros e correção monetária, nos termos da legislação específica. 
A correção monetária de multas, combatida pela impetrante, tem sido pacificamente 
admitida, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento a esse respeito já 
vinha sendo invocado pelo antigo Tribunal Federal de Recursos, na Súmula 45: 
"As multas fiscais, sejam moratórias ou punitivas, estão sujeitas à correção monetária." 

DENÚNCIA ESPONTÂNEA: 
Também não merece acolhida o argumento da impetrante, concernente à denúncia 
espontânea, que teria praticado, e em face da qual seria ilegítima a cobrança de multas. 
A denúncia espontânea, capaz de excluir a responsabilidade por infração da legislação 
tributária, é apenas aquela feita antes de qualquer procedimento administrativo, e que se 
faz acompanhar do pagamento da quantia correspondente. O pedido de parcelamento 
não substitui o pagamento a que se refere o art. 138, do CTN. 
Manifestou-se já a Corte Maior: 
"O pedido de parcelamento não importa denúncia espontânea." (Ag.Reg. nº 86.396-6, Rel. 
Min. Soares Muñoz, DJU de 12.04.82, p. 3.212). 
No caso presente, o pedido de parcelamento foi feito em 27 de fevereiro de 1993 (fls. 51), 
precedido, portanto, de fiscalização e de notificação de lançamento de débito, como 
evidenciam os documentos de fls. 75/85. 
Ainda, porém, tivesse havido realmente denúncia espontânea, não ocorreu o pagamento 
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do débito, não sendo invocável, portanto, a norma do art. 138, do CTN. 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE: 
Finalmente, como já de início afirmado, não se pode considerar suspensa a exigibilidade 
do crédito, em face dos depósitos feitos pela impetrante. Para produzir tal efeito, o 
depósito há de ser integral, vale dizer, há de corresponder à totalidade do que a Fazenda 
Pública, no caso a autarquia previdenciária, entende ser-lhe devido. 
No presente caso, a própria argumentação da impetrante está a indicar que os depósitos 
por ela feitos correspondem a parcelas de seu débito, sem os acréscimos que reputou 
indevidos. 

DIREITO LÍQÜIDO: 
Ainda que se admitisse ter a impetrante, por serem procedentes as suas teses jurídicas, 
direito à quitação de sua dívida para com a Previdência Social, em face das quantias que 
ofereceu, não se poderia, no âmbito do mandado de segurança, garantir-lhe tal direito, 
que seria, se existente, um direito ilíqüido. Sabemos todos que não se pode, no âmbito do 
mandado de segurança, fazer ou determinar que sejam feitos cálculos, no caso 
absolutamente imprescindíveis à conferência dos comprovantes de depósitos, a ver se 
correspondem aos valores efetivamente devidos. 
INADIMPLEMENTO E RESCISÃO DO PACTO DE PARCELAMENTO: 
Ressalte-se, finalmente, que a impetrante está inadimplente. Não cumpriu o pactuado, 
ensejando, pois, a rescisão do contrato de parcelamento, em face do que a autarquia 
previdenciária pode e deve promover a cobrança executiva da dívida, de cujo valor devem 
ser deduzidas as quantias depositadas pela impetrante. 

CONCLUSÃO: 
Por tais razões, dou provimento à apelação e à remessa oficial e casso a segurança. Em 
conseqüência, determino a conversão em renda, do INSS, das quantias a que se referem 
as guias de fls. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 43.235-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO  
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
Apelados: JOSÉ GERARDO BESERRA DE OLIVEIRA E OUTROS 
Advogados: ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ ANCHIETA SANTOS SOBREIRA E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Adicional de periculosidade. Cancelamento. Perícia obrigatória. 
- O adicional de periculosidade é devido desde que demonstrado na perícia oficial, 
somente podendo ser cancelado com respaldo em outra perícia oficial comprobatória do 
desaparecimento dos riscos. 
- Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
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apelação e à remessa, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 11 de outubro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Os autores, servidores lotados no Departamento de 
Biologia do Centro de Ciências da UFC - Universidade Federal do Ceará, recebiam 
adicional de periculosidade, atendendo ao constatado em perícia oficial da DRT, desde 
1985. 
Em julho de 1990, foi retirado de seus vencimentos o adicional referido, por ato 
administrativo, sem que houvesse outra perícia. Contra este ato impetraram ação 
mandamental. 
O ilustre Juiz Federal de primeira instância, entendendo que o ato administrativo 
cancelando o adicional de periculosidade seria ato vinculado, somente respaldado em 
perícia técnica oficial, concedeu a segurança. 
Apela a Universidade alegando a incompetência da Justiça Federal, impropriedade da via 
eleita e ainda a atual inexistência da periculosidade, devendo ser reformada a sentença 
para denegar a segurança. 
Sem contra-razões e regularmente processado o recurso, subiram os autos e neste 
Tribunal vieram-me por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Em sua apelação, a impetrada questiona, 
de início, a competência da Justiça Federal para conhecer do litígio e a adequação da via 
mandamental no presente feito. 
Com relação ao primeiro argumento, parece-me claro que a competência é da Justiça 
Federal; neste sentido temos, inclusive, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
que afirma: 
"A relação entre o estatutário e a União, Estado ou Município não é relação de emprego 
entre trabalhador e empregador. As questões envolvendo o servidor estatutário sempre 
foram da competência da Justiça Federal ou da Justiça Comum estadual, e esta 
competência não foi alterada pelo atual ordenamento constitucional." 
(STJ-1ª Seção, CC 1.012-MG, Rel. Min. Garcia Vieira, j. 03.04.90, v.u., DJU 30.04.90, p. 
3.519, 2ª col., em.). 
Ademais, a própria Justiça Trabalhista já se pronunciou nos autos, declinando para a 
competência federal (fls. 135). 
Quanto à adequação da via mandamental, não me parece que exista erro, pois constitui 
violação ao direito líquido e certo dos impetrantes o cancelamento inadequado de um 
benefício que lhes é peculiar, sendo perfeitamente cabível o mandado de segurança. 
Quanto ao mérito, entendo que somente com a comprovação, por meio de perícia oficial, 
é devido o adicional de periculosidade. A Consolidação das Leis do Trabalho, no art. 195, 
caput, e parágrafos, assim dispõe: 
" Art. 195. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, 
segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de 
Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. 
§ 1º. É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas 
requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou 
setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades 
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insalubres ou perigosas. 
§ 2º. Argüida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por 
sindicato em favor do grupo de associados, o juiz designará perito habilitado na forma 
deste artigo e, onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do 
Trabalho. 
§ 3º. O disposto nos parágrafos anteriores não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério 
do Trabalho, nem a realização ex officio da perícia." 
Também, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis prevê para os 
servidores, em seu art. 68 e parágrafos, o direito ao adicional de periculosidade. 
No presente caso, restou comprovado nos autos, em perícia oficial realizada pela 
Delegacia Regional do Trabalho, que as atividades desempenhadas pelos impetrantes 
eram exercidas em área de perigo de contaminação com substâncias tóxicas nocivas à 
saúde e substâncias inflamáveis, fazendo jus ao recebimento do respectivo adicional. 
Tendo tal periculosidade sido comprovada em perícia oficial, que reconheceu a existência 
de fatores de risco, parece claro que somente outra perícia comprobatória da remoção do 
perigo e dos seus riscos poderia ensejar o cancelamento do referido adicional. 
De acordo com os autos, não ocorreu nova perícia para comprovar a eliminação dos 
riscos aos quais se sujeitam os impetrantes. Tendo ocorrido apenas uma simples medida 
administrativa de transferência de materiais e remanejamento de pessoas, não 
comprovando a eliminação do perigo, continuando, portanto, teoricamente, os autores 
sujeitos aos perigos e aos riscos que produziram o direito ao referido adicional nos seus 
vencimentos. 
Evidentemente que, se a avaliação pessoal do autor dos atos administrativos não poderia 
substituir a perícia exigível, não caberia ato unilateral seu, cancelando dos vencimentos 
dos servidores, o adicional de periculosidade. 
Assim sendo, não cabe reforma da sentença monocrática, razão pela qual nego 
provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 45.726-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: CODIF - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS 
Advogados: DRS. RITA VALÉRIA DE CARVALHO CAVALCANTE E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Omissão de receita. Lucro líquido. Art. 400, § 6º, do RIR/80. 
1. - Cabível o mandado de segurança se se busca a interpretação judicial da regra do art. 
400, § 6º, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/80, com o fito de anular auto de 
infração supostamente irregular, sendo a matéria eminentemente de direito, não 
comportando dilação probatória.  
2. - Havendo omissão de receita, conforme a norma constante no dispositivo acima 
mencionado, vigente e eficaz, o lucro suplementar a ser arbitrado, para efeito de cálculo 
do imposto de renda devido, corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) da receita 
omitida.  
3. - Os conceitos de receita e renda são diversos. O imposto de renda não deve incidir 
sobre a integralidade da receita auferida, mas apenas à renda efetiva obtida a partir dela.  
4. - In casu, diante da impossibilidade de calcular o lucro proveniente da receita omitida, 
aplica-se a norma legal que estabelece o percentual de 50% da mesma, com base de 
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cálculo do tributo em questão. 
5.- Atrita com o sistema de uniforme justiça fiscal a pretensão do Fisco Federal de arbitrar 
como lucro líquido o total das receitas omitidas, quando o contribuinte tem escrita 
organizada, e só com 50% do mesmo valor, na hipótese de inexistir registros contábeis ou 
estes serem desclassificados por se apresentarem inidôneos. 
6. - A adoção de um só critério para as duas situações imprime uma plena segurança 
jurídica para o contribuinte, aplicando-se a presunção legal de que, em ambas as 
hipóteses, é razoável que o lucro corresponda a 50% da receita omitida.  
7. - Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos entre partes acima identificas, decide a 
Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e 
das notas taquigráfica, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, ex lege. 
Recife, 11 de outubro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: O eminente Juiz Federal da 7ª Vara-PE, Dr. Ubaldo 
Utaíde Cavalcante, concedeu, parcialmente, segurança à apelada para impedir autuação 
do Fisco Federal, que, ao ter apurado omissão de receitas pela impetrada, somou-a ao 
lucro líquido, obtendo, em conseqüência, o lucro real. 
Para decidir desse modo, assim fundamentou o Magistrado monocrático: 
"Trata-se de uma modalidade que a lei não prevê entre as adições ao lucro líquido para 
apuração do lucro real. O Fisco poderia, sim, arbitrar o lucro dessas receitas omitidas em 
valor correspondente a 50% dessas omissões de receitas, o que, no caso, não ocorreu. 
(art. 400, § 6º, do Regulamento do Imposto de Renda)." 
A União Federal, ao lado da remessa oficial, interpôs apelação, alegando, em síntese, 
que, conforme precedente jurisprudencial da 1ª Turma deste Tribunal, o valor total da 
omissão de receita, em havendo escrita contábil da empresa, deve ser levado à tributação 
como lucro líquido. 
Contra-razões oferecidas. A apelada se reporta aos precedentes jurisprudenciais desta 2ª 
Turma, no sentido do acolhimento da tese defendida e aplaudida pela sentença 
monocrática. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A apelante invoca, em prol da tese 
defendida, julgamento da 1ª Turma deste Tribunal, AC nº 10.022-PE, assim ementado: 
"Imposto de Renda. Omissão de receita.  
- Havendo escrita regular, considera-se lucro líquido a totalidade das receitas omitidas. 
- Inteligência do Decreto-Lei nº 2.065/83, art. 8º. 
- Precedentes da Turma no AMS 2.228-CE e AC 8.795-AL. 
- Manutenção da sentença." 
Do voto do Exmo. Sr. Juiz Castro Meira, Relator da decisão acima citada, destaca a 
apelante o seguinte trecho: 
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"É certo que receita não é sinônimo de renda, mas, no caso, equivalem-se. Parece-me 
absurdo que o contribuinte possa valer-se, ao mesmo tempo, de todas as deduções a que 
faz jus porque fez declaração com base no lucro real e, ao mesmo tempo, possa também 
beneficiar-se de dedução somente permitida quando for o caso de arbitramento. 
Lembro que a tese da apelante vem sendo rechaçada por esta Turma, podendo referir-me 
a pelo menos 2 julgamentos: AMS 2.228-CE e AC 8.795-AL." 
Em sentido contrário à tese da apelante e aos precedentes jurisprudenciais invocados, a 
apelada, no curso do processo, faz citar as decisões que, em ementas, abaixo vão 
registradas: 
a) do Tribunal Federal de Recursos: 
a. 1.) Apelação Cível nº 103.540-AL, julgada pela 5ª Turma, unânime, em 20.4.1988, 
publicada na Revista do TFR, vol. 157, págs. 173/176: 
"Tributário. Imposto de Renda. Pessoa jurídica. Lucro real. Omissão de receita. 
- Imposição fiscal baseada nos registros contábeis de empresa. Verificada a omissão de 
receita, considera-se lucro líquido, sujeito ao imposto à alíquota geral, sem prejuízo das 
penalidades, 50% dessa receita. Essa presunção legal, no caso, estende-se às três 
modalidades de lucro previstas no art. 221, do RIR/75. 
- A emenda ou substituição da certidão de dívida ativa, prevista nos arts. 203, do CTN, e 
2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80, só é possível nos casos de erros materiais e defeitos formais 
ou de supressão de parcelas certas. 
- Sentença confirmada." 
a. 2.) Apelação Cível nº 96.838-ACRE, julgada em 25.05.88, por unanimidade, 4ª Turma, 
publicada no DJU de 30.6.88: 
"Tributário. Imposto de Renda. Omissão de receita. 
I - É nulo o lançamento de imposto de renda no qual as receitas não contabilizadas foram 
consideradas lucro líquido. Tal procedimento viola o disposto expressamente no art. 8º, § 
6º, do Decreto-Lei nº 1.648/78, consolidado no art. 400, § 6º, do RIR/80.  
II - Apelação desprovida." 
b) Da 2ª Turma deste Tribunal: 
b. 1.) Apelação Cível nº 18.406-CE, julgada em 01.12.92, Relator o Exmo. Sr. Juiz Lázaro 
Guimarães: 
"Tributário. Omissão de receita. Fixação do lucro líquido no montante integral. Violação da 
regra do art. 400, parágrafo 6º, do Regulamento do Imposto de Renda/80. Apelo e 
remessa improvidos." 
b. 2.) Apelação Cível nº 9.317-PE, julgada em 20.08.91, Relator o Exmo. Sr. Juiz Araken 
Mariz: 
"Tributário. Imposto de Renda. Omissão de receita. Art. 400, § 6º, do RIR/80. Aplicação. 
- Havendo omissão de receita, o lucro líquido corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) 
dos valores omitidos, conforme prevê o art. 400, § 6º, do RIR/80. 
- Fixação do lucro líquido em 100% (cem por cento) do montante omitido. Nulidade do 
lançamento. 
- Apelação provida." 
b. 3.) Apelação Cível nº 2.681, julgada em 19.03.91, pub. no DJU de 12.04.91, pág. 7.270, 
Relator o Juiz José Delgado: 
"Tributário. Omissão de receita. Imposto de Renda. Cálculo. Interpretação do art. 400, § 
6º, do Regulamento do Imposto de Renda-RIR/80: 
1. Cabível o mandado de segurança se se busca a interpretação judicial da regra do art. 
400, § 6º, do Regulamento do Imposto de Renda-RIR/80, com o fito de anular autor de 
infração supostamente irregular, sendo a matéria eminentemente de direito, não 
comportando dilação probatória.  
2. Havendo omissão de receita, conforme a norma constante no dispositivo acima 
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mencionado, vigente e eficaz, o lucro suplementar a ser arbitrado, para efeito de cálculo 
do imposto de renda devido, corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) da receita 
omitida.  
3. Os conceitos de receita e renda são diversos. O imposto de renda não deve incidir 
sobre a integralidade da receita auferida, mas apenas sobre a renda efetiva obtida a partir 
dela.  
4. In casu, diante da impossibilidade de calcular o lucro proveniente da receita omitida, 
aplica-se a norma legal que estabelece o percentual de 50% da mesma, como base de 
cálculo do tributo em questão.  
5. Apelação provida." 
Anotada a divergência jurisprudencial, inclino-me em continuar filiado à corrente 
defendida pelos julgamentos desta 2ª Turma, que acompanham precedentes do então e 
Egrégio Tribunal Federal de Recursos. 
A tomada dessa posição está suportada nos fundamentos que desenvolvi ao julgar, como 
Relator, a Apelação Cível nº 2.681-CE, nesta Turma, e que agora os repito: 
"Primeiro, há que se examinar se é cabível o mandado de segurança em estudo, se não 
se faz necessário uma dilação probatória incompatível com a natureza célere e sumária 
da via mandamental. Entendo que essa dilação probatória não precisa. Na verdade, 
discute-se matéria de direito, ou melhor dizendo, o que se procura definir é se aplica-se à 
espécie concreta a regra do art. 400, § 6º, do Regulamento do Imposto de Renda-RIR/80. 
A aludida norma estipula que, em caso onde se verifique a omissão de receita, será 
computado o percentual de 50% do valor omitido, para efeito de lucro sobre o qual incidirá 
o imposto de renda.  
Para o deslinde da questão, necessário se faz confrontar os textos dos arts. 181 e 400, § 
6º, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/80: 
"Art. 181 - Provada, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro 
elemento de prova, a omissão de receita, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com 
base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da 
sociedade anônima, titular de empresa individual, ou pelo acionista controlador da 
companhia, se a efetividade de entrega e a origem dos recursos não forem 
comprovadamente demonstrados (Decreto-Lei nº 1.598/77, art. 123, § 3º, e Decreto-Lei nº 
1.648/78, art. 1º, II). 
................................................... 
Art. 400 - A autoridade tributária fixará o lucro arbitrado em percentagem da receita, 
quando conhecida. 
.................................................. 
§ 6º - Verificada a ocorrência de omissão de receita, será considerado lucro líquido o valor 
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) dos valores omitidos." 
O ilustre Juiz Hugo de Brito Machado, integrante desta Egrégia Corte, em acórdão 
publicado no Diário de Justiça da União, de 30.6.88, assim se houve: 
"Tributário. Imposto de Renda. Omissão de receita.  
- É nulo o lançamento de imposto de renda no qual as receitas não contabilizadas foram 
consideradas lucro líquido. Tal procedimento viola o disposto expressamente no artigo 89, 
§ 6º, do Decreto-Lei nº 1.648/78, consolidado no artigo 400, § 6º, do RIR/80." 
Postulava o impetrante, justamente, a anulação do lançamento efetuado pelo Fisco 
Federal, o que encontra respaldo no precedente jurisprudencial acima mencionado. Foi 
verificada a omissão de receita no valor de Cz$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzados). 
Aplicando-se a regra objetiva e clara do art. 400, § 6º, do RIR/80, seriam incorporados ao 
lucro líquido declarado 50% (cinqüenta por cento) do valor omitido, ou seja, o montante de 
Cz$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzados). Conforme demonstrativos 
anexados pela impetrante, o imposto de renda foi calculado sobre a totalidade do valor 
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omitido e não sobre 50% dele, como determina a norma legal. 
Se o dispositivo se encontra vigente e eficaz, não há o que discutir. O lançamento 
realizado encontra-se viciado, impondo-se a sua nulidade. Como bem assinala a 
apelante, renda e receita são dois conceitos diferentes. A omissão da receita não implica 
no favorecimento da empresa, com a obtenção de recursos considerada como renda, em 
sua integralidade. Ou seja, se houve (e isso não foi efetivamente comprovado, nem 
poderia ser em sede de writ of mandamus) a omissão de receita no montante de três 
milhões de cruzados não implica em ter a empresa auferido uma renda de três milhões de 
cruzados, em detrimento do pagamento do imposto sobre a renda.  
A questão, pois, é interpretar a norma. Diante da impossibilidade de calcular, por meras 
suposições, o lucro que poderia ser obtido, com a adição da receita omitida à receita 
declarada (e daí determinar a renda que serviria de base do cálculo para o imposto), o 
Regulamento estipulou que a suposta renda corresponderia a 50% da receita omitida, um 
percentual razoável, que não favorece à empresa, nem muito menos lhe prejudica, 
beneficiando o Fico com um valor compatível com a realidade econômica do mercado." 
Convém salientar que o fenômeno tributário em exame ocorreu nos exercícios de 1987 e 
1988/Base 1986 e 1987, em plena vigência do RIR/80 (Decreto nº 85.450/80). 
Em reforça à tese aqui sustentada, transcrevo, também, trecho do voto emitido pelo 
Exmo. Sr. Ministro Torreão Braz, na AC 103.540-AL, cuja ementa foi acima citada: 
"Lucro real é o determinado com base na escrituração que o contribuinte deve manter, 
com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei nº 1.598/77, art. 7º). 
O lucro arbitrado somente é admissível na ausência de escrituração ou quando ela 
contém vícios, defeitos e anomalias que a tornem imprestável à determinação do lucro 
real. 
O lucro presumido é o prefixado por lei, consoante normas especiais. No caso de omissão 
de receita, as regras legais aplicáveis consideram lucro líquido, sujeito ao imposto à 
alíquota de 30%, sem prejuízo das penalidades, 50% (cinqüenta por cento) das receitas 
omitidas. 
Na hipótese em discussão, assinala a r. sentença apelada que a imposição fiscal 
assentou nos registros contábeis da apelada, daí resultando não haver espaço para o 
arbitramento do lucro, medida excepcional a cujo respeito escreve o citado tributarista J. 
L. Bulhões Pedreira (ob. cit. pág. 871): 
"A tributação com base no lucro real depende da escrituração, que o contribuinte tem o 
dever legal de manter, e da elaboração das demonstrações financeiras exigidas pela lei. 
Se o contribuinte cumpre essas obrigações acessórias, a autoridade tributária não pode 
recorrer ao arbitramento, mas deve determinar o lucro real com base na escrituração e 
nas demonstrações financeiras, ainda que este não tenha apresentado declaração de 
rendimentos. Somente quando a escrituração contém vícios, erros ou deficiências que a 
tornam imprestável para determinar o lucro real, ou revela evidentes indícios de fraude, é 
que a autoridade tributária pode desclassificá-la e arbitrar o lucro." 
É exatamente a situação a que alude a Súmula nº 76, deste Colendo TFR.  
A colocação excogitada pela apelante atrita com o sistema.  
No arbitramento, a lei estabelece critérios que servem de roteiro ao Fisco na fixação do 
lucro e, portanto, da base de cálculo, cabendo ao Ministério da Fazenda determinar a 
percentagem respectiva, à vista da natureza da atividade econômica do contribuinte. Não 
obstante os critérios legais, o funcionário fiscal goza de certa liberdade no arbitramento do 
lucro, salvo quando verificar omissão de receita, porque aí existe a presunção legal de 
que o lucro líquido corresponde a 50% dessa receita. 
A legislação aplicável não autoriza - como pretende a recorrente - tratamento diverso 
quando o contribuinte mantém escrituração regular na forma das leis comerciais e fiscais. 
Se, em tal circunstância, é defeso à Fazenda Pública arbitrar o lucro, como seria possível, 
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sem permissão legal, abrir-lhe exceção no atinente apenas à receita omitida ?" 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação e à remessa oficial.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 47.023-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: NORTE PESCA S/A 
Advogados: DRS. JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Tributário. Isenção do IR. Empresa que exerce atividade pesqueira. Decreto-Lei 221/67 e 
seu Regulamento (Decreto 62.458/68, arts. 8º e 9º). 
Empresa que exerce atividades comerciais e industriais do setor pesqueiro autuada por 
suposta irregularidade na fruição do benefício fiscal de isenção, instituída nos termos do 
DL 221/67 e o Decreto 62.458/68 que o regulamentou. 
Benefício isencional reconhecido através da Portaria nº 246/68, expedida pelo 
Superintendente da SUDEPE, após prévia aprovação do respectivo projeto econômico. 
Exercício de atividade prevista na alínea "a", do art. 9º, do Decreto 62.458/68, consistente 
na comercialização de animais aquáticos (revenda do pescado adquirido de terceiros). 
Preenchimento dos requisitos exigidos ao gozo do benefício isencional. Anulação da 
autuação fiscal. 
Exclusão da incidência dos juros pela TRD. 
Apelação e remessa a que se nega provimento. 
 
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, 16 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Norte Pesca S/A impetrou, perante a 10ª Vara 
Federal - Seção Judiciária de Pernambuco, mandado de segurança contra ato imputado 
ao Delegado da Receita Federal, nesta capital, visando a anular autuação fiscal efetuada 
por suposta irregularidade na fruição do benefício fiscal de isenção do IRPJ, conforme 
instituído pelo Decreto-Lei nº 221/67 e seu Regulamento (Decreto nº 62.458/68). 
Sustenta, em síntese, a impetrante que, em virtude de exercer atividades comerciais e 
industriais do setor pesqueiro, requereu e obteve a isenção do imposto de renda, 
incidente sobre os resultados financeiros de seu empreendimento, o que foi reconhecido 
através da Portaria nº 246/68, expedida pelo Superintendente da SUDEPE, após prévia 
aprovação do respectivo projeto econômico. 
Afirma, outrossim, que, ao fiscalizar seu estabelecimento, o agente fiscal da Receita 
Federal contrariou as disposições legais concessivas da isenção do IR, ao glosar da 
incidência do benefício isencional parte do resultado financeiro que obtivera, sob o 
argumento de que dito resultado ter-se-ia originado de atividade comercial de revenda do 
pescado adquirido a terceiros. 
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Questiona, ainda, a cobrança de juros de mora, que teriam sido calculados de forma 
exorbitante. 
O MM. Juiz Federal concedeu a segurança, nos termos requeridos, determinando a 
anulação da autuação fiscal em comento. 
Irresignada, recorre a União Federal, argumentando que a situação descrita no projeto da 
impetrante apresentado em 1966 e aprovado pela SUDEPE não é a mesma encontrada 
pela autoridade fiscal em 1991, inexistindo razão para que o benefício isencional 
concedido seja "eternizado". Reporta-se, demais disto, às informações prestadas pela 
autoridade impetrada. 
Com a resposta ao recurso, pugnando pela manutenção da r. sentença, subiram os autos 
a este Egrégio Tribunal, vindo-me conclusos por distribuição. 
Sentença submetida ao duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O art. 80, do Decreto-Lei nº 221/67, dispõe 
sobre a isenção do imposto de renda em relação aos resultados financeiros auferidos por 
pessoas jurídicas que exerçam atividades pesqueiras, com a aprovação do respectivo 
plano de empreendimento econômico pela SUDEPE - Superintendência do 
Desenvolvimento da Pesca. 
O Decreto nº 62.458/68, por sua vez, ao regulamentar o texto legal suso-referido, 
estabeleceu, no seu art. 8º, § 5º: 
"Art. 8º ... 
§ 1º ... 
§ 2º ... 
§ 3º ... 
§ 4º ... 
§ 5º A isenção de que trata este artigo só será reconhecida pela autoridade fiscal 
competente à vista de Portaria baixada pela SUDEPE, de que o empreendimento satisfaz 
às condições exigidas pelo Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967." 
E, mais adiante, no seu art. 9º: 
"Art. 9º. Para os feitos deste Regulamento, consideram-se pessoas jurídicas que exercem 
atividade pesqueira: 
a) as legalmente registradas que tenham alguns dos seguintes objetivos exclusivos no 
seu contrato social: a captura, conservação, beneficiamento, transformação, 
industrialização, transporte ou comercialização dos seres animais e vegetais, que tenham 
na água o seu natural ou mais freqüente meio de vida."  
Interpretando, literalmente, as regras retromencionadas que tratam da isenção, nos 
termos do art. 111, do CTN, importa perquirir se a impetrante atende aos requisitos 
exigidos ao gozo do benefício isencional pleiteado. 
Consta dos autos (fls. 66) a cópia do Diário Oficial que publicou a Portaria SUDEPE nº 
246/68, considerando aprovado o projeto da impetrante, habilitando-a a beneficiar-se da 
isenção do imposto de renda, conforme previsto no art. 80, do Decreto nº 221/67. 
Demais disto, resta demonstrado às fls. 68 que a impetrante tem como objetivo exclusivo 
uma daquelas atividades elencadas na alínea "a", do art. 9º, do Decreto 62.458/68. 
Obviamente que a Portaria da SUDEPE não possuiu, por si só, o condão de definir a 
isenção tributária em apreço. 
Todavia, como ressaltou o MM. Juiz Federal, "a Portaria da Superintendência do 
Desenvolvimento da Pesca é, ao contrário do que entende a autoridade coatora, uma das 
etapas a serem cumpridas para a perfeita configuração da situação tipificada na norma 
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que confere isenção. Faz parte, portanto, da própria hipótese de incidência da norma. 
Cumprida a exigência quanto à natureza da atividade exercida e emitida a Portaria, 
portanto, está plenamente delineada a hipótese da isenção." (destaquei) (fls. 233) 
Não merece acolhida, outrossim, a tese sustentada pela autoridade coatora de que a 
impetrante não teria direito ao gozo da isenção, uma vez que no projeto aprovado pela 
SUDEPE não está elencada a revenda de pescados adquiridos de terceiros, mas, tão-
somente, a captura de lagosta, com seu posterior beneficiamento, transporte e 
comercialização. 
Com efeito, a revenda referida encontra-se relacionada como atividade pesqueira sujeita 
à isenção, nos termos da alínea "a", do art. 9º, do Decreto 62.458/68 retromencionado, 
quando se refere à comercialização de animais aquáticos. 
Não procede, ainda, o argumento utilizado pela União apelante de que a impetrante não 
faria jus à isenção em comento, porquanto a situação descrita no Projeto aprovado pela 
SUDEPE em 1966 não é a mesma encontrada pela autoridade fiscal em 1991. 
Conforme bem observado pelo MPF, "A exigência de prévia aprovação de projeto 
industrial, pela SUDEPE, não restringe a isenção fiscal apenas à captura, estendendo-se 
o benefício fiscal também à atividade de revenda de pescado adquirido de terceiros, pois 
esta última atividade é expressamente relacionada como atividade pesqueira sujeita à 
isenção." (fls. 224). 
No tocante à questão do cálculo dos juros de mora, à época da apuração dos resultados 
financeiros que ensejaram a autuação (exercícios de 1986/1987, anos-base de 
1985/1986), vigia o Decreto-Lei nº 1967/82, que previa a incidência de juros de mora de 
1% ao mês, calculados sobre o valor do débito atualizado menetariamente. 
Obviamente que a Lei nº 8.218/91, a partir da qual os juros de mora passaram a ser 
equivalentes à Taxa Referencial Diária - TRD, não poderia retroagir para alcançar o débito 
apurado no auto de infração. 
Ressalte-se, também, que o preceito da Lei nº 8.218/91 aludida veio a ser revogado pela 
Lei nº 8383/91, cujo art. 58 restaurou, a partir de janeiro de 1991, a taxa de juros de mora 
para 1% ao mês. 
Desta forma, com acerto afirma a representante do MPF que, "acaso os juros pela TRD 
incidissem no caso sub judice, isto é, pudessem ser aplicados no período de fevereiro a 
dezembro de 1991, a superveniência da Lei 8.383/91, pelos mesmos motivos, ilidiria a 
cobrança, tendo em vista que, contendo preceito mais benéfico (taxa de 1% ao mês, ao 
invés da TRD), haveria de retroagir para beneficiar o infrator." (fls. 225).  
Assim, mesmo se o crédito tributário fosse considerado devido, entendo  que deveria ser 
excluída a incidência de juros pela TRD. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 47.143-RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: CLÁUDIA PATRÍCIA COSTA DE MACEDO 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
Advogados: DRS. CARLOS HUMBERTO RIOS MENDES (APTE.) E  

ROZANNE MARIA COSTA DA ROCHA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo e Processual Civil. Mandado de Segurança. Impugnação de atos de 
nomeação de concorrentes, em concurso público, há mais de 120 dias. Decadência. 
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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, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 09 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
reconheceu a decadência em mandado de segurança impetrado para desfazer a 
nomeação de candidatos aprovados em concurso para Cirurgião Dentista da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Alega, em resumo, que a impetrada nada alegou que obstasse o pedido e que o prazo 
extintivo da ação somente começaria a correr do término de validade do concurso. 
Sem contra-razões, vieram os autos. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A tese da impetrante, de que a 
decadência só se contaria da data de extinção do prazo de validade do concurso, não tem 
qualquer sustentação. O mandado de segurança impugna os atos de nomeação de 
candidatos aprovados com a mesma média, em concurso para provimento de vagas de 
Cirurgião Dentista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Tais atos foram publicados no Diário Oficial de 14 de dezembro de 1989 (fls. 22) e a 
impetração é de 9 de dezembro de 1993, operando-se, sem dúvida, a decadência prevista 
no art. 18, da Lei 1.533. 
Note-se que a impetração não poderia ser de caráter preventivo, porque ataca ato efetivo, 
a nomeação dos candidatos aprovados no mesmo concurso, nem poderia postular a 
nomeação, até porque inexiste direito a tanto, mas tão-só a observância da ordem de 
classificação. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
É o voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 47.438-CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
Apelada: MARIA ELIZABETH DE ARAÚJO 
Advogados: DRS. ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ CÂNDIDO LUSTOSA BITTENCOURT ALBUQUERQUE E OUTROS 
(APDA.) 

 
EMENTA 
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Administrativo. Concurso público. Provimento de cargo de Professor Assistente. Anulação 
do certame. Improcedência. Nomeação. Expectativa de direito. Súmula nº 15, do STF. 
- Não há nos autos qualquer indicativo de que os demais atos do procedimento de 
seleção se tenham ressentido de qualquer irregularidade. 
- Assim, "a nulidade parcial de um ato não prejudicará na parte válida, se esta for 
separável." (Código Civil, artigo 153)." 
- Outrossim, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o candidato aprovado em 
concurso não tem necessariamente direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa 
de direito durante o prazo de validade do certame. Nesse sentido, Súmula nº 015, do 
Supremo Tribunal Federal. 
- Apelação improvida e remessa parcialmente provida para expungir a determinação para 
a imediata nomeação da candidata. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à remessa oficial 
para expungir a determinação para a imediata nomeação da candidata, nos termos do 
relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 21 de fevereiro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Maria Elizabeth de Araújo, devidamente qualificada, 
impetrou mandado de segurança contra ato do Mag. Reitor da Universidade Federal do 
Ceará, na qualidade de Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Graduação da 
mesma instituição de ensino que, ao examinar recurso contra a inscrição das candidatas 
Diva Maria Borges e Carla Bender Kotzian, determinou a anulação do próprio certame em 
que fora aprovada a impetrante, sem que lhe fosse atribuída qualquer irregularidade. 
Foi concedida liminar contra a realização de novo concurso até a decisão do pleito. A 
autoridade impetrada prestou informações, trazendo aos autos o teor da decisão 
impugnada. O MPF pronunciou-se pela concessão do writ. Houve citação de Carla 
Bender Kotzian, aprovada em 1º lugar no concurso, sem resposta. 
A r. sentença concedeu a segurança proclamando, em suma, que a nulidade que 
contaminou as inscrições de duas outras candidatas não pode prejudicar a impetrante 
que, de nenhum modo, concorreu para a ocorrência, determinando a adoção de 
providências para a pronta nomeação da impetrante. 
Irresignada, apela a Universidade Federal do Ceará, argumentando, em síntese, que o 
vício na inscrição das duas outras candidatas torna nulo o próprio concurso, pelo que tem 
como equivocada a r. sentença concessiva da segurança. 
Houve contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença concessiva da segurança 
acha-se epigrafada com a seguinte ementa: 
"Administrativo. Concurso público para provimento de cargo de Professor-Assistente. 
Invalidade de inscrições de candidatos. Anulação do procedimento seletivo. 
- A seleção para provimento de cargo público é um procedimento administrativo, isto é, a 
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prática de uma série de atos, relativamente autônomos, tendentes a consecução de um 
dado fim. 
- Se apenas um, dentre a série de atos praticados, é nulo, esse ato, e não todo o 
procedimento administrativo, há de ser anulado. Inexistência, no particular, de faculdade 
discricionária da Administração. 
- A anulação de todo o procedimento resulta em que os efeitos daí decorrentes sejam 
suportados por quem não deu causa a nulidade, e pode ensejar oportunidades para 
agressões ao 'princípio constitucional da impessoalidade da Pública Administração'. 
- Nulidade das inscrições feitas ao arrepio das exigências editalícias. Validade do 
procedimento seletivo. Nomeação da candidata aprovada. Confirmação da medida 
liminar. Concessão da segurança." 
É induvidoso que a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados 
de vício. Nesse sentido é o enunciado da Súmula nº 473, do Supremo Tribunal Federal, 
que preconiza: 
"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 
ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivos de conveniência 
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial." 
No caso, trata-se de concurso público para o cargo de Professor Assistente, em que se 
inscreveram três candidatas que foram consideradas aprovadas na seguinte ordem: Carla 
Bender Kotzian, média final 9,3 (nove vírgula três); Maria Elizabeth de Araújo, ora 
impetrante, 8,3 (oito vírgula três) e Diva Maria Borges, média final 7,7 (sete vírgula sete). 
Todavia, ao examinar recurso administrativo da impetrante, ora apelada, decidiu a 
Universidade por seu órgão competente não apenas reconhecer a invalidade das 
inscrições das demais candidatas, por vício na titulação, mas anular o próprio concurso, 
sem dizer uma palavra contra a regular inscrição da impetrante, aprovada em segundo 
lugar. 
Ora, a nulidade do certame foi apenas parcial. Seus efeitos, pois, somente devem atingir 
as candidatas cujas inscrições foram tidas como ilegais. Outra conclusão levaria quase à 
impossibilidade de êxito na realização desse processo seletivo, já que é sempre possível 
inscrever-se alguém sem a habilitação prescrita, prejudicando a terceiros que nenhuma 
relação tiveram com o vício causador do desfazimento do deferimento das inscrições. 
Com muita propriedade, escreve o ilustre sentenciante, Juiz Federal Geraldo Apoliano: 
"Se apenas um de uma cadeia de múltiplos atos administrativos 'relativamente 
autônomos' ressente-se de nódoa, mácula, ou senão, nem se imagine que, 
discricionariamente, pode (ou deve) a Administração escolher, ao bel-talante, pela 
declaração de invalidade de todos os demais atos validamente praticados, ou anular, tão-
somente, o ato eivado de vício! Não! Só há aqui uma única, válida e possível alternativa: 
anular o ato malsão; nunca os demais que a ele se subseguiram, máxime quando 
validamente praticados (não há nos autos qualquer indicativo de que os demais atos do 
procedimento de seleção se tenham ressentido de qualquer irregularidade). 
E é assim porque o procedimento administrativo, como sói ocorrer em relação ao 
procedimento judicial e ao legislativo, rege-se por uma série de princípios; dentre eles, 
destaco o 'princípio econômico', vetor informativo da atividade administrativa, que se há 
de exercitar voltada para a obtenção do máximo de resultados com o mínimo de esforços. 
Ora, no caso sob exame, a decisão impugnada operou-se sob influxo oposto: a obtenção 
de nenhum resultado, com o máximo de esforço. 
A Lei Civil Básica estabelece como princípio genérico regulador dos atos jurídicos em 
geral que: 
"a nulidade parcial de um ato não prejudicará na parte válida, se esta for separável." 
(Código Civil, artigo 153). 
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Sendo assim em relação aos atos jurídicos em geral, a fortiori o será, também, no tocante 
aos atos jurídicos cuja prática é confiada à Administração. 
No caso do procedimento seletivo sob enfoque, havia forma de identificar, sem qualquer 
esforço, os atos válidos do ato írrito." 
Acolho tais judiciosos fundamentos. 
No reexame da sentença, reformo-a, porém, no ponto em que concedeu a segurança não 
apenas para afastar a ilegalidade do ato impugnado, como também para determinar a 
nomeação da impetrante para o cargo de Professora-Assistente da disciplina Biologia 
Aquática, do Departamento de Engenharia de Pesca da UFC. 
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que o candidato aprovado em concurso não 
tem necessariamente direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito 
durante o prazo de validade do certame. Nesse sentido, a Súmula nº 015, do Supremo 
Tribunal Federal, assim dispõe: 
"Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, 
quando o cargo for preenchido sem observância da classificação." 
Com essas considerações, nego  provimento à apelação e dou parcial provimento à 
remessa para expungir a determinação para a imediata nomeação da candidata. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 47.709-PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: EVALDO VALENÇA MARANHÃO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. CELESTE DAMASCENO VIGNOLI E OUTRO (APTE.) 
 
EMENTA: 

Administrativo. Militar da Aeronáutica. Estabilidade. Art. 1º, da Lei nº 2.852/56. 
Prorrogação. Discricionariedade administrativa. 
- O art. 1º, da Lei nº 2.852/56, ao resguardar o direito dos militares "que contem ou 
venham contar dez ou mais anos de serviço", refere-se aos militares que já contavam 
esse tempo quando da sua vigência ou aos que, ainda não sendo titulares de tal lapso, só 
depois vieram a implementá-lo, não sendo o caso de quem fora licenciado quando ainda 
não chegara a alcançar o decênio. 
- A ocorrência de fato novo em relação à pretensão posta sob exame, nos precisos 
termos do art. 462, do CPC, não socorre ao apelante, pois o tempo decorrido por força da 
liminar inicialmente concedida perdeu sua eficácia no momento em que, com a 
superveniência da sentença denegatória e a cassação da liminar, verificou-se que o 
apelante não tinha direito subjetivo à pretensão de anular o ato que negou seu pleito de 
permanecer no serviço militar. 
- As prorrogações dos períodos de permanência no serviço militar estão reservadas à 
discricionariedade da autoridade administrativa. A ocorrência de fraude à lei inexiste, já 
que tal argumento culminaria por impedir o normal revezamento dos sargentos 
temporários, impedindo a renovação desse efetivo, dentro dos objetivos precípuos das 
normas que disciplinam o funcionamento da Aeronáutica. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
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unanimidade de votos, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do 
relatório e notas taquigráficas constantes do autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 04 de abril de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Evaldo Valença Maranhão, militar da Aeronáutica, 
impetrou mandado de segurança contra ato do Sr. Diretor de Pessoal da Aeronáutica que 
denegou o seu pedido de reengajamento, apesar do parecer favorável do Comando, 
quando já contava 9 anos e 6 meses de serviço. Alega que, nessas condições, acha-se 
amparado pelo art. 1º, da Lei nº 2.852, de 25.08.56. 
Foi concedida medida liminar. 
A sentença denegou a segurança ao fundamento de que o cargo tem "natureza 
temporária e as prorrogações dos vários períodos parciais de permanência no serviço 
estão reservadas à discricionariedade da autoridade administrativa militar, não se 
podendo dizer, por esta implicação ontológica, que o licenciamento - ainda que às 
vésperas do implemento de 10 anos - seja indébito obstáculo à estabilidade militar. Do 
contrário, seria tornar certo o que é precário e converter em nada o momento apreciativo 
da conveniência e oportunidade das prorrogações". 
Inconformado, apela o impetrante. 
Alega, inicialmente, que é inconstitucional o art. 44, do Decreto nº 92.577/86, tendo em 
vista a inexistência nas Leis 6.837, de 29.10.80, e 7.130, de 26.10.83, por ele invocadas, 
de qualquer dispositivo que condicione a estabilidade à autorização da Administração da 
Aeronáutica. Acrescenta que a norma regulamentar também ofendeu o art. 1º, da Lei nº 
2.852/56. Invoca o princípio da legalidade, assinalando que os dispositivos legais citados 
não concedem à Administração de Pessoal da Aeronáutica o poder discricionário para 
fracionar o tempo de serviço. Argumenta, invocando ementa do Egrégio STF, que é nulo o 
ato administrativo e que não se confunde discricionariedade com arbitrariedade. 
Por fim, invoca direito superveniente, tendo em vista que decorreram mais de dois anos e 
seis meses desde o momento em que ingressou com a impetração, trazendo, nesse 
sentido, ementas de julgados proferidos pelo Colendo STJ e por esta Corte. 
Em contra-razões, diz a União que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o 
autor não contava dez anos ao tempo do seu desligamento. Quanto ao tempo decorrido 
por força da liminar, cessaram seus efeitos em virtude da cassação da medida. 
Subiram os autos, sendo-me distribuídos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A Lei nº 2.852, de 25.08.56, garante a estabilidade no 
serviço militar nos seguintes termos: 
"Art. 1º. É assegurado estabilidade no serviço ativo militar, independente do engajamento 
ou reengajamento, aos sargentos das Forças Armadas, da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal que contem ou venham a contar dez ou mais anos de 
serviço militar." 
O apelante, no momento da impetração, não contava dez anos de serviço, mas 
apoximadamente 9 anos e 6 meses, pelo que lhe foi negado o direito postulado. 
Argumenta, porém, o Decreto nº 92.577, de 24.04.86, que aprovou o Regulamento para o 
Corpo de Pessoal Graduado da Aeronáutica, não se harmoniza com a legislação por ele 
invocada, pelo que deve ter sua inconstitucionalidade reconhecida por esta Corte. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Verifico a procedência de tal argumento. 
O dispositivo ali inicialmente invocado atribui competência ao Presidente da República 
para expedir decretos e regulamentos (art. 81, III, da CF 67/69). Portanto, nada se pode 
objetar. 
A primeira disposição legal a que se refere é o art. 7º, da Lei nº 6.837, de 29.10.80, que 
depois de fixar os efetivos da Força Aérea Brasileira, assim dispõe: 
"Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado, respeitados os limites  de efetivos por postos 
e graduações fixados no artigo 1º, desta Lei, a promover as medidas necessárias ao 
melhor aproveitamento do pessoal para atender aos serviços da Aeronáutica, dispondo, 
inclusive, sobre a criação, transformação, organização, reorganização e extinção de 
Quadros, bem como sobre as condições de ingresso nos referidos Quadros ou a 
transferência de Quadros, desde que tais providências não acarretem prejuízo às 
promoções dos militares existentes." 
Por fim, o art. 1º, da Lei nº 7.130, de 26.10.83, limita-se a estabelecer os efetivos, 
distribuídos entre oficiais e praças. 
Por seu turno, o art. 44, do Decreto nº 92.577/86, assim prevê: 
"Art. 44. As prorrogações do tempo de serviço de todas as praças serão concedidas pelos 
respectivos Comandantes, Diretores ou Chefes de Unidades Administrativas da 
Aeronáutica, por períodos sucessivos de 2 (dois) anos, exceto do último período, quando 
poderá ser fracionado, de modo que as condições de estabilidade do militar somente 
sejam adquiridas mediante autorização da DIRAP. 
Parágrafo único - As prorrogações de tempo de serviço das praças pertencentes ao QSS 
e QTA, que impliquem na aquisição do direito da estabilidade, serão concedidas pelo 
Diretor de Administração do Pessoal, e da praças pertencentes ao QCB, pelo 
Comandante do Comando Aéreo Regional, nas suas áreas de jurisdição, desde que 
autorizadas pelo Diretor de Administração do Pessoal." 
A meu sentir, não existe qualquer eiva de ilegalidade ou de inconstitucionalidade na 
norma regulamentar que, ao disciplinar a matéria referente às prorrogações de tempo de 
serviço, conteve-se dentro dos estritos termos da lei que autorizou o Poder Executivo "a 
promover as medidas necessárias ao melhor aproveitamento do pessoal para atender aos 
serviços da Aeronáutica". 
Lembra o parecer anexo às informações prestadas pela autoridade impetrada que o art. 
43, I, do mesmo decreto, determina que as prorrogações de tempo de serviço deverão 
atender à "observância das porcentagens do efetivo fixado pelo Ministro". Transcrevo 
duas passagens desse parecer que analisa com propriedade a questão sub judice: 
"Importa enfatizar que o ato de licenciamento ex officio do serviço ativo da Aeronáutica 
não se encontra caracterizado como sendo um ato administrativo complexo, visto que 
inexiste conjugação de vontades, constituindo-se os pareceres favoráveis dos 
Comandantes das diversas Organizações Militares deste Ministério, exarados nos 
requerimentos de prorrogação de tempo de serviço com fins de aquisição de estabilidade, 
e, neste caso, especificamente, apenas numa informação ao órgão decisor (DIRAP) que, 
obedecidos e estudados os pressupostos atinentes à matéria, dará, ou não, o deferimento 
aos aludidos requerimentos, configurando-se, assim, que a autoridade, para deliberar e 
decidir em caráter final sobre a espécie compete àquela Diretoria, a qual, para tanto, 
utiliza-se do poder discricionário de que está revestida, vinculada a sua decisão aos 
preceitos determinantes consagrados na legislação." (fls. 60). 
Depois de referir-se aos problemas decorrentes do licenciamento, assim escreve: 
"Neste ponto, relevante, ainda, observar-se os dispositivos da Portaria COMGEP 002/EM, 
de 28 de jan 92, editada mediante a autorização legal prevista no artigo 42, do Decreto nº 
92.577/86. Sob este enfoque, deve-se considerar que o efetivo de Suboficiais e Sargentos 
estabelecido na Lei nº 7.130, de 25 out 83, é de 25.200 homens e que a supracitada 
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Portaria COMGEP de 1992 estabeleceu, para o corrente ano de 1992, o percentual de 
30,94% do efetivo de Suboficiais e Sargentos, como suscetíveis de reengajamento, 
fazendo-se certo que no máximo 7.787 (sete mil setecentos e oitenta e sete) membros do 
Quadro de Suboficiais e Sargentos permanecerão na Força pela concessão de 
prorrogação de tempo de serviço. Os demais, ex vi legis, deverão ser licenciados, e 
dentre estes o ora postulante, nos termos e critérios preceituados nas legislações 
presentemente invocadas." (fls. 63). 
Em suma, não vislumbro qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas normas que 
embasaram o ato administrativo ora impugnado. Entendo, assim, que a norma 
regulamentar poderia fracionar o tempo de serviço de modo a adequar a estabilidade dos 
servidores temporários ao interesse superior da organização militar. Não se invoque a 
ocorrência de fraude à lei, já que tal argumento culminaria por impedir o normal 
revezamento dos sargentos temporários, impedindo a renovação desse efetivo, dentro 
dos objetivos precípuos das normas que disciplinam o funcionamento da Aeronáutica.  
Também não favorece ao apelante os termos do art. 1º, da Lei nº 2.852/56, ao resguardar 
o direito dos militares "que contem ou venham contar dez ou mais anos de serviço". É 
intuitivo que se refere a lei aos que já contavam esse tempo ao tempo da sua vigência ou 
aos que, ainda não sendo titulares de tal tempo, só depois vieram a implementá-lo. Não é 
o caso de quem fora licenciado quando ainda não chegara a alcançar o decênio. 
Analiso, por fim, a ocorrência de direito superveniente. 
Embora o apelante não contasse dez anos de serviço militar ao tempo da impetração, 
ajuizada em 23 de janeiro de 1993, é fato que conta agora mais de 12 anos de serviço, 
tendo em vista o tempo decorrido em razão da liminar prefacialmente deferida. 
Não há dúvida de que o juiz e o Tribunal devem tomar em consideração a ocorrência de 
fato novo em relação à pretensão posta sob seu exame, nos precisos termos do art. 462, 
do Código de Processo Civil. 
A medida liminar é de natureza acautelatória. Desse modo, a caracterização definitiva dos 
seus efeitos fica subordinada a condição suspensiva, que é implementada no momento 
da superveniência da sentença. Ao denegar a segurança e cassar a medida liminar, o 
tempo já consumado, embora persista sob o aspecto físico, sob o aspecto jurídico é 
nenhum. É mister compreender-se que os fatos jurídicos são dotados de um substrato 
material e um sentido normativo. No caso, o tempo decorrido perdeu o sentido normativo 
no momento em que se verificou que o apelante não tinha direito subjetivo à pretensão de 
anular o ato que negou seu pleito de permanecer no serviço militar. De outro modo, seria 
utilizar-se a medida judicial para atribuir-lhe efeito contra a lei, invadindo competência que 
está deferida à Administração Pública, cujos atos somente devem ser revistos se eivados 
de ilegalidade, abuso de poder ou quando portadores de algum vício que possa maculá-
los. 
Não se aplicam ao caso os precedentes invocados, pois aqui se discute a própria 
qualidade funcional perdida em decorrência da decisão proferida pelo órgão competente. 
É muito distinta a situação da hipótese do estudante que logra concluir o curso sob o 
amparo de medida judicial, já que seria absurdo desconhecer-se a aprendizagem 
verificada no período e a habilitação adquirida. O reconhecimento da tese implicaria no 
prevalecimento de uma regra de processo, que é meio e instrumento, sobre o direito 
material, a que deve servir e não ser por ele servido. 
Por todo o exposto, nego provimento à apelação 
É como voto. 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 25.080-SE 
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Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Embargante: FAZENDA NACIONAL 
Embargado: V. ACÓRDÃO DE FLS. 51 
 
EMENTA 

Processual Civil. Sucumbência recíproca. Rateio do ônus entre as partes. Art. 21, do 
CPC. 
01. Acórdão que julga parcialmente procedente a ação, reformando a sentença de 
primeiro grau, que tinha sido pela total procedência. Caracterização da sucumbência 
recíproca. 
02. Em caso de sucumbência recíproca, os ônus dela advindos devem ser repartidos 
entre as partes proporcionalmente à parte vencida por cada qual. Inteligência do art. 21, 
do Código de Processo Civil. 
03. Embargos providos para suprir a omissão. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento aos 
embargos para suprir a omissão, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 30 de agosto de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente, em exercício, e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: A Fazenda Nacional opôs embargos declaratórios 
contra acórdão desta Egrégia Turma, que deu parcial provimento à apelação e à remessa 
oficial, reconhecendo como ilegítima a cobrança da contribuição social instituída pela Lei 
7.689/88 apenas sobre o lucro apurado pelos empregadores. 
Alega a embargante que, tendo sido reformada parcialmente a decisão de primeiro grau, 
houve sucumbência recíproca. Assim sendo, a Turma deveria ter se pronunciado a 
respeito dos ônus da sucumbência advindos. Pede que seja sanada a omissão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Aduz a Fazenda Nacional ter se omitido a 
Turma julgadora a respeito do rateio dos ônus advindos da sucumbência, uma vez que a 
sentença de primeiro grau foi reformada em parte. 
A sentença de primeiro grau julgou procedente a ação, tendo sido a mesma reformada, 
pelo Tribunal, para julgá-la procedente apenas em relação à contribuição social cobrada 
com base no exercício de 1988.  
Deste modo, conclui-se que, realmente, houve sucumbência recíproca entre as partes. 
O art. 21, do Código de Processo Civil, disciplina a responsabilidade pelo ônus em caso 
de sucumbência recíproca: 
"Art. 21 - Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e 
proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas." 
Não bastasse a clareza do dispositivo, a jurisprudência é sonante na correção desta 
interpretação: 
"Ação de Desapropriação. Juros compensatórios devidos, não absorvidos pela correção 
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monetária. 
Considerado, na fixação do valor da indenização, o domínio útil, objeto da 
desapropriação, não há subtrair dessa indenização o valor do domínio direto, 
correspondente a vinte foros e um laudêmio. 
Distribuição proporcional das despesas, desde que caracterizada sucumbência recíproca. 
Recurso extraordinário conhecido e provido parcialmente." 
(STF, RE 84.313/RJ, DJ 13.05.77, Rel. Min. Eloy da Rocha). 
"Honorários de advogado. Sucumbência. Valor da condenação. Código de Processo Civil, 
art. 20, par. 3º. 
Na fixação dos honorários de advogado, há que se ter como referência o valor da 
condenação, nos termos do art. 20, par. 3º, do Código de Processo Civil. 
Sucumbência recíproca. Código de Processo Civil, art. 21.  
Se a autora decai substancialmente do pedido, os honorários de advogado, bem como as 
despesas processuais, serão compensadas proporcionalmente, na forma do art. 21, do 
Código de Processo Civil. 
Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte." 
(STF, RE 91.807, DJ 21.12.79, Rel. Min. Rafael Mayer). 
Ante o exposto, dou provimento aos embargos para suprir a omissão e determinar que 
seja feito o rateio do ônus da sucumbência entre as partes, na proporção de cada qual, de 
acordo com o disposto no art. 21, do Código de Processo Civil. 
É como voto. 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AC Nº 39.583-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Embargante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
Embargados: SÔNIA MARIA SOUZA SILVA E OUTROS 
ADVOGADOS: DRS. AURÉLIO AGOSTINHO DA BOAVIAGEM E OUTROS (EMBTE.) E  

RICARDO ESTEVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS (EMBDOS.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Embargos de Declaração. Requisitos. 
- A omissão de que trata o art. 535, II, do CPC, deve recair sobre a conclusão da 
demanda e não sobre suas razões, isto é, sobre ponto que deveria ser mas não foi 
decidido, e não sobre argumentos das partes, que podem ser modificados ou rejeitados. 
- Não enseja embargos de declaração a dúvida subjetiva do embargante, decorrente de 
confronto entre o que foi decidido e o conteúdo de enunciado ou súmula de outro tribunal, 
mas sim aquela objetiva, resultante de ambigüidade, dubiedade ou indeterminação das 
proposições, inibidoras da apreensão do sentido da decisão, nos termos do art. 535, I, do 
CPC. 
- A Súmula nº 356, do STF, não criou nova hipótese de cabimento de embargos de 
declaração, em caso de inexistência de vícios ensejadores do remédio aclarativo, o que 
resultaria em dar aos embargos declaratórios função de recurso de prequestionamento. 
- Embargos rejeitados. 
 
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, rejeitar os embargos, 
na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
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integrante do presente julgado. 
Recife, 08 de  novembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: A Universidade Federal de Pernambuco, com 
fundamento no art. 464, I e II, do CPC, interpôs embargos de declaração contra acórdão 
que manteve sentença concessiva de reajuste nos percentuais de 16,19%, referente à 
URP de abril e maio de 1988, e 26,05%, relativo à URP de fevereiro de 1989. 
Alega a embargante omissão do acórdão em não se pronunciar sobre argumentos 
aduzidos em suas razões de apelação, e, ainda, restar em dúvida, em razão da existência 
de direito sumulado, qual seja, o enunciado nº 322, do TST. 
Ressaltou ser necessário o pronunciamento deste Juízo nas aludidas questões, face à 
Súmula 356, do STF. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Primeiramente, verifico flagrante equívoco 
da embargante ao fundamentar-se no art. 464, I e II, do CPC, para interposição dos 
presentes embargos, uma vez que tais dispositivos referem-se ao cabimento de 
embargos de declaração em primeira instância, cujo prazo é de 48 horas (art. 465, do 
CPC), contadas da publicação da sentença. Se considerado o amparo legal invocado pela 
embargante, ter-se-ia extemporânea a interposição destes embargos, feita no quinto dia 
(22.06.94) após a publicação da decisão (17.06.94).  
Quanto à alegada omissão, sustenta a embargante não ter o acórdão abordado itens de 
suas razões de apelação, argumento este, a meu ver, insubsistente. 
O art. 535, item II, do CPC, autoriza a interposição de embargos de declaração quando 
"for omitido ponto sobre que devia pronunciar-se o tribunal". Não é o caso, uma vez que o 
acórdão embargado, fundamentado em precedentes deste Tribunal, não se omitiu em 
qualquer ponto sobre o qual devia pronunciar-se, decidindo a lide nos limites em que lhe 
foi posta, quais sejam, os reajustes de 16,19%, referente às URPs de abril e maio de 
1988, e de 26,05%, relativo à URP de fevereiro de 1989. 
Afinal, "o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já 
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 
fundamentos indicados por elas e, tampouco, a responder, um a um, todos os seus 
argumentos." (RJTJESP 115/207). (in Código de Processo Civil e Legislação Processual 
em Vigor, Theotonio Negrão, 24ª ed., p. 393). 
Segundo Carnelutti, não se pode confundir omissão de pronunciamento com omissão de 
motivação (Sistema, vol. II, nº 123), pois "a lei quer expressar com isso que a omissão 
deve recair sobre a conclusão da demanda e não sobre as suas razões." (ob. cit., vol. III, 
nº 606, in CPC nos Tribunais, por Darcy Arruda Miranda, Darcy Arruda Miranda Júnior e 
Alfredo Luiz Kugelmas, Brasiliense, 1990, p. 2778). 
Não difere o entendimento jurisprudencial: 
"O ponto omisso a que se refere o art. 535, II, do Código de Processo Civil, é o que recai 
sobre a parte dispositiva do julgado, ou seja, sobre o ponto que deveria ser decidido e não 
o foi. Não diz respeito a argumentos das partes que podem ser modificados ou 
rejeitados." (Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 16.630, de Joinville, Rel. Des. 
Osny Caetano, JC 33/289)". 
(in ob. cit., p. 2.783). 
Assim, não vislumbro omissão a ensejar embargos declaratórios, porquanto as questões 
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trazidas pela embargante dizem respeito aos argumentos apresentados como razões da 
apelação, e não propriamente a questão que deveria ser decidida e não foi, 
descaracterizando, deste modo, omissão que possa recair na conclusão da demanda. 
Quanto à dúvida alegada pela embargante, vejo igualmente infundada, porquanto o art. 
535, item I, do CPC, autoriza a interposição de embargos de declaração quando "há no 
acórdão obscuridade, dúvida ou contradição." 
A embargante não apontou qualquer dúvida ou obscuridade no acórdão ora impugnado, 
que reconheceu o direito dos embargados em receber as diferenças correspondentes ao 
período que vai da data da respectiva supressão até a data do reconhecimento e efetivo 
pagamento do reajuste em causa. 
Resumiu-se em afirmar que "restou em dúvida a embargante", em razão da existência de 
direito sumulado, qual seja, o Enunciado nº 322, do TST, que diz: 
"Os reajustes salariais decorrentes dos chamados 'Gatilhos' e URPs previstos legalmente 
como antecipação são devidos, tão-somente, até a data-base da categoria." 
Não merecendo maiores digressões, faço alusão às anotações de Theotonio Negrão, em 
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 24ª ed., pág. 392: 
"A dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva residente tão-só na mente do 
embargante, mas aquela objetiva, resultante de ambigüidade, dubiedade ou 
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido." (RTJ 105/1.047). 
"Não se conhece de embargos de declaração com o fim de orientar decisão do órgão 
julgador no sentido de precedente." (STJ, 3ª Turma, REsp 1.921-RS-EDcl., Rel. Min. Dias 
Trindade, j. 05.02.91, não conheceram, v.u., DJU 25.02.91, p. 1.466, 1ª col., em.). 
Ensina-nos José Carlos Barbosa Moreira, em seu Comentários ao Código de Processo 
Civil, vol. V, Forense, 1974, pág. 422, que: 
"A dúvida que pode ocorrer estará em quem, ouvindo ou lendo o teor da decisão, não 
logre apreender-lhe bem o sentido. Mas isso acontecerá quando o órgão judicial não haja 
expressado em termos inequívocos o seu pensamento. Logo, a dúvida será uma 
conseqüência da obscuridade ou da contradição que se observe no julgado." 
Colho, ainda, lição de José Frederico Marques: 
"O acórdão conterá 'obscuridade` quando ambíguo e de entendimento impossível, ante os 
termos e enunciados equívocos que contém. Registra-se a dúvida quando o acórdão 
provoca perplexidade para a compreensão do que foi decidido, ante a redação que se lhe 
deu: os argumentos usados, ou o entrosamento dos períodos, levam a hesitar-se para a 
compreensão do que deveria ter ficado resolvido ou solucionado." (in Manual de Direito 
Processual Civil, Saraiva, 3º vol., 2ª parte, nº 632). 
Vê-se, portanto, que não há dúvida ou obscuridade no acórdão embargado, que é bem 
claro e peremptório. 
Por último, não criou nova hipótese de cabimento de embargos de declaração a Súmula 
356, do STF, segundo a qual: 
"O ponto omisso sobre o qual não forem opostos embargos declaratórios não pode ser 
objeto de recurso extraordinário por falta do requisito do prequestionamento." 
Com efeito, se inexistem vícios que possibilitem o aclaramento da decisão embargada, 
não há que se falar em embargos de declaração, "medida tendente ao esclarecimento do 
julgado." (Lauria Tucci, Curso de Direito Processual), mas em recurso de 
prequestionamento, o que denota flagrante desvio de função empregado ao remédio 
aclarativo. 
Ante o exposto, rejeito os embargos. 
É como voto. 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 22.507-AL  
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Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Embargantes: NEYDER ALCÂNTARA DE OLIVEIRA E OUTROS 
Embargado: V. ACÓRDÃO FLS. 175 
Advogados: DRS. FÁBIO MÁXIMO DE CARVALHO MARROQUIM E OUTROS 
 
EMENTA 

Embargos de Declaração. Universidade Federal. Cargos em comissão vinculados a 
mandato certo. Dispensa. 
- São pertinentes embargos de declaração para suprir omissão, sem atingir a substância 
do julgado. 
- A investidura a termo, ou a prazo certo, não se confunde com a investidura em cargo de 
comissão. Enquanto aquela garante a continuidade de orientação, tornando a titular do 
cargo independente das injunções do superior hierárquico, esta decorre de uma relação 
de confiança, caracterizando-se pela precariedade de seu desempenho. 
- Embargos procedentes com referência à omissão. 
- Decisão embargada mantida. 
 
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, julgar procedentes os 
embargos, 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 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de embargos de declaração interpostos por 
Neyder Alcântara de Oliveira e outros contra acórdão desta Turma, do qual fui Relator, 
assim ementado: 
"EMENTA: Administrativo. Cargos ou funções de direção. Universidade. 
- Não se encontram os apelantes amparados pelo direito líquido e certo exigido pela 
norma mandamental, em seu art. 1º, Lei 1.533/51, uma vez que suas pretensões se 
localizam dentro do poder discricionário da Administração Pública, que pode estipular da 
sua oportunidade e conveniência como lhe aprouver. 
- Apelação improvida." 
Alegam as embargantes que o acórdão embargado fundamentou o seu entendimento em 
doutrina completamente alheia à realidade dos autos e diametralmente oposta à 
fundamentação da sentença a quo, como também não levou em conta o fato consumado 
da nomeação dos apelantes/embargantes. 
Apontam a omissão ao fato de os mesmos terem sido nomeados para cargos 
comissionados a prazo certo, a termo ou a mandato, não sujeitos, portanto, à revogação 
provinda da autoridade nomeante. 
Acrescentam que a discrepância existente entre ambas as fundamentações deixou os 
embargantes necessitando saber o verdadeiro direcionamento do julgado de 2º grau, ou 
seja, se os atos de seus provimentos a termo têm o mesmo destino daqueles cargos 
comissionados meramente sujeitos à dispensa ad nutum; Que o acórdão embargado 
negara vigência ao art. 16, IV, §§ 2º e 3º, da Lei 642/77, e arts. 3º e 4º, do Decreto nº 
80.536/77. Também questões relevantes de ordem legal e constitucional, abordadas no 
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mandamus e ratificadas na apelação, não foram analisadas  nem levadas em 
consideração no acórdão embargado, como por exemplo o art. 48, X e XI, da CF, a Lei 
8.168/91, que não fora analisada em seu conjunto, e os arts. 7º, 13, §§ 1º e 4º, e 15, §§ 1º 
e 3º, da Lei 8.112/92 (RJU). 
Finalmente, pedem o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam 
analisados, discutidos e providos nos termos apresentados. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Os presentes embargos foram apresentados 
com a alegação de contradição do acórdão embargado com a respeitável fundamentação 
da sentença a quo, assim como omissões no atinente a questões de ordem legal e 
constitucional abordadas no mandamus e ratificadas na apelação. 
Em tese, são pertinentes os embargos, merecendo conhecimento e apreciação, por se 
configurarem processualmente adequados. 
Em princípio, embargos de declaração não são recursos idôneos para corrigir os 
fundamentos de uma decisão. Pressuposto específico de admissibilidade dos embargos 
declaratórios é a existência, no acórdão, de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão 
de ponto sobre que deviam pronunciar-se os juízes do julgado embargado. 
Segundo lição doutrinária do saudoso Moacir Amaral Santos, os embargos de declaração 
"não visam à reforma do julgado, pois este, ainda que provido, manter-se-á inatingível na 
sua substância. 
Por meio desses embargos, o embargante visa a uma declaração do juiz ou juízes que, 
sem atingir a substância do julgado embargado, a este se integre, possibilitando sua 
melhor inteligência e interpretação." 
Por sua vez, Frederico Marques assim se manifesta: 
"Decididos os embargos de declaração, com o seu acolhimento pela Turma julgadora, há 
um plus no acórdão assim proferido em relação ao acórdão embargado. Desde que se 
completou este, no que tinha de omisso, ou se lhe imprimiu conteúdo adequado, 
desfazendo a obscuridade, dúvida ou contradição, claro que algo foi inovado quanto ao 
anterior julgamento. O que, porém, não se admite é que se inove além dos limites da 
simples declaração, para, indevidamente, corrigirem-se errores in indicando ou in 
procedendo, como se o recurso fosse embargos infringentes." 
Com referência à alegada omissão sobre os cargos em comissão vinculados a mandato 
certo e à indagação de ser ou não dispensados ad nutum, vale pôr em destaque nota de 
Hely Lopes Meirelles: 
"A nomeação é a primeira investidura a que se refere a Constituição da República (art. 37, 
II) e, consoante a natureza do cargo, pode ser efetiva, em comissão e vitalícia. A par 
destas, existe ainda a nomeação para o exercício de funções por prazo determinado, 
constituindo uma investidura a termo, impropriamente denominada mandato. A investidura 
a termo ou a prazo certo, entretanto, não se confunde com o mandato de Direito Privado, 
nem com o mandato legislativo, e muito menos com a nomeação em comissão e com a 
delegação de competência (espécie de mandato administrativo), porque todos esses 
decorrem de uma relação de confiança entre o mandante e o mandatário, o nomeante e o 
nomeado ou o delegante e o delegado e, salvo quanto ao mandato legislativo, 
caracterizam-se pela precariedade." (Grifei) 
Os titulares de cargo em comissão são exoneráveis ad nutum, qualquer que seja o tempo 
de serviço no cargo, e jamais podem adquirir estabilidade ou pretender a permanência no 
cargo, porque essa garantia é exclusiva dos servidores regularmente investidos em 
cargos públicos de provimento efetivo. 
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Quanto à percepção de vencimentos por exercício do cargo, é a regra da Administração 
brasileira, que desconhece cargo sem retribuição pecuniária, mas a lei pode condicionar 
este pagamento a um período mínimo de substituição. Senão, vejamos o art. 38, da Lei 
8.112/90: 
"Art. 38. Os servidores investidos em função de direção ou chefia e os ocupantes de 
cargos em comissão terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de 
omissão, previamente designados pela autoridade competente. 
§ 1º. O substituto assumirá automaticamente o exercício do cargo ou função de direção 
ou chefia, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, observando-se quanto aos 
cargos em comissão o disposto no § 5º, do art. 62." 
"Art. 62.  Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida 
uma gratificação pelo seu exercício. 
§ 5º. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o 
inciso II, do art. 9º, bem como os critérios de incorporação à vantagem prevista no 
parágrafo segundo, quando exercidos por servidor." 
Ainda, o vigente Estatuto da UFAL, em seu art. 30, § 1º, deixa claro: 
" Art. 30.  
§ 1º. O Diretor é o agente executivo da Unidade, sendo auxiliado e substituído, em suas 
faltas e impedimentos, pelo Vice-Diretor." 
Como se vê, não se trata, desse modo, de atividade não remunerada. 
Com relação aos outros argumentos, como bem mostrou o eminente Juiz monocrático, 
em sua bem formulada sentença em embargos declaratórios:  
"Aqui, o erro dos embargantes é o de supor que a sentença tenha que solucionar todos os 
problemas técnico-jurídicos suscitados tanto na inicial como na contestação, ainda 
aqueles que não guardem relação com a decisão da lide. Não é assim, porém. O que o 
sistema exige das sentenças é que exauram toda a pretensão deduzida em juízo, 
apreciando-a por inteiro." 
Diante do exposto, julgo procedentes os embargos de declaração para suprir a omissão, 
mas mantenho a decisão embargada. 
É como voto. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES EM AC Nº 7.225-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Embargante: UNIÃO FEDERAL 
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
 
EMENTA 

Ação Civil Pública. Ministério Público. Legitimidade. Interesse difuso e coletivo. 
- Na pretensão de ver reintegrados servidores públicos, abriga-se o interesse individual de 
cada um destes, e não os interesses difusos ou coletivos aos quais se refere o art. 129, 
inciso III, da Constituição Federal. 
- Ausente o interesse difuso ou coletivo, torna-se ilegítima a substituição processual pelo 
Ministério Público. 
- Embargos providos. 
 
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, dar provimento aos embargos, 
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na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 08 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de embargos infringentes contra acórdão 
da 2ª Turma que, por maioria de votos, deu provimento à apelação do embargado. 
Restou assim ementado o referido acórdão, que foi lavrado pelo ilustre Juiz Petrúcio 
Ferreira, atual Presidente deste Egrégio Tribunal: 
"EMENTA: Processual Civil. Ação Civil Pública. Rejeição da inicial. 
1. Exigindo o exame do cabimento ou não da ação adentre-se no próprio mérito da 
questão, de modo a aprofundar-se em tal matéria para se concluir sobre a legitimidade ou 
não do MPF para ajuizar a referida ação, não há como, em tese, rejeitar-se a inicial com 
base em uma análise perfunctória do mérito. 
2. Apelação provida." 
Pretende a embargante, com a revisão do julgado, a prevalência do voto vencido do 
ilustre Juiz Lázaro Guimarães que negou provimento à apelação, com o objetivo de ver 
declarada a ilegitimidade do Ministério Público Federal em defender a reintegração de 
servidores públicos do sistema de saúde, demitidos ou postos em disponibilidade, e a 
revisão dos critérios destes atos administrativos, por inexistir, neste caso, interesse difuso 
que possibilite a impetração de ação civil pública. 
Sem revisão (RI, art. 30, IX). 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A questão posta em debate se resume em 
saber se existe legitimidade ao Ministério Público Federal para interpor uma ação civil 
pública, requerendo a reintegração de funcionários demitidos ou postos em 
disponibilidade, e a revisão dos critérios destes atos administrativos, com a intenção de 
zelar pela saúde pública. 
O ilustre Juiz de primeira instância considerou o Ministério Público "parte manifestamente 
ilegítima para promover a presente ação", por inexistir interesse difuso ou coletivo, nem 
hipótese que autorizasse a substituição processual. Indeferiu a inicial, determinando o 
arquivamento do processo. 
A Constituição Federal, em seu artigo 129, assim dispõe: 
"Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público: 
I   - ... 
II  - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia; 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público 
e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;" 
Portanto, a ação civil pública deverá ser proposta com o objetivo de defender interesses 
difusos ou coletivos (conforme também o disposto no art. 1º, da Lei 7.347/85). A doutrina 
define interesse difuso como o interesse de um grupo indeterminável de pessoas, e 
interesse coletivo o que atinge número determinado de indivíduos. 
Hugo Nigro Mazzilli, em seu trabalho Interesses Coletivos e Difusos, publicado na RT-
668, jun/91, esclarece que: 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

"... 
Cumpre anotar que a defesa de interesses de um grupo determinado ou determinável de 
pessoas pode interessar à coletividade como um todo. Isto geralmente ocorre quando é 
extraordinariamente grande a dispersão de interessados, o que pode tornar necessária, 
ou pelo menos conveniente, sua substituição processual pelo Ministério Público (p. ex., v. 
art. 1º da Lei 7.913/89; arts. 91 e 92 da Lei 8.078/90); ocorre, ainda, quando interessa à 
coletividade o zelo pelo funcionamento correto, como um todo, de um sistema econômico, 
social ou jurídico. Neste último caso, são seriamente abaladas a captação de poupança 
popular ou a confiança de mercado nas empresas sempre que ocorrem falhas de 
gravidade no respectivo sistema; por essa razão, o Ministério Público é chamado a intervir 
na defesa de interesses coletivos, como em favor de credores em questões falimentares 
ou em prol dos titulares de valores mobiliários ou de investidores no mercado, para evitar 
prejuízos ou obter ressarcimento de danos por eles sofridos. 
Cremos deva firmar-se interpretação de caráter finalístico. O art. 129, III, da CF, comete 
ao Ministério Público a defesa de interesses difusos e coletivos. Quanto aos difusos, não 
há distinguir; por coletivos, entretanto, aí estão os interesses da coletividade como um 
todo. A defesa dos interesses de meros grupos determinados de pessoas só se pode 
fazer pelo Ministério Público quando isto convenha mais diretamente à coletividade como 
um todo. Devemos, pois, examinar o dispositivo do art. 129, III, da CF, em harmonia com 
a destinação institucional do Ministério Público (CF, art. 127, caput)." (fls. 52 da RT). 
Quando a Administração Pública demite ou põe em disponibilidade funcionários que 
trabalham no sistema de saúde pública deve atender sua conveniência, além de respeitar 
o princípio da legalidade. Ao Poder Judiciário não é possível a apreciação do mérito deste 
ato administrativo, devendo apenas examinar sua legalidade. As razões de conveniência 
destes atos fogem do seu controle. 
No que diz respeito à legitimidade do Ministério Público, não vislumbro como os atos 
administrativos atacados nesta ação civil pública possam afetar toda a sociedade. A 
situação crítica da saúde pública no Brasil não justifica a permanência de qualquer 
indivíduo no funcionalismo, em detrimento do interesse público, que, em princípio, é 
defendido pela Administração. Além do que, a ausência de alguns servidores, 
teoricamente, pode até melhorar a situação da oferta dos serviços públicos, na medida 
em que possibilite uma condição mais favorável a sua prestação. 
Resta evidente o interesse restrito apenas de um pequeno grupo pelo seu retorno ao 
trabalho. Embora esta ação tenha sido impetrada pelo Ministério Público, a pretexto de 
defender interesses difusos, na verdade patrocina causa do interesse exclusivo dos 
servidores. Ausente o interesse difuso ou coletivo, torna ilegítima a substituição 
processual do Ministério Público . 
Evidentemente, não se pode afirmar que os servidores não têm o direito requerido. 
Porém, esta matéria não poderia ser apreciada no âmbito de uma ação civil pública, que 
não é instrumento apropriado à defesa do interesse exclusivo de determinado grupo. 
O próprio Ministério Público nesta instância, através da Procuradora Dra. Eliane de 
Albuquerque Oliveira Recena, ofertou parecer constante nos autos às fls. 108/117, 
embora discordando dos fundamentos da decisão monocrática, e opinou pela sua 
manutenção, pois considerou que a pretensão deduzida em juízo não poderia ser objeto 
de decisão do Poder Judiciário, já que o fim visado seria a apreciação da conveniência 
dos atos praticados pela Administração, e não de sua legalidade. 
Não obstante, não se vislumbra interesse difuso e nem coletivo que permita propositura 
de ação civil pública, razão pela qual dou provimento aos embargos infringentes para que 
seja mantida a decisão do Juízo monocrático. 
É como voto. 
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HABEAS CORPUS Nº 0476-PB 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Impetrantes: DRS. ERISVALDO GADELHA SARAIVA E OUTROS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA-PB 
Pacientes: MARIA DA GLÓRIA DE ARAÚJO SILVA E MARIA DE LOURDES MONTEIRO 

DE ARAÚJO BARBOSA (RÉS PRESAS) 
 
EMENTA 

Processual Penal. Habeas Corpus. Relaxamento de prisão preventiva decretada por Juiz 
incompetente. 
- Em se reconhecendo o douto Magistrado de primeiro grau incompetente para 
julgamento de ação penal, tornam-se ilegais todos os atos decisórios até então 
praticados. 
- Prisão preventiva relaxada em face da incompetência do Juiz.  
 
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, conceder a liminar, 
nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o 
presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 1º de dezembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Habeas corpus impetrado em favor de Maria da 
Glória de Araújo Silva e Maria de Lourdes Monteiro de Araújo Barbosa visando ao 
relaxamento da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 945.956-6, em 
que as pacientes figuram como rés, juntamente com Dulce Cléa Vianna Amorim da Silva. 
Os impetrantes fundamentam o pedido com base nos arts. 648, inciso III, do CPC, e 5º, 
LIII, da Constituição Federal. Insistem na revogação da prisão preventiva, porquanto o 
douto Magistrado de primeiro grau acolheu a exceção de incompetência interposta nos 
autos acima referidos em face do foro privilegiado desfrutado por Dulce Cléa. 
Reconhecendo-se incompetente o juízo ad quo, tem-se como ilegal todos os atos por ele 
praticados. 
Relatei. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Prisão preventiva decretada por Juiz 
que se declarou incompetente ao acolher a exceção de incompetência para julgar ação 
penal na qual figuram como rés as pacientes do presente habeas corpus.  
A questão objeto de discussão consiste em se saber se subsiste ou não a ordem de 
prisão preventiva face ao entendimento do douto Magistrado.  
A meu sentir, declarando-se a incompetência da autoridade judicial, tornam-se nulos 
todos os atos decisórios já praticados. Conseqüentemente, em se tratando a prisão 
preventiva de um ato da espécie, manifesta é a sua nulidade. 
Isto posto, concedo a liminar.  
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Assim voto.  
 

HABEAS CORPUS Nº 0491-PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: FLÁVIO DO NASCIMENTO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA-PE 
Paciente: FLÁVIO DO NASCIMENTO 
Advogado: DR. WALDOMIRO BRILHANTE DA NÓBREGA (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Alegações de excesso de prazo. 
Co-réus. Tratamento diferenciado. Invocação de isonomia. 
- "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por 
excesso de prazo" (Súmula 52, do STJ). 
- Sendo diversas as situações de cada co-réu da ação delituosa em apuração, descabe, a 
priori, invocar-se o princípio da isonomia como base à reivindicação de tratamento 
idêntico. 
- Ordem denegada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 21 de fevereiro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Flávio do Nascimento, devidamente qualificado, por 
seu advogado, impetra habeas corpus liberatório em seu favor, apontando como 
autoridade coatora o MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado de 
Pernambuco. 
Em síntese, alega que está sendo processado pelo recebimento indevido de quotas de 
auxílio-desemprego, juntamente com o servidor da DRT/PE Antônio José de Barros Filho, 
que responde ao processo em liberdade. Por outro lado, já são transcorridos quase 150 
(cento e cinqüenta) dias, sem que haja definição de sua situação penal. 
Invoca, pois, a necessidade da extensão do benefício concedido ao co-réu, como 
aplicação do princípio constitucional da isonomia, e ainda o relaxamento da prisão por 
excesso de prazo. 
Nas informações, diz a autoridade impetrada que o paciente acha-se incurso nas sanções 
do art. 312, § 1º, do Código Penal, e que o processo está na fase de diligências prevista 
no art. 499, do Código de Processo Penal. Acrescenta que esta Turma denegou HC nº 
473-PE requerido pelo mesmo impetrante. 
A ilustre Procuradora Regional da República, Drª Armanda Figueirêdo, opinou pela 
denegação da ordem. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Esta Turma, em julgamento proferido na 
última sessão do ano passado, no dia 20 de dezembro, por maioria, denegou a ordem 
impetrada pelo ora requerente, que também invocava o excesso de prazo. Menos de um 
mês decorrido, ingressou com a presente impetração em que traz argumentos parecidos. 
Fundamenta o pedido no princípio da isonomia, alegando que deveria ter o mesmo 
tratamento dispensado ao co-réu Antônio José de Barros Filho, que, aproveitando-se de 
sua qualidade de funcionário público da Delegacia Regional do Trabalho em Pernambuco, 
desviava os formulários oficiais de carteiras profissionais e os fornecia ao ora impetrante. 
Desse modo, entende que mereceriam idênticas condições, invocando o princípio da 
isonomia, consagrado no art. 5º, da Constituição Federal. 
Descabe, no âmbito do habeas corpus, sem a possibilidade de profundo exame de 
provas, analisar-se a procedência da pretensão. A situação de co-réus em si não obriga o 
magistrado a dispensar igual tratamento quanto à imposição de prisão cautelar. A decisão 
vai depender do exame específico de cada caso para verificar-se a presença, ou não, dos 
requisitos legais autorizadores da medida. É impossível fazê-lo à luz dos documentos 
trazidos aos autos: um atestado fornecido por empresa desta Capital, certidão negativa do 
Cartório do 1º Ofício da Comarca do Recife, conta de luz e cópia da carteira de 
identidade. 
Quanto ao excesso de prazo, verifica-se que o processo vem tendo seu curso regular, já 
que se achava ultimada a instrução, com prazo de diligências preconizado pelo art. 499, 
do Código de Processo Penal. Desse modo, descabe argüir-se a existência de 
constrangimento ilegal, consoante iterativa manifestação da jurisprudência. 
Sobre esse aspecto, acolho a manifestação do parecer subscrito pela Drª Armanda 
Figueirêdo, que atua pelo Ministério Público Federal junto a esta Turma, nos seguintes 
termos: 
"Quanto ao excesso de prazo no processamento da ação penal, entendo que o decurso 
de tempo existente entre o ajuizamento, ocorrido em 26 de setembro de 1994, fls. 14/16, 
não constitui justa causa para a concessão do pedido, tendo em vista que, nesse prazo, 
ocorreu, dentre outros fatos, o recesso do Judiciário. 
Mister é que se mencione a posição dos nossos Tribunais, ao decidirem sobre questões 
de habeas corpus, cujo objeto seja a demora na condução do feito. 
O eminente Damásio E. de Jesus, comentando a orientação do Egrégio STF, a respeito 
da presente matéria, aludiu: 
'É orientação dominante no STF a de que, transposta a fase da instrução criminal, não se 
pode argumentar com a demora no praticar os atos que a compõem, para, com 
fundamento nesse retardamento, reconhecer-se constrangimento ilegal que autorize a 
concessão de habeas corpus (RTJ 69/196; no mesmo sentido: RTJ 43/479 e 50/635).' 
(in Código de Processo Penal Anotado/Damásio de Jesus - 5ª ed., atualizada e aum. - 
São Paulo: Saraiva, 1986, p. 401).' 
Lembre-se que o número de testemunhas é expressivo, sendo que, muitas delas, são 
domiciliadas em outros Municípios, fls. 16, o que, sem dúvida, torna a operação judicial 
mais lenta. Tal fato, evidentemente, não pode ser atribuído ao magistrado que preside o 
feito, inexistindo, na verdade, responsabilidade pessoal do impetrado: 
'Mesmo assim se admitindo, ultrapassados os prazos legais para a formação da culpa, 
não se constituem eles em excesso de prazo quando as peculiaridades do caso, tais 
como o número exagerado de testemunhas residentes fora da comarca, mostram que a 
culpa pelo atraso não é do Judiciário.' (RT 666/331). 
Por outro lado, o impetrante não informou a atual fase instrutória, o que foi esclarecido 
pelo impetrado, segundo o qual, em 25 de janeiro do corrente ano, fls. 13, os autos se 
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encontram em fase de diligência, ex vi art. 499, do CPPB. A fase de diligências do 
processo, consoante iterativa versão jurisprudencial, impede a tese de que há ilegalidade 
remediável via habeas corpus: 
'Iterativa é a jurisprudência no sentido de que se já encerrada a instrução e na fase do art. 
499, do CPP, o processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo para a 
formação da culpa.' (JTACRESP 73/95, RT 587/391). 
A questão parece ser definitivamente solucionada pelo Egrégio STJ, pelo seu Enunciado 
nº 52: 
'Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por excesso 
de prazo.' 
Comentando aludida manifestação daquela Egrégia Corte, Júlio Fabbrini Mirabete 
acrescenta que o Enunciado nº 52 terá aplicação 'quer o feito se encontre na fase de 
alegações finais, do artigo 500, quer esteja na fase de diligências, do artigo 499.' (in 
Código de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, 
resenha jurisprudencial / Júlio Fabbrini Mirabete. - São Paulo: Atlas, 1994, p. 761)." 
Como se vê, não há fundamentos para o pretendido relaxamento da custódia preventiva. 
Isto posto, denego a ordem impetrada. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 38.919-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA  
Impetrantes: LUCIANA DIAS ARRAIS E OUTRO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA-CE  
Lit. Pass.: JOSÉ DALTON VITORINO LEITE 
Advogados: DRS. JOSÉ ANCHIETA SANTOS SOBREIRA FILHO E OUTROS (IMPTES.) E  

CÍCERO DE OLIVEIRA LEMOS NETO (LIT. PASS.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança contra ato judicial. Candidatas aprovadas em concurso público do 
TRT da 19ª Região e nomeadas para o TRT da 7ª Região. Suspensão do ato de 
nomeação. Ilegitimidade. 
- Os provimentos de cargos sob ataque, na ação popular, foram realizados em obediência 
à Lei Suprema, pois antecedidos de imprescindível concurso público, cuja ordem de 
classificação não se feriu. 
- O ato que suspendeu os efeitos das nomeações revestiu-se, portanto, de evidente 
ilegalidade.  
- Segurança concedida.  
 
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, conceder a segurança, nos 
termos do voto do  Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o 
presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 08 de março de 1995 (data do julgamento).  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Luciana Dias Arrais e Cristiana Tavares Aguiar 
impetraram o presente mandamus contra ato judicial do MM. Juiz Federal da 4ª Vara no 
Ceará de conceder liminar suspendendo a nomeação das requerentes para o TRT da 7ª 
Região. 
A preambular atacada fora deferida nos autos de ação popular proposta contra a União 
por José Dalton Vitorino Leite, visando ao anulamento dos provimentos dos cargos. 
Interposto agravo de instrumento, pretendem as impetrantes se suspenda o ato atacado 
ou se empreste efeito suspensivo ao recurso. 
Deferi a liminar (fls. 124). 
A autoridade impetrada prestou as informações de estilo (fls. 145/146). Entendera 
presente o fumus boni juris em face da decisão proferida pelo STF na ADIN 213-7-RJ. E o 
periculum in mora estaria configurado na medida em que a Administração Pública poderia 
contrariar a Constituição superlotando seus quadros com servidores, sob a alegação de 
estarem prestando serviço. 
O litisconsorte passivo necessário pronunciou-se nos autos (fls. 128/139). 
A douta representante do Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem. 
Relatei. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Os fundamentos deste voto são os 
mesmos do despacho de fls. 123/125, concessivo da medida liminar. 
Ali averbei: 
"...Os provimentos de cargos sob ataque, na ação popular, ter-se-iam realizados 
higidamente, em face da Lei Suprema, pois antecedidos de imprescindível concurso 
público, cuja ordem de classificação não se feriu. 
Tal validade se pode legitimamente presumir, até em face de procedimentos idênticos 
adotados, após a promulgação da atual lex legum, pelo Supremo Tribunal Federal e 
Tribunais Superiores, efetivando interpretação do pertinente dispositivo constitucional. 
Minguava, assim, a plausibilidade do bom direito do autor popular, que permitisse o 
deferimento da medida liminar, no juízo monocrático. 
Mas, se fumaça desse direito por acaso se levantasse, ainda se mostraria ausente o 
necessário periculum in mora, eis se não exibe a ocorrência de danos irreparáveis à 
União, dada a evidente contra-prestação em trabalhos, por parte das impetrantes, ao 
auferimento dos estipêndios vindos das burras públicas. 
Ademais, restou carregada de plena satisfatividade, donde digna de reparo, a decisão 
dispensadora da cautela, porquanto em verdade antecipou de vez o pretendido na 
exordial, acarretando a exoneração de servidores empossados e de exercício iniciado, 
quando prolatado o despacho. Aqui detrimento já se detecta contra o próprio serviço 
público..." 
Concedo a segurança, consolidando o provimento liminarmente outorgado. 
Assim voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 41.792-PE 

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

Processual Civil. Mandado de Segurança. Dano reparável. 
- Se do ato impugnado decorre prejuízo praticamente irreparável, e são relevantes os 
fundamentos do pedido, concede-se a segurança, ainda que possa desta decorrer algum 
dano, desde que reparável aos interesses defendidos pela parte contrária. 
- 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 maioria, vencido o Sr. Juiz Nereu Santos, 
conceder a segurança, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 30 de novembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de 
liminar, impetrado por IPOJUCA - Empreendimentos e Participações Ltda. contra ato do 
MM. Juiz Federal da 3ª Vara em Pernambuco, que, em ação cautelar movida pelo 
Ministério Público Federal contra a impetrante e contra a Companhia Pernambucana de 
Controle de Poluição Ambiental e de Administração dos Recursos Hídricos (CPRH), 
deferiu medida liminar, determinando que a impetrante cessasse "todo e qualquer 
procedimento de destruição de manguezal na área da praia de SUAPE, quais sejam: 
desmatamento, queimada e aterramento dos manguezais", bem como "qualquer 
intervenção no ecossistema do aludido local, como uso de draga ou qualquer máquina 
que intervenha no meio ambiente", fixando multa diária para o caso de descumprimento 
da medida. 
Alega o impetrante, que é titular de direitos sobre a área em questão e pretende construir, 
na mesma, um complexo turístico, que diz ser de relevantíssimo interesse sócio-
econômico para o Estado de Pernambuco. Requer o anulamento do despacho que deferiu 
a liminar ou a outorga de efeito suspensivo ao agravo contra ele interposto pela 
impetrante. 
A liminar foi deferida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal em 20/04/94, conforme acórdão 
lavrado fls. 174. 
A autoridade coatora prestou informações às fls. 179. Já o Ministério Público Federal, 
sendo citado, contestou a ação (fls. 277/283), pedindo a denegação do pedido. 
De outra feita, o Ministério Público Federal, agora na qualidade de fiscal da lei, opinou 
pela concessão da ordem, segundo parecer de fls. 288/294. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O MM. Juiz Federal da 3ª Vara em 
Pernambuco, em ação cautelar movida pelo Ministério Público Federal contra a 
impetrante e contra a Companhia Pernambucana de Controle de Poluição Ambiental e de 
Administração dos Recursos Hídricos (CPRH), deferiu medida liminar, determinando a 
paralisação de "todo e qualquer procedimento de destruição de manguezal na área da 
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praia de SUAPE, quais sejam: desmatamento, queimada e aterramento dos manguezais", 
bem como "qualquer intervenção no ecossistema do aludido local, como uso de draga ou 
qualquer máquina que intervenha no meio ambiente", fixando multa diária para o caso de 
descumprimento da medida. 
No caso, qualquer que seja a decisão por nós proferida, haverá dano para uma das partes 
- ao meio ambiente ou ao impetrante. A questão essencial, portanto, reside em saber qual 
dos danos é de mais difícil reparação. 
Os danos ao meio ambiente, uma vez comprovados, podem ser reparados pela 
impetrante. Aliás, isto pode dar-se em decorrência de condenação, na própria ação a ser 
movida pelo Ministério Público, como processo do qual é acessório o da medida cautelar 
em cujo âmbito foi deferida a medida liminar atacada. E tais danos até podem não 
ocorrer, desde que cumpridas todas as condições impostas pela autoridade competente, 
para a autorização do empreendimento, nos termos do competente relatório de impacto 
ambiental. 
Sendo indeferida a ordem pleiteada, o prejuízo da impetrante é inevitável, além dos lucros 
cessantes. Mesmo admitindo que tais prejuízos e lucros cessantes são indenizáveis, a 
obtenção de tal indenização, obviamente, não se dará no âmbito deste mandado de 
segurança, e isto é bastante para que se afirme serem aqueles prejuízos irreparáveis. 
Prejuízos a terceiros, que deixarão de ter oportunidade de trabalho. Prejuízos, ainda, 
certamente sofrerão todos quantos deixarem de auferir as vantagens decorrentes do 
aumento da oferta de empregos. E estes nem mesmo terão como reivindicar coisa 
alguma. 
De todo modo, ainda que se entenda que a possibilidade de reparação através da ação 
própria é suficiente para afastar a necessidade da liminar aqui pedida, tem-se de 
considerar que a indenização, a ser paga pela União, passa pelo precatório, que, em face 
da inflação, restou praticamente inutilizado. Assim, pode-se considerar que tal 
possibilidade é, na prática, quase inexistente. A indenização a final recebida, em casos 
assim, não cobre mais do que pequena parte do prejuízo. 
O Ministério Público Federal, em seu bem lançado parecer (fls. 288/294), assim dispõe: 
"Não obstante a diligência que norteou toda a atuação da Procuradora do Ministério 
Público Federal a culminar na exordial que instaurou a referida ação cautelar, corroborada 
pela Contestação às fls. 277/283 destes autos, não foi possível vislumbrar os vícios 
apontados na autorização conferida pela Companhia Pernambucana de Controle de 
Poluição Ambiental e de Administração dos Recursos Hídricos - CPRH, à impetrante, para 
a supressão do manguezal. 
Em primeiro lugar, descabe argüir a nulidade da autorização ora enfocada, alegando para 
tanto a ausência de licença prévia do Departamento de Patrimônio de União - DPU e da 
Capitania dos Portos. 
É que o art. 30, do Decreto-Lei nº 3438/41, que disciplina a questão, em nenhum 
momento prevê como condição para a outorga de autorização a obtenção de quaisquer 
licenças. 
O que a norma exige é que o interessado na exploração de área de manguezal em 
terreno de marinha detenha o aforamento ou outro título que legitime a exploração. 
E o aforamento estava comprovado pelas escrituras e certidões a que já fez menção 
(cópias de fls. 56/60). Com base nas mesmas e na legislação pertinente, o impetrante 
obteve a indispensável autorização. 
Saliente-se que não se nega a necessidade de que a empresa impetrante obtenha 
autorizações outras, impostas em legislação mais recente, para iniciar seu 
empreendimento. 
O que se entende é que, para a supressão do manguezal, melhor dizendo, de parte do 
que restou, posto encontrar-se tal área em lamentável estado de degradação natural, 
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conforme o levantamento realizado pela equipe responsável pelo Estudo do Impacto 
Ambiental - EIA, é bastante a autorização do órgão estadual, de acordo com a legislação 
sobre a matéria, que não dispensa, por conseqüência, a motivação do ato que a concede. 
No que pertine à legislação ambiental que protege os manguezais, constata-se que o 
recente Decreto nº 750/93, invocado amiúde no caso em apreciação, permite 
expressamente a supressão de manguezais, a teor do parágrafo único, do art.1º, c/c art. 
3º, daquele texto legal. 
Também o permite, pode-se deduzir, a Resolução nº 10/93, do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - CONAMA, quando, em seu art. 4º, parágrafo único, excetua os 
manguezais da delimitação de vegetação primária e em estágio avançado ou médio de 
regeneração da Mata Atlântica. 
Pela análise destes diplomas normativos, afigura-se legal e legítima a autorização 
concedida pela Companhia Pernambucana de Controle de Poluição Ambiental e de 
Administração dos Recursos Hídricos - CPRH à Impetrante deste writ, haja vista, como já 
ressaltado por ocasião de sua defesa na instância monocrática, a anuência prévia do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 
mediante Ofício nº 16/94-SUPES/PE, de 01.02.94, a decisão motivada do órgão estadual 
devidamente comunicada ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, tudo com 
base na aprovação do Estudo de Impacto Ambiental e do relatório que o acompanha. 
Tal estudo, não é redundante lembrar, tem como escopo a apreciação objetiva e 
minuciosa do impacto que tal empreendimento pode causar ao  
meio ambiente, sopesando os possíveis danos e as benesses provenientes do chamado 
"desenvolvimento sustentável" e resultando, ao final, em parecer favorável ou 
desfavorável à implementação do projeto.  
Malgrado não terem sido trazidos aos autos o Estudo do Impacto Ambiental - EIA e o 
RIMA, elaborados pela equipe multidisciplinar, certamente por serem volumosos, não há 
como negar que os estudos ali apresentados gozam, a princípio, de total credibilidade, 
tamanha a especialização da equipe que os elaborou. 
Sobre o temor de todos os que leigamente defendem a preservação do meio ambiente, 
atitude louvável, posto que pautada na melhoria da qualidade de vida, prevalece o 
aspecto técnico e altamente abalizado daqueles que se dedicam profissionalmente a tal 
questão, o que evidentemente foi levado em consideração, quando da avaliação e 
aprovação do Estudo do Impacto Ambiental - EIA, apresentado às autoridades 
administrativas. 
Por outra ótica, a referida área é de utilidade pública, conforme já declarado no Decreto-
Lei nº 3365, para a implantação do Complexo Industrial de Suape, bem como o interesse 
social reconhecido reiteradas vezes pelo Governo do Estado de Pernambuco. 
Não procede, igualmente, o argumento de ter havido afronta à legislação que regulamenta 
o regime de tombamento dos bens da União. 
Isto porque a FUNDARPE - Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, 
órgão responsável pelo tombamento do Sítio Histórico do Cabo de Santo Agostinho e da 
Baía de Suape, onde encontram-se parcialmente inclusos os manguezais, já exarou sua 
anuência desde a aprovação do Estudo do Impacto Ambiental - EIA/RIMA, em janeiro de 
1992, prevendo, aliás, as edificações na área. 
Por último, o bom direito também se revela na regularidade do licenciamento prévio, uma 
vez que todo o processo preparatório de análise e licenciamento durante os últimos cinco 
anos atendeu aos ditames legais que disciplinam a matéria.  
As diversas fases que integraram o Estudo do Impacto Ambiental - EIA bem demonstram 
a preocupação do legislador em cercar empreendimentos deste porte e natureza com a 
máxima cautela, no sentido de prever conjunturas e hipóteses como as levantadas pelo 
diligente Órgão Ministerial. 
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É sabido que tal estudo técnico descreve o projeto, efetua o diagnóstico ambiental dos 
meios físico, biológico  
e sócio-econômico das áreas de influência do empreendimento, projeta os possíveis 
impactos com a implantação e operação do Complexo Turístico, bem como de suas 
alternativas, e oferece medidas mitigadoras e recomendações diversas. 
A concessão da licença prévia foi precedida, ainda, da análise pelos diversos 
Departamentos da Companhia Pernambucana de Controle de Poluição Ambiental e de 
Administração dos Recursos Hídricos - CPRH e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais e Renováveis - IBAMA, do referido Estudo de Impacto Ambiental - 
EIA, bem como de instituições interessadas, organizações não governamentais, visitas in 
loco do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA e da Companhia Pernambucana de Controle de Poluição Ambiental e de 
Administração dos Recursos Hídricos - CPRH, audiência pública, inúmeras reuniões entre 
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, e a 
Companhia Pernambucana de Controle de Poluição Ambiental e de Administração dos 
Recursos Hídricos - CPRH, os elaboradores do Estudo do Impacto Ambiental - EIA e a 
própria impetrante, no intuito de ajustar o empreendimento ao meio ambiente, conforme o 
arrazoado daquele órgão estadual nos autos da cautelar já mencionada, cujas 
declarações gozam de presunção de veracidade até que se comprove o contrário." (fls. 
290/292). 
Por tais razões, mantenho a medida liminar e concedo a segurança para atribuir efeito 
suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela impetrante, pois entendo que, no 
julgamento do agravo, a questão poderá ser melhor examinada. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 41.792-PE 

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

Processual Civil. Mandado de Segurança. Dano reparável. 
- Se do ato impugnado decorre prejuízo praticamente irreparável, e são relevantes os 
fundamentos do pedido, concede-se a segurança, ainda que possa desta decorrer algum 
dano, desde que reparável aos interesses defendidos pela parte contrária. 
- 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 maioria, vencido o Sr. Juiz Nereu Santos, 
conceder a segurança, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 30 de novembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de 
liminar, impetrado por IPOJUCA - Empreendimentos e Participações Ltda. contra ato do 
MM. Juiz Federal da 3ª Vara em Pernambuco, que, em ação cautelar movida pelo 
Ministério Público Federal contra a impetrante e contra a Companhia Pernambucana de 
Controle de Poluição Ambiental e de Administração dos Recursos Hídricos (CPRH), 
deferiu medida liminar, determinando que a impetrante cessasse "todo e qualquer 
procedimento de destruição de manguezal na área da praia de SUAPE, quais sejam: 
desmatamento, queimada e aterramento dos manguezais", bem como "qualquer 
intervenção no ecossistema do aludido local, como uso de draga ou qualquer máquina 
que intervenha no meio ambiente", fixando multa diária para o caso de descumprimento 
da medida. 
Alega o impetrante, que é titular de direitos sobre a área em questão e pretende construir, 
na mesma, um complexo turístico, que diz ser de relevantíssimo interesse sócio-
econômico para o Estado de Pernambuco. Requer o anulamento do despacho que deferiu 
a liminar ou a outorga de efeito suspensivo ao agravo contra ele interposto pela 
impetrante. 
A liminar foi deferida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal em 20/04/94, conforme acórdão 
lavrado fls. 174. 
A autoridade coatora prestou informações às fls. 179. Já o Ministério Público Federal, 
sendo citado, contestou a ação (fls. 277/283), pedindo a denegação do pedido. 
De outra feita, o Ministério Público Federal, agora na qualidade de fiscal da lei, opinou 
pela concessão da ordem, segundo parecer de fls. 288/294. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O MM. Juiz Federal da 3ª Vara em 
Pernambuco, em ação cautelar movida pelo Ministério Público Federal contra a 
impetrante e contra a Companhia Pernambucana de Controle de Poluição Ambiental e de 
Administração dos Recursos Hídricos (CPRH), deferiu medida liminar, determinando a 
paralisação de "todo e qualquer procedimento de destruição de manguezal na área da 
praia de SUAPE, quais sejam: desmatamento, queimada e aterramento dos manguezais", 
bem como "qualquer intervenção no ecossistema do aludido local, como uso de draga ou 
qualquer máquina que intervenha no meio ambiente", fixando multa diária para o caso de 
descumprimento da medida. 
No caso, qualquer que seja a decisão por nós proferida, haverá dano para uma das partes 
- ao meio ambiente ou ao impetrante. A questão essencial, portanto, reside em saber qual 
dos danos é de mais difícil reparação. 
Os danos ao meio ambiente, uma vez comprovados, podem ser reparados pela 
impetrante. Aliás, isto pode dar-se em decorrência de condenação, na própria ação a ser 
movida pelo Ministério Público, como processo do qual é acessório o da medida cautelar 
em cujo âmbito foi deferida a medida liminar atacada. E tais danos até podem não 
ocorrer, desde que cumpridas todas as condições impostas pela autoridade competente, 
para a autorização do empreendimento, nos termos do competente relatório de impacto 
ambiental. 
Sendo indeferida a ordem pleiteada, o prejuízo da impetrante é inevitável, além dos lucros 
cessantes. Mesmo admitindo que tais prejuízos e lucros cessantes são indenizáveis, a 
obtenção de tal indenização, obviamente, não se dará no âmbito deste mandado de 
segurança, e isto é bastante para que se afirme serem aqueles prejuízos irreparáveis. 
Prejuízos a terceiros, que deixarão de ter oportunidade de trabalho. Prejuízos, ainda, 
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certamente sofrerão todos quantos deixarem de auferir as vantagens decorrentes do 
aumento da oferta de empregos. E estes nem mesmo terão como reivindicar coisa 
alguma. 
De todo modo, ainda que se entenda que a possibilidade de reparação através da ação 
própria é suficiente para afastar a necessidade da liminar aqui pedida, tem-se de 
considerar que a indenização, a ser paga pela União, passa pelo precatório, que, em face 
da inflação, restou praticamente inutilizado. Assim, pode-se considerar que tal 
possibilidade é, na prática, quase inexistente. A indenização a final recebida, em casos 
assim, não cobre mais do que pequena parte do prejuízo. 
O Ministério Público Federal, em seu bem lançado parecer (fls. 288/294), assim dispõe: 
"Não obstante a diligência que norteou toda a atuação da Procuradora do Ministério 
Público Federal a culminar na exordial que instaurou a referida ação cautelar, corroborada 
pela Contestação às fls. 277/283 destes autos, não foi possível vislumbrar os vícios 
apontados na autorização conferida pela Companhia Pernambucana de Controle de 
Poluição Ambiental e de Administração dos Recursos Hídricos - CPRH, à impetrante, para 
a supressão do manguezal. 
Em primeiro lugar, descabe argüir a nulidade da autorização ora enfocada, alegando para 
tanto a ausência de licença prévia do Departamento de Patrimônio de União - DPU e da 
Capitania dos Portos. 
É que o art. 30, do Decreto-Lei nº 3438/41, que disciplina a questão, em nenhum 
momento prevê como condição para a outorga de autorização a obtenção de quaisquer 
licenças. 
O que a norma exige é que o interessado na exploração de área de manguezal em 
terreno de marinha detenha o aforamento ou outro título que legitime a exploração. 
E o aforamento estava comprovado pelas escrituras e certidões a que já fez menção 
(cópias de fls. 56/60). Com base nas mesmas e na legislação pertinente, o impetrante 
obteve a indispensável autorização. 
Saliente-se que não se nega a necessidade de que a empresa impetrante obtenha 
autorizações outras, impostas em legislação mais recente, para iniciar seu 
empreendimento. 
O que se entende é que, para a supressão do manguezal, melhor dizendo, de parte do 
que restou, posto encontrar-se tal área em lamentável estado de degradação natural, 
conforme o levantamento realizado pela equipe responsável pelo Estudo do Impacto 
Ambiental - EIA, é bastante a autorização do órgão estadual, de acordo com a legislação 
sobre a matéria, que não dispensa, por conseqüência, a motivação do ato que a concede. 
No que pertine à legislação ambiental que protege os manguezais, constata-se que o 
recente Decreto nº 750/93, invocado amiúde no caso em apreciação, permite 
expressamente a supressão de manguezais, a teor do parágrafo único, do art.1º, c/c art. 
3º, daquele texto legal. 
Também o permite, pode-se deduzir, a Resolução nº 10/93, do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - CONAMA, quando, em seu art. 4º, parágrafo único, excetua os 
manguezais da delimitação de vegetação primária e em estágio avançado ou médio de 
regeneração da Mata Atlântica. 
Pela análise destes diplomas normativos, afigura-se legal e legítima a autorização 
concedida pela Companhia Pernambucana de Controle de Poluição Ambiental e de 
Administração dos Recursos Hídricos - CPRH à Impetrante deste writ, haja vista, como já 
ressaltado por ocasião de sua defesa na instância monocrática, a anuência prévia do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 
mediante Ofício nº 16/94-SUPES/PE, de 01.02.94, a decisão motivada do órgão estadual 
devidamente comunicada ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, tudo com 
base na aprovação do Estudo de Impacto Ambiental e do relatório que o acompanha. 
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Tal estudo, não é redundante lembrar, tem como escopo a apreciação objetiva e 
minuciosa do impacto que tal empreendimento pode causar ao  
meio ambiente, sopesando os possíveis danos e as benesses provenientes do chamado 
"desenvolvimento sustentável" e resultando, ao final, em parecer favorável ou 
desfavorável à implementação do projeto.  
Malgrado não terem sido trazidos aos autos o Estudo do Impacto Ambiental - EIA e o 
RIMA, elaborados pela equipe multidisciplinar, certamente por serem volumosos, não há 
como negar que os estudos ali apresentados gozam, a princípio, de total credibilidade, 
tamanha a especialização da equipe que os elaborou. 
Sobre o temor de todos os que leigamente defendem a preservação do meio ambiente, 
atitude louvável, posto que pautada na melhoria da qualidade de vida, prevalece o 
aspecto técnico e altamanete abalizado daqueles que se dedicam profissionalmente a tal 
questão, o que evidentemente foi levado em consideração, quando da avaliação e 
aprovação do Estudo do Impacto Ambiental - EIA, apresentado às autoridades 
administrativas. 
Por outra ótica, a referida área é de utilidade pública, conforme já declarado no Decreto-
Lei nº 3365, para a implantação do Complexo Industrial de Suape, bem como o interesse 
social reconhecido reiteradas vezes pelo Governo do Estado de Pernambuco. 
Não procede, igualmente, o argumento de ter havido afronta à legislação que regulamenta 
o regime de tombamento dos bens da União. 
Isto porque a FUNDARPE - Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, 
órgão responsável pelo tombamento do Sítio Histórico do Cabo de Santo Agostinho e da 
Baía de Suape, onde encontram-se parcialmente inclusos os manguezais, já exarou sua 
anuência desde a aprovação do Estudo do Impacto Ambiental - EIA/RIMA, em janeiro de 
1992, prevendo, aliás, as edificações na área. 
Por último, o bom direito também se revela na regularidade do licenciamento prévio, uma 
vez que todo o processo preparatório de análise e licenciamento durante os últimos cinco 
anos atendeu aos ditames legais que disciplinam a matéria.  
As diversas fases que integraram o Estudo do Impacto Ambiental - EIA bem demonstram 
a preocupação do legislador em cercar empreendimentos deste porte e natureza com a 
máxima cautela, no sentido de prever conjunturas e hipóteses como as levantadas pelo 
diligente Órgão Ministerial. 
É sabido que tal estudo técnico descreve o projeto, efetua o diagnóstico ambiental dos 
meios físico, biológico e sócio-econômico das áreas de influência do empreendimento, 
projeta os possíveis impactos com a implantação e operação do Complexo Turístico, bem 
como de suas alternativas, e oferece medidas mitigadoras e recomendações diversas. 
A concessão da licença prévia foi precedida, ainda, da análise pelos diversos 
Departamentos da Companhia Pernambucana de Controle de Poluição Ambiental e de 
Administração dos Recursos Hídricos - CPRH e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais e Renováveis - IBAMA, do referido Estudo de Impacto Ambiental - 
EIA, bem como de instituições interessadas, organizações não governamentais, visitas in 
loco do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA e da Companhia Pernambucana de Controle de Poluição Ambiental e de 
Administração dos Recursos Hídricos - CPRH, audiência pública, inúmeras reuniões entre 
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, e a 
Companhia Pernambucana de Controle de Poluição Ambiental e de Administração dos 
Recursos Hídricos - CPRH, os elaboradores do Estudo do Impacto Ambiental - EIA e a 
própria impetrante, no intuito de ajustar o empreendimento ao meio ambiente, conforme o 
arrazoado daquele órgão estadual nos autos da cautelar já mencionada, cujas 
declarações gozam de presunção de veracidade até que se comprove o contrário." (fls. 
290/292). 
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Por tais razões, mantenho a medida liminar e concedo a segurança para atribuir efeito 
suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela impetrante, pois entendo que, no 
julgamento do agravo, a questão poderá ser melhor examinada. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 45.021-PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrante: SÍLVIO SIQUEIRA CARDOZO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 10ª VARA-PE 
Lit. Pass.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA E OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Alienação Fiduciária. Busca e apreensão. Decreto-Lei nº 911/69. 
Legalidade. Denegação. 
- Não tendo sido paga qualquer parcela do bem objeto de contrato de alienação fiduciária, 
é lícito ao credor promover sua busca e apreensão. 
- No caso de mandado de segurança dirigido contra ato judicial, há que se afigurar 
flagrante ilegalidade do ato impugnado, passível de ser reparada pela via mandamental. 
No caso de que se cuida, inexiste tal ilegalidade. 
- Segurança denegada. 
 
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, denegar a segurança, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 08 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente, em exercício 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por 
Sílvio Siqueira Cardozo contra ato do Juiz Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária de 
Pernambuco, exarado nos autos da ação de busca e apreensão promovida pela Caixa 
Econômica Federal, visando à revogação do mandado de busca e conseqüente liberação 
de veículo, atribuindo efeito suspensivo ao agravo de Instrumento interposto. 
A autoridade coatora concedeu liminar para a apreensão do veículo táxi, com o qual o 
impetrante alega exercer sua profissão. 
Inconformado com a decisão judicial, o impetrante cita a Lei nº 8.437 de 30/06/92, 
parágrafo 3º do art. 1º, que impede o Juiz de conceder medida liminar que esgote, no todo 
ou em parte, o objeto da ação, e ainda um despacho do dr. Francisco Alves dos Santos 
Júnior em um caso similar, o qual considerou que tal ação tem exatamente por escopo a 
busca e a apreensão, e que concedê-la liminarmente, seria esgotar todo o seu objeto. 
Considerando presentes os requisitos necessários, concedi liminar (fls. 16). 
A autoridade apontada coatora apresentou suas informações (fls. 22/34). 
A Caixa Econômica Federal, litisconsorte passiva necessária, interpôs Agravo de 
Instrumento, objetivando revogar a liminar proferida neste Mandado de Segurança, alegou 
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que o impetrante nunca pagou nenhuma das prestações do financiamento relativo ao 
contrato fiduciário firmado entre as partes para a aquisição de um veículo táxi. 
Ao analisar o recurso, reconsiderei o primeiro despacho e cassei a liminar anteriormente 
concedida. 
Devidamente intimado, o Ministério Público Federal, destacou em seu parecer, o quanto 
seria inadequado premiar-se a inadimplência sob a mera alegação de cláusulas abusivas 
no contrato, sem ter feito prova desta afirmação. Se o possuidor direto não cumpriu sua 
parte no contrato, teria o credor o direito de reaver seu bem. Opinou pela denegação da 
Segurança. 
Sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Incabível mandado de segurança para 
desconstituir decisão que determinou busca e apreensão de veículo oriundo de contrato 
cuja obrigação nunca foi cumprida pelo impetrante. 
As alegações de cláusulas abusivas em contrato extorsivo deveriam ser levantadas em 
resposta a ação onde há contraditório, e não nos autos do mandado de segurança, o que 
é incabível, visto que as provas já devem ser pré-constituídas. 
O argumento de que o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 seria incompatível com os direitos 
básicos do consumidor demonstra-se inconseqüente, tendo-se o fato de que o impetrante 
não cumpriu com qualquer obrigação de pagamento do contrato, comprovando-se a mora 
do devedor em alienação fiduciária. 
Ressalte-se que o mandado de segurança é dirigido contra ato judicial. Nesses casos, há 
que se afigurar flagrante ilegalidade do ato impugnado, passível de ser reparada pela via 
mandamental. Conforme já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, " não 
ocorrendo hipótese de flagrante ilegalidade e ausente a perspectiva da irreparabilidade do 
dano, não se justifica o uso do mandado de segurança em lugar do recurso cabível, 
previsto na lei processual" (ROMS 238-SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 25.11.91, 
pág. 17.076). 
Verifica-se, deste modo, a legitimidade do ato liminar de busca e apreensão do bem. 
Ausentes os requisitos necessários, descabe a concessão da segurança. 
Denego a segurança. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 45.081-RN 

Relator: O SR. JUIZ  JOSÉ MARIA LUCENA  
Impetrante: MARCELO ANTUNES TORRES 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-RN  
Lit. Pass.: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
Advogados: DRS. HERBERT ALVES MARINHO (IMPTE.) E  

MARIA TEREZINHA MANSO MAVIEL E OUTROS (LIT. PASS.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança contra ato judicial. Indeferimento de liminar em outro mandamus. 
Transferência de curso. Nomeação em cargo comissionado. 
- O art. 99, da Lei 8.112/90, aplica-se indistintamente aos servidores públicos estaduais e 
municipais. 
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- A nomeação em cargo comissionado em local diverso daquele em que reside o 
estudante configura hipótese de transferência obrigatória prevista naquele texto legal. 
- Segurança concedida. 
 
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, conceder a segurança, nos 
termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o 
presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 08 de março de 1995 (data do julgamento).  
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Marcelo Antunes Torres impetra mandado de 
segurança contra ato do MM. Juiz Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte de 
indeferir liminar em outro mandamus, onde pleiteava transferência do Curso de Direito da 
Universidade Católica de Pernambuco para o da UFRN, em face da nomeação em cargo 
comissionado no Governo do Estado. 
Concedi a liminar (fls. 67). 
A autoridade impetrada entende inaceitável a transferência de uma faculdade privada 
para uma pública, quando existe o mesmo curso em estabelecimento particular, naquela 
capital. Refere estar havendo proliferação de pedidos idênticos, de alunos de outras 
universidades, especialmente do Nordeste, sob o argumento de ter assumido cargo 
comissionado, no intuito de" escamotear o vestibular da universidade local." (fls.14/17).  
A ilustre representante da Procuradoria Regional Federal opina pela denegação da 
ordem. Preliminarmente, entende incabível o mandamus contra ato judicial. No mérito, o 
dispositivo legal citado pelo impetrante (art. 99, da Lei 8.112/90) seria aplicável apenas ao 
caso de estudante público servidor federal em circunstâncias especiais, em respeito ao 
seu direito à educação, hipótese diferente da dos autos (fls. 89/93). 
Relatei. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Existe jurisprudência firmada nesta 
Egrégia Corte no sentido de interpretar o art. 99, da Lei 8.112/90, como igualmente 
aplicável aos servidores públicos estaduais e municipais. 
Ei-lo: 
"Art. 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração, é 
assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em 
instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga." 
Na hipótese dos autos, o impetrante  submetera-se, com êxito, ao vestibular de Direito da 
Universidade Católica de Pernambuco, em dezembro de 1992 (fls. 31). Em 05 de maio de 
1994, foi nomeado para exercer o cargo comissionado de Direção de Base C-5, no 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte (doc. de fls. 43), quando cursava o 2º 
período. 
Por força da liminar concedida no presente mandamus, teve deferida  a matrícula no 
curso de Direito da UFRN, em agosto de 1994. 
Acompanho a orientação que vem sendo adotada pelas Colendas Turmas , em diferentes 
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arestos, dos quais destaco: 
"Servidor público municipal que assume cargo em comissão em local diferente daquele 
em que estuda. Direito a transferência, com base no art. 158 da Lei 1.711, de 1952. Apelo 
improvido." 
(AMS 39934-RN, Rel. Juiz Lázaro Guimarães, DJ em 03.12.94). 
"Administrativo. Transferência de Universidade. Aluno nomeado em cargo de comissão. 
Possibilidade. 
- A Constituição incorpora valores, que orientam toda a atividade hermenêutica. Entre os 
valores incorporados à Constituição de 1988 encontram-se a garantia à educação, como 
direito de todos e dever do Estado. À luz desse valor, deve ser interpretado o art. 99 da 
Lei nº 8.112/90. 
- Aprovada em concurso público ou assumindo função comissionada, nomeada e tendo 
tomado posse, a impetrante é servidora pública. O provimento de um cargo público é, 
induvidosamente, um ato do interesse da Administração. A nomeação, aliás, não pode 
ocorrer se não houver interesse da Administração. 
- Apelação provida." 
(AMS 43.389-RN, Rel. Juiz Hugo Machado, julgada em 02.08.94). 
Concedo a segurança, tornando definitiva a liminar. 
Assim voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 46.054-AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Impetrante: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - AL 
Lit. Pass.: HÉLIO ALVES DE CARVALHO 
Advogada: DRA. EVANGELINA DE FIGUEIREDO ARAÚJO ANTUNES (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Reintegração de posse. Alegação de domínio da União, por se tratar de 
terras indígenas. Prévia intimação do Ministério Público e dos representantes da União e 
da FUNAI para a audiência de justificação. Inexistência de qualquer ato ilegal. Segurança 
denegada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, denegar a segurança, 
nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o 
presente. 
Recife, 15 de fevereiro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A Fundação Nacional do Índio impetra 
mandado de segurança contra ato do MM. Juiz Federal da 3ª Vara de Alagoas, Dr. Paulo 
Machado Cordeiro, que concedeu liminar de reintegração na posse da Fazenda Gibóia, 
em Palmeira dos Índios-AL, a Hélio Alves de Carvalho. 
Alega, em resumo, que se trata de área de litígio delimitada como parte integrante de 
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reserva dos índios Xucuru-Kariri e que não fora intimada, nem a União, antes do 
deferimento da medida.  
Deneguei a liminar (f. 53). 
O litisconsorte passivo respondeu, argüindo o descabimento do mandado de segurança. 
No mérito, afirmou ser proprietário da área. 
A douta Procuradoria Regional da República manifestou-se pela denegação da 
segurança. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O Ministério Público Federal e os 
representantes da União e da FUNAI foram intimados para a audiência de justificação, 
após a qual foi deferida a liminar de reintegração de posse. 
O só fato de haver processo administrativo, ainda não concluído, para demarcação de 
terras reivindicadas como indígenas não faz cessar o pleno uso da propriedade pelos 
seus legítimos senhores e possuidores. 
Por essas razões, denego a segurança. 
É o voto. 
 

RECURSO CRIMINAL Nº 0081-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA 
Recorridos: FERNANDO ANTÔNIO PEIXOTO DA SILVA, MIGUEL FREDERICO 
PEIXOTO, NALDO HALLIDAY PIRES FERREIRA, THELMA ANDRADE TENÓRIO DE 
CERQUEIRA, THEÓFILO BENEDICTO DE VASCONCELOS E  CAITANO DE OLIVEIRA 
CINTRA 
Advogados: DRS. ANA JAQUELINE BARBOSA LOPES, MARTA MARIA CARNEIRO 
DE ALBUQUERQUE, CARLOS ANTÔNIO DOMINGOS DA SILVA E OUTRO, GILDA 
MARIA DO NASCIMENTO, NILZARDO CARNEIRO LEÃO E OUTRO E TASSIANO 
DOMINGOS DA SILVA (RECDOS.) 
 
EMENTA 

Penal e Processual Penal. Prescrição da pretensão punitiva. Pena em abstrato. 
Capitulação contida na denúncia. Exame Vestibular de 1985. Fraude. 
- A  errônea classificação do crime deverá ser corrigida por ocasião da sentença, quando 
o juiz fará aplicar o art. 383, do CPP. Pela pena imposta em decorrência da nova 
classificação, irá o Tribunal apreciar a ocorrência da prescrição retroativa, vedada a 
análise desta pelo MM. Juiz a quo. 
- Pela mesma razão que a prescrição retroativa, tendo como parâmetro a pena em 
concreto, não poderá ser decretada pelo juiz sentenciante, é-lhe vedado conferir nova 
classificação jurídica ao fato durante a instrução para, em seguida, decretar a prescrição 
pela pena em abstrato. 
- Desclassificação procedida pelo MM. Juiz a quo, além de inoportuna, divorciada dos 
fatos narrados na peça delatória. 
Recurso provido. Sentença anulada. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal nº 81-PE, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso para, afastando a decretação da 
prescrição pela pena em abstrato, anular a sentença e determinar a baixa dos autos à 
instância de origem, com o fim de ser dado prosseguimento ao feito, nos termos do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 09 de maio de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O Ministério Público Federal ofereceu denúncia 
contra Fernando Antônio Peixoto da Silva, Miguel Frederico Peixoto, Telma Andrade 
Tenório de Cerqueira, Naldo Halliday Pires Ferreira, Theófilo Benedito de Vasconcellos e 
Caitano de Oliveira Cintra, identificados nos autos pela prática dos seguintes fatos 
delituosos: 
"Em fins de novembro e início de dezembro de 1983, no interior da Gráfica da GTB - 
Guias Telefônicos Brasileiros, em Paratibe - Abreu e Lima - PE, Fernando aproveitou-se 
da falha na fiscalização a cargo do CESESP e retirou da esteira da referida gráfica, onde 
trabalhava, o caderno da prova de Português do Vestibular de 1984, durante os dois dias 
destinados à impressão de todas as provas e, depois de enrolado em um jornal, o referido 
caderno foi entregue a seu irmão, Miguel, de quem Telma, em dezembro de 1983, viria a 
adquirir, pelo preço de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), a cópia xerocopiada de fls. 95-
103, sem, contudo, comprar as demais provas por falta de dinheiro, embora conhecesse 
sua origem espúria. 
No mesmo mês, Telma mostrou o caderno xerocopiado, no Colégio Salesiano, a Luiz 
Mário Góes Moutinho, que levou o fato ao conhecimento do seu genitor, Dr. Múcio Ícleo 
de Melo Moutinho, o qual, por seu turno, doze dias antes da realização do Vestibular de 
1984, comunicou a irregularidade ao Prof. Ed Pascoal Carrazzoni, a quem, dias depois, 
os professores Galdino José da Silva e Jair Feldmus Jaroslavsky também informariam 
sobre o vazamento de sigilo, por possuírem xerox da referida prova (fls. 126v. e 130v.). 
Comprovada a irregularidade, o CESESP resolveu incinerar só a prova de Português do 
Vestibular de 1984 e, aberta sindicância informal, elaborar novas provas para todas as 
disciplinas do Vestibular do aludido ano (fls. 12). 
Por iniciativa de Naldo, em julho de 1984, por unanimidade, os membros do CESESP 
resolveram, por economia, utilizar no Vestibular de 1985 as provas não aplicadas no 
Vestibular de 1984 e arquivadas, desde que recebecem uma nova capa, apesar da 
sindicância ter chegado à conclusão de ter havido falhas na vigilância durante a 
impressão das provas em 1983, especialmente a de Português (fls. 24v e 254). 
Às 11 horas da quinta-feira, 10 de janeiro de 1985, à sede do CESESP chegaria o Prof. 
Cilas Cunha de Menezes, que se fazia acompanhar dos professores Galdino José da 
Silva, Jair Feldmus Jaroslavsky, Paulo Antônio Gabardo de Andrade, Marcondes 
Meireles, Ângelo e Hans Weber, com o objetivo de apresentarem o caderno da prova de 
Matemática e  Língua Estrangeira (fls. 118-124), bem como o de Química e Estudos 
Sociais (fls. 25v. e 106v.), aos membros do CESESP, que anularia todas as provas do 
Vestibular de 1985, com exceção da de Português (fls. 12), pois desde a véspera da 
prova de Matemática do Vestibular de 1984 que tais provas já eram do conhecimento de 
determinados colégios, onde se encontravam arquivadas e eram utilizadas em sala de 
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aula (fls. 116, in fine, 116v., 138 e 26). 
Com a anulação das provas em 1985, a União teve um dispêndio de Cz$ 52.000,00 
(cinquenta e dois mil cruzados ).  
O primeiro denunciado, acusado de surrupiar a prova da gráfica, foi enquadrado no art. 
168, par. 1º, III, do CP (apropriação indébita qualificada); o segundo e terceiro, que 
repassaram as provas, no art. 180, par. 4º (receptação qualificada); os três últimos, 
membros da Comissão Central do CESESP, no art. 325, c/c o par. 2º, do art. 327 
(violação de sigilo funcional).  
Recebida a denúncia em 03 de fevereiro de 1988 (fls. 286), foram os  acusados 
interrogados. 
Às fls. 481/483, interrompeu o MM. Juiz a quo a instrução do feito e deu nova definição 
jurídica aos fatos, tipificando os réus em dispositivos distintos do contido originalmente na 
denúncia. Afastou a tese de ocorrência de alguns crimes e extinguiu a punibilidade pelo 
reconhecimento da prescrição da pena em abstrato, já de acordo com a nova tipificação. 
Irresignado, recorreu o MPF em sentido estrito, com base nas razões de fls. 490/494.   
Em suas contra-razões, os réus Caitano Cintra, Naldo Ferreira e Fernando Peixoto 
sustentam a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, pelo fato de 
ser o CESESP pessoa jurídica de direito privado. 
Nesta instância, o Parquet ofereceu parecer, no sentido de ser dado provimento ao 
recurso, com o fim de ser anulada a sentença impugnada.  
É o que importa relatar. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A douta Procuradora Regional da 
República muito bem apreciou a questão da competência da Justiça Federal para 
processar o feito, pelo que adoto como fundamento de decidir neste aspecto o disposto 
no seu parecer às fls. 533, verbis: 
"9. Segundo consta nos autos, o CESESP - Centro de Seleção de Candidatos ao Ensino 
Superior de Pernambuco foi constituído pelo convênio celebrado entre a Secretaria da 
Educação Superior do Ministério de Educação e Cultura e as Universidades Federal de 
Pernambuco, Federal Rural de Pernambuco e Católica. 
10. Verifica-se que a entidade conveniada, o CESESP, exerce atividades delegadas pelo 
Ministério da Educação, ou seja, presta serviço público, e que a arrecadação de 'taxas' 
dos vestibulandos para custear o exame vestibular não a desnatura como prestadora de 
serviço público federal, pelo menos em relação às Universidades Federais. 
11. A propósito, dispõe o art. 4º, do DL 464, de 11.02.69, que estabelece normas 
complementares à Lei 5.540/68: 
'Art. 4º. O Ministério da Educação e Cultura atuará junto às instituições de ensino superior 
visando à realização, mediante convênio, de concursos vestibulares unificados em âmbito 
nacional.' 
12. De modo que ainda é conferida à Comissão de Encargos Educacionais, instituída 
junto ao Conselho Federal da Educação na forma do DL 532/69, a competência para 
regulamentar o valor das taxas de inscrição do Concurso Vestibular. 
13. Assim, os funcionários dessa entidade, por estarem prestando serviço público 
delegado, são abrangidos pelo conceito geral de funcionário público, para os fins penais." 
De qualquer sorte, está caracterizada a competência da Justiça Federal para processar e 
julgar o feito, ante o prejuízo suportado pelas entidades de direito público federais, com a 
realização de novo vestibular. 
Rejeito, pois, a preliminar de incompetência da Justiça Federal. 
No mérito, a sentença recorrida merece reparos, por não haver aplicado o melhor Direito.   
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Com efeito, para reconhecer, antes da prolação da sentença, a prescrição da pretensão 
punitiva, tomando-se por base a pena em abstrato, o magistrado deverá ater-se à 
classificação do fato conferida pela denúncia, e não àquela que entenda ser a mais 
correta.  
A errônea classificação do crime deverá ser corrigida por ocasião da sentença, quando o 
juiz fará aplicar o art. 383, do CPP. Da pena imposta pela nova classificação, irá o 
Tribunal apreciar a ocorrência da prescrição retroativa, vedada a análise desta pelo MM. 
Juiz a quo." 
Pela mesma razão que a prescrição retroativa, tendo como parâmetro a pena em 
concreto, não poderá ser decretada pelo juiz sentenciante, é-lhe vedado conferir nova 
classificação jurídica ao fato durante a instrução para, em seguida, decretar a prescrição 
pela pena em abstrato. 
Com efeito, se a lei não permite ao magistrado que, ao prolatar a sentença, aprecie a 
ocorrência da prescrição pela pena por ele imposta, deve-se entender que também não 
lhe é permitido modificar a classificação da denúncia para aplicar a prescrição pela pena 
prevista no novo crime. 
Ademais, a nova classificação dada na decisão recorrida não pode prosperar de forma 
alguma. 
Considerou o MM. Juiz a quo que o denunciado Fernando, funcionário da gráfica, 
acusado de ser o autor da subtração da prova de Português, cometeu furto simples, 
sendo o agente primário e o objeto de pouco valor econômico (art. 155, par. 2º, do Código 
Penal). 
Vê-se, de logo, o erro em que incorreu o magistrado, ao tomar como parâmetro o valor 
absoluto da prova subtraída. Sob aquela ótica, o caderno de prova constitui bem de 
pequeno valor, consistindo apenas em algumas folhas escritas.  
Acontece, porém, que, antes da realização do Vestibular, o caderno de provas possuía 
alto valor econômico, cobiçado por muitos vestibulandos. Tanto é assim que, por causa 
da subtração, outro vestibular teve que ser realizado, num custo altíssimo. Não seria 
absurdo concluir, então, que o referido caderno de provas, no momento em que foi 
subtraído, valia, no mínimo, a quantia correspondente ao custo do novo vestibular.  
Mas isto não é tudo. Quando da impressão das provas, por uma questão de segurança, a 
gráfica funcionava com número reduzido de funcionários, estritamente necessário à 
realização do trabalho. Presume-se, assim, que o primeiro denunciado, escolhido para 
integrar a equipe de trabalho, agiu com abuso de confiança, o que caracterizaria a 
qualificante do art. 155, par. 4º, nº II, do Código Penal, elevando a pena para o máximo de 
oito anos de reclusão, somente prescrevendo em dezesseis anos. Vê-se, por aí, que o 
magistrado não poderia ter interrompido a instrução. 
Os fatos apurados no presente processo são gravíssimos. Milhares de jovens se viram 
obrigados a prestar novo vestibular, depois de um ano estafante de aulas e mais aulas. 
Quem não se lembra do sacrifício que custou a preparação para o vestibular? Tudo isto 
ameaçado por pessoas inescrupulosas que, acaso confirmadas as participações no fato 
criminoso, merecem punição exemplar.  
Igualmente, não procede a desclassificação, para crime de receptação culposa, dos fatos 
que teriam praticado os denunciados Miguel e Telma. Aquele, irmão do primeiro 
denunciado, bem como a vestibulanda Telma, se comprovados os fatos alegados na 
denúncia, sabiam que estavam recebendo produto de crime, posto que ninguém é tão 
ingênuo ao ponto de não saber a origem de um caderno de prova de vestibular,  
apresentado antes de sua realização. O crime praticado, portanto, em tese, seria o de 
receptação dolosa. De qualquer forma, não estaria o crime prescrito pela capitulação 
dada na denúncia (receptação qualificada), cuja pena máxima seria de cinco anos, que 
somente prescreveria em doze.  
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Por sua vez, os membros da Comissão do CESESP foram denunciados como incursos no 
art. 325 (violação de sigilo funcional), c/c o par. 2º, do art. 327, que prevê um acréscimo 
de um terço na pena. A pena máxima, assim, para o delito em questão, passa a ser de 
dois anos e oito meses de reclusão, que somente prescreveria em oito anos, nos termos 
do art. 109, do CP. Assim, pelos motivos já expostos, sem adentrar no mérito da 
classificação conferida ao fato pela denúncia, verifica-se que ainda não ocorreu a 
prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista a data do recebimento da denúncia 
(03.02.88). 
Saliente-se que, como o próprio advogado desses recorridos aduziu em suas contra-
razões, a decretação da prescrição, sem análise do mérito, seria uma espécie de punição 
contra os mesmos, que esperavam ser absolvidos da acusação. Embora aquele 
advogado pugnasse pela manutenção da decisão recorrida, seu argumento vem a 
corroborar a tese de que foi inoportuno o encerramento antecipado da instrução.  
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para, afastando a decretação da prescrição 
pela pena em abstrato, anular a sentença e determinar a baixa dos autos à instância de 
origem, com o fim de ser dado prosseguimento ao feito. 
É como voto. 
 

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 0451-CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Recorrentes: LEÃO HUMBERTO MONTEZUMA SANTIAGO FILHO, JOSÉ HERMANO DE 

QUEIROZ FILHO, CARLOS ALBERTO PIRES COELHO E ANTÔNIO CARLOS 
DIAS COELHO 

Recorrido: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA-CE 
Advogado: DR. ANTÔNIO CLETO DIAS GOMES (RECTES.) 
 
EMENTA 

Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Competência para julgamento. Crime de 
desobediência. Juízo Trabalhista. Decreto de prisão. Incompetência. 
- Compete ao Tribunal Regional Federal julgar originariamente habeas corpus quando a 
autoridade coatora for juiz do trabalho. Recurso que se conhece como impetração 
originária, dada a natureza do direito protegido pelo mandamus. 
- Não se tratando de flagrante delito, a prisão por crime de desobediência somente poderá 
ser decretada pelo juízo competente para presidir o respectivo processo legal, pelo que o 
Juízo Trabalhista não tem competência para decretar diretamente a prisão. Entendendo 
configurado o delito, deverá o juiz do trabalho remeter as peças necessárias ao Ministério 
Público Federal, com o fim de ser iniciada a ação penal na Justiça Federal comum. 
- Habeas corpus concedido. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Habeas Corpus nº 0451-CE, em 
que são partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, à unanimidade, conhecer originariamente do habeas corpus e 
conceder a ordem, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 19 de dezembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
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JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de recurso em sentido estrito de 
decisão do MM. Juízo Federal da 4ª Vara no Ceará, que se declarou incompetente para 
julgar habeas corpus impetrado contra ato do MM. Juiz Presidente da 3ª Junta de 
Conciliação e Julgamento de Fortaleza.  
Entendeu o douto juiz prolator da decisão recorrida que "os atos da digna autoridade 
apontada coatora sujeitam-se à revisão do colendo Tribunal Regional do Trabalho (Sétima 
Região)", pelo que determinou a remessa dos mesmos àquela Corte. É desta decisão que 
trata o presente recurso. 
Subindo a esta Corte, opinou o MPF pelo provimento do recurso, "devendo os autos 
retornarem ao juízo de origem para a devida entrega da prestação jurisdicional, haja vista 
a competência constitucional que lhe é assegurada." 
Ponho o feito em mesa para julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O presente habeas corpus foi 
impetrado com o fim de se obter salvo-conduto contra ordem de prisão iminente de juiz 
trabalhista, que insistia em determinar o bloqueio e seqüestro de depósitos bancários 
pertencentes à autarquia estadual.  
Os pacientes, superintendente, gerente do setor público e gerente geral do Departamento 
de Estradas de Rodagem e Transportes - DERT, além do presidente do Banco do Estado 
do Ceará S.A., estariam sendo constrangidos a cumprir ordens judiciais que alegam 
ilegais, tendo em vista a incompetência do Juízo Trabalhista para julgar processos 
referentes a servidores estatutários. A determinação judicial teria sido proferida nos autos 
de reclamação trabalhista ajuizada contra a autarquia por servidores públicos estatutários. 
A ilegalidade também consistiria na forma de execução da sentença trabalhista, que não 
estaria obedecendo ao art. 100, da CF/88. 
O MM. Juiz a quo, sem adentrar no mérito, entendeu que a competência para julgar o 
presente mandamus pertencia ao Tribunal do Trabalho ao qual estava vinculada a 
autoridade impetrada. 
Merece reparos a decisão recorrida, uma vez que é pacífico o entendimento de que a 
Justiça Laboral não possui competência para apreciar matéria criminal. E, no caso, a 
iminente coerção judicial está baseada na possível prática de crime de desobediência, 
matéria, portanto, que refoge ao âmbito trabalhista. O habeas corpus impetrado contra ato 
do juiz do trabalho, assim, deve ser processado e julgado pela Justiça Federal comum, 
mais precisamente na segunda instância da Justiça Federal comum, ou seja, no Tribunal 
Regional Federal. 
Com efeito, a competência originária do TRF exsurge da qualidade de juiz de primeiro 
grau com que se reveste a autoridade impetrada. A jurisprudência vem se sedimentando 
neste caminho, a exemplo do que ocorre com o TRF da 1ª Região, que editou a Súmula 
nº 10, verbis: 
"Compete ao Tribunal Regional Federal conhecer de habeas corpus quando o coator for 
juiz do trabalho."  
Por sua vez, mesmo havendo sido o presente mandamus ajuizado na instância a quo, 
aqui chegando por via recursal, tenho que deve ser conhecido por esta Egrégia Corte, 
dada a natureza do mesmo. Necessita o habeas corpus ser julgado com urgência, tendo 
em vista o direito que se destina a proteger, que não pode ser preterido em função de 
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formalidades processuais. 
Por estes motivos, conheço do presente habeas corpus como de competência originária 
desta Corte, e passo a analisar o seu mérito. 
Boa parte da doutrina e jurisprudência vem afirmando, com razão, que falece aos juízes 
trabalhistas o poder de decretar diretamente prisão penal por crime de desobediência, 
como no caso dos autos. Não se tratando de flagrante delito, somente aquele que tem 
competência para presidir o devido processo legal pode decretá-la por mandado.  E, 
como já afirmado linhas atrás, não possui a Justiça do Trabalho jurisdição penal. 
No caso, entendendo o magistrado trabalhista haver-se configurado o crime de 
desobediência, deveria remeter as peças necessárias para a alçada da Justiça Federal 
comum, com o fim de ser instaurado o competente processo. Com isto não se está 
dizendo que inexista, em tese, crime pela desobediência à ordem emanada do Juízo 
Trabalhista. Afirma-se, apenas, que falece à Justiça Laboral competência para decretar a 
prisão ou presidir o respectivo processo penal. 
Somente no caso de prisão de depositário infiel, de natureza civil, poderia o magistrado 
trabalhista decretá-la diretamente, uma vez que esta prisão visa simplesmente a compelir 
ao cumprimento de  determinada obrigação, sem que se trate de sanção de natureza 
penal. Cumprido o depósito, cessa imediatamente a prisão, sem qualquer seqüela 
posterior. 
Por seu turno, não se deve aqui discutir-se se o juiz trabalhista tem competência para 
julgar causas envolvendo servidores estatutários, matéria essa que deve ser resolvida na 
instância própria. A reversão do julgado trabalhista deverá ser pleiteada através da via 
recursal, ou mesmo rescisória, conforme o caso. Assim, não se deve conceder salvo-
conduto para que os pacientes desobedeçam livremente ordens judiciais, sem que se 
sujeitem a inquérito e ação penal correspondente. 
A presente ordem deve ser concedida, apenas, para que os pacientes não sejam presos 
ilegalmente, por ordem direta de juiz do trabalho, a quem falece competência para tal. 
Diante do exposto, conheço originariamente do habeas corpus para conceder a ordem, 
nos termos acima expostos. 
A secretaria deverá proceder às devidas anotações nos registros de distribuição do 
presente mandamus. 
É como voto. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 0729-PB 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Recorrente: EDNALDO DE MEDEIROS CORREIA 
Recorrida: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT 
Advogados: DRS. DRS. NIZI MARINHEIRO E OUTRO (RECTE.) E  

DORGIVAL TERCEIRO NETO JÚNIOR E OUTROS (RECDA.) 
 
EMENTA 

Trabalhista. Inquérito para apuração de falta grave. Ato de improbidade. Inépcia da inicial. 
Inexistência de prova da suspensão. Inocorrência da falta alegada. 
- Não é inepta a inicial que indica, embora de modo sumário, os fundamentos do pedido 
de instauração de inquérito para apuração de falta grave. 
- Nos termos do art. 853, da CLT, a suspensão do empregado é faculdade do 
empregador. Inocorrendo esta, não se aplica o prazo decadencial de trinta dias para o 
ajuizamento de ação. 
- Instaurado o inquérito trabalhista para apuração de ato de improbidade sem que a 
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requerente tenha demonstrado a sua ocorrência, deve ser julgado improcedente, não 
obstante haja elementos de prova suficientes para a demonstração de desídia, não 
cogitada na inicial. 
- Recurso provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 21 de fevereiro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Enaldo de Medeiros Correia, inconformado com a r. 
sentença que julgou procedente o inquérito judicial para apuração de ato de improbidade 
que teria cometido na qualidade de responsável pela APT de Baía da Traição, interpôs o 
presente recurso. 
Em síntese, argumenta que o princípio da sucumbência não tem aplicação na esfera 
trabalhista, pelo que é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 
Acrescenta que a petição inicial é inepta por ausência da narrativa dos fatos que lhe são 
imputados, além de inexistir prova da suspensão do empregado. Por fim, alega não 
comprovada a prática de ato de improbidade. 
Houve contra-razões, quando a recorrida manifestou-se sobre os fundamentos da peça 
recursal. Afirma que a suposta inépcia da inicial não foi invocada na contestação; que o 
retardamento na suspensão somente veio a beneficiar o empregado; e, finalmente, que 
existe prova da prática de ato de improbidade pelo recorrente. 
O parecer da ilustre Procuradora Regional da República que oficia perante esta Turma, 
Drª Armanda Figueirêdo, é no sentido de negar-se provimento ao recurso, invocando a 
independência das instâncias penal e trabalhista. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença julgou procedente o presente 
inquérito judicial para apuração de falta grave instaurado pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos contra o servidor Ednaldo de Medeiros Correia, por entender 
demonstrado o cometimento de ato de improbidade, em face das provas testemunhal e 
documental existentes nos autos. 
Argumenta o recorrente que a inicial é inepta e que inexiste prova do ato que determinou 
a suspensão do empregado. 
Quanto ao primeiro aspecto, assinale-se que, embora a inicial se ressinta de melhor 
técnica, fornece ao requerido elementos necessários à elaboração de sua defesa. Assim 
é que se remete ao relatório da sindicância realizada na Agência de Baía da Traição, que 
está acompanhado de uma relação de diversos valores declarados e encomendas 
extraviadas na APT chefiada pelo servidor ora recorrido. Desse modo, possibilitou-lhe 
amplamente o exercício da defesa. É de considerar-se, como assinala a Drª Armanda 
Figueirêdo em seu parecer, que o processo trabalhista não se acha preso ao rígido 
formalismo que caracteriza o processo civil. 
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Já a suspensão do empregado é mera faculdade do empregador, como se dessume dos 
termos do art. 853, da Consolidação das Leis do Trabalho. Caso tal medida tenha sido 
tomada, deve o empregador adotar as providências necessárias para a instauração do 
inquérito no prazo de trinta dias. Tal prazo decadencial evidentemente inocorre se o 
empregador não se vale dessa faculdade. 
Em relação à prova dos fatos, verifica-se que a testemunha Antônio Verecundo Pequeno 
reconheceu que se apurou o desaparecimento de dez ou quinze reembolsos postais na 
agência, mas atribuiu o fato à desorganização desta, pois o responsável se dedicava 
também a uns barcos de pesca e "por isso deixava um pouco o serviço da empresa" (fls. 
105/106). A testemunha Hélio de Farias Brito faz referências à constatação de 
irregularidades no Setor de Reembolso e Encomendas da Agência sob responsabilidade 
do requerido, mas "não tem elementos para afirmar se o requerido na realidade se 
apropriou dos objetos, apenas não encontrou os documentos que deveriam comprovar a 
destinação normal dos mesmos." (fls. 107). 
Possivelmente os fatos apurados se revelariam autorizadores do rompimento do vínculo 
trabalhista pela ocorrência de desídia, ante a manifesta irresponsabilidade com que se 
portava o requerido, deixando de cumprir as normas da empresa, especialmente no que 
tange ao extravio de reembolsos postais. 
Na sentença proferida no processo penal, o ilustre Juiz Ridalvo Costa, que presidiu o 
feito, transcreveu os depoimentos prestados pelas testemunhas, em que fica evidenciada 
a inexistência da alegada apropriação, e assim concluiu: "O material probatório, embora 
seja uniforme quanto ao agir negligente do denunciado, deixa dúvida quanto à autoria do 
crime pelo qual fora denunciado." (fls. 118/119). 
É ilustrativo o depoimento prestado naqueles autos pela mesma testemunha Antônio 
Verecundo Pequeno: 
"Que passara na Agência de Baía da Traição um período de três dias fazendo inspeções 
e constatou uma completa desorganização dos serviços, inclusive a falta de dez a doze 
reembolsos postais; que o acusado dissera naquela oportunidade que sendo proprietário 
de uns barcos de pesca não tinham tempo de cuidar dos serviços da Agência e, às vezes, 
a deixava só; que a conclusão a que chegou o depoente é a de que o acusado não teria 
necessidade de retirar a importância em face de ser ele proprietário de barcos de pesca e 
ter rendimento razoável; que o acusado fizera a reposição da importância." 
Não há dúvidas quanto à riqueza de elementos probatórios acerca da desídia do 
requerido. Cabe ponderar, todavia, que o requerido foi notificado para defender-se 
exclusivamente da prática de ato de improbidade, o que não foi demonstrado nos 
presentes autos. No âmbito do inquérito trabalhista, vê-se o julgador adstrito à increpação, 
sendo-lhe defeso acolher a procedência do inquérito por fato diverso do que foi narrado 
na inicial. 
Estudando o tema, Valentin Carrion, reportando-se a Evaristo de Morais Filho, arrola 
como uma das características da justa causa ensejadora do rompimento do vínculo 
trabalhista "que o fato seja efetivamente o determinante da rescisão (relação de causa e 
efeito), não podendo ser substituído; fatos posteriores, mesmo graves, em princípio não 
influenciam (salvo se este era desconhecido, quando da comunicação, em cuja hipótese 
deverá haver manifestação expressa do empregador)." 
Isto posto, dou provimento ao recurso para julgar improcedente o presente inquérito 
trabalhista, determinando sua reintegração no cargo e ressarcimento de salários a partir 
do seu afastamento. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO EM AC Nº 4.451-PE 
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Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Parte Autora: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Parte Ré: ITAPESSOCA AGRO INDL/ S/A 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA-PE 
Advogados: DRS. PETRUS CARLOS PIRES DO NASCIMENTO E OUTROS (PARTE A) E  

EDUARDO VITOR G. COUTINHO E OUTRO (PARTE R) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Desapropriação. Indenização. Benfeitoria. Capoeira grossa. Inclusão de 
área remanescente inaproveitável. 
- Válidos os critérios adotados para cálculo da indenização do bem expropriado, 
considerando a média de valor de compra por hectare de imóveis semelhantes em 
municípios vizinhos. 
- A capoeira grossa existente no imóvel a ser desapropriado, por si só, não caracteriza 
uma benfeitoria. Para tal, faz-se necessária a demonstração da exploração econômica 
dela. 
- A inclusão na indenização da área remanescente inaproveitável é direito legalmente 
reconhecido desde 1903, ex vi do Decreto 4.956 e pela Lei Complementar nº 76/93. 
- Remessa improvida. Sentença confirmada.  
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
remessa, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 04 de maio de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de ação de desapropriação por 
interesse social, para fins de reforma agrária, de parte de imóvel rural pertencente à 
Itapessoca Agro Industrial S/A, situado no Município de Floresta-PE.  
O douto sentenciante julgou procedente a desapropriação para declarar expropriada em 
favor do INCRA a gleba descrita na inicial, acrescida da área remanescente 
inaproveitável, mediante o pagamento da indenização e todos os acréscimos legais.  
Regularmente processados, subiram os autos para desembargo.  
Relatei. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A presente desapropriação encontra-
se devidamente processada e em consonância com as disposições legais em vigor a 
respeito da matéria. 
Declarada área de interesse social para fins de reforma agrária (Decretos 89.754 e 
89.755, ambos de 05.06.84.), foi o INCRA imitido na posse de parte do imóvel 
denominado "Fazenda São Braz", encravada no Município de Floresta-PE, mediante 
depósito do preço da indenização, nos termos do Decreto-Lei 554/69, e determinada a 
transcrição de domínio. 
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Citado o expropriado e, inexistindo concordância quanto ao valor da indenização, 
realizou-se a perícia pleiteada. 
Do laudo pericial acostado às fls. 108/121, discordou o INCRA dos critérios utilizados pelo 
perito judicial na fixação do valor da terra nua, por ele considerar benfeitoria a capoeira 
grossa encontrada no imóvel rural. 
O expropriado, por sua vez, concordando com o resultado da perícia, pleiteou o 
acréscimo no valor da indenização da área remanescente inaproveitável. 
O Magistrado singular prestigiou o laudo do vistor do juízo, exceto quanto à 
caracterização da capoeira grossa como benfeitoria. Atendeu à reivindicação da 
desapropriada, estendendo a desapropriação à área inaproveitável.  
Tenho por incensuráveis os critérios adotados pelo louvado para o estabelecimento do 
quantum da indenização, tanto que os assistentes técnicos o acompanharam. Ele levou 
em conta a média de valor de compra por hectare dos imóveis semelhantes situados em 
municípios vizinhos, observando, assim, uma maior aproximação do valor real do bem, a 
fim de garantir, ao expropriado, a aquisição de bem equivalente.  
No tocante à consideração da capoeira grossa existente no imóvel como benfeitoria, bem 
decidiu o douto Magistrado. A parte não demonstrou a exploração comercial ou industrial 
dela, por si só não se configurando uma benfeitoria.  
Por outro lado, mostrou-se bem correto o acatamento da súplica do expropriado no 
sentido de se lhe reconhecer o direito de extensão, a vigorar desde 1903, ex vi do Decreto 
4.956, e até expressamente admitido pela Lei Complementar Nº 76/93, art. 4º, nas 
desapropriações da espécie. 
Nego, pois, provimento à remessa para confirmar a sentença, igualmente inatacável nos 
aspectos de estipulação de juros e correção monetária, pois seguia a jurisprudência 
sumulada do antigo TFR, aqui prestigiada. 
Assim voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO NA AC Nº 14.810-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Parte Autora: ADALBÉRIO TORRES DE ARAÚJO 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA-PE 
Advogados: DRS. ARIANE TORRES BELFORT E OUTRO (PARTE A) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Aposentadoria. Desempenho da função de odontólogo. 
Gratificação de Raios X. Redução do percentual de 40% para 10%. Irredutibilidade dos 
vencimentos. 
- Não poderia, jamais, ocorrer a redução de 40% para 10% da Gratificação de Raios X, 
por tratar-se claramente de direito adquirido do autor.  
- A guerreada redução patrocinada pela Lei 7.923/90 afronta, às escâncaras, o art. 37, 
XV, da Constituição Federal, a assegurar  a irredutibilidade dos vencimentos dos 
servidores públicos civis e militares. 
- Remessa improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
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remessa, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 15 de setembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Remessa de sentença favorável ao pedido 
formulado por Adalbério Torres de Araújo visando à incorporação, aos seus proventos de 
aposentadoria, da Gratificação de Raios X, nos termos da Lei 1.234/50. 
Regularmente processados, subiram os autos para desembargo e a mim couberam por 
distribuição. 
Relatei. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A Gratificação Adicional de 40% 
devida aos que operam diretamente com raios x e substâncias radioativas foi assegurada 
a todos os servidores da União, civis e militares, e aos empregados de entidades 
paraestatais, através da Lei 1.234/50. 
Exibe-se incontestável o direito à vantagem suplicada. 
A redação do art. 162, caput, da Lei nº 5.787/72, de inconfundível transparência, não 
deixa rastro de dúvida quanto à cogitada incorporação, ao assegurar esse direito ao 
militar da ativa ou da reserva. É ler-se: 
"É assegurado ao militar da ativa e ao que se encontra na reserva remunerada ou 
reformado o pagamento defintivo da gratificação prevista no artigo anterior, por quotas 
correpondentes aos anos de efetivo desempenho em raios X e substâncias radiotivas,..." 
Ora, se a própria lei assegura "pagamento defintivo da gratificação", dúvidas inocorrem 
quanto ao adicionamento desta aos proventos do apelado. 
Não poderia, jamais, ocorrer a redução de 40 (quarenta) para 10% (dez por cento) da 
referida benesse, por tratar-se claramente de direito adquirido do autor. A guerreada 
redução patrocionada pela Lei 7.923/89 afronta, às escâncaras, o art. 37, XV, da 
Constituição Federal, a assegurar a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores 
púbicos civis e militares. 
Ademais, este Egrégio Tribunal já sedimentou jurisprudência abraçando esta linha de 
raciocínio. Eis ilustrada nas ementas dos arestos: 
"Constitucional e Administrativo. Gratificação de Raios X. Militar da reserva remunerada. 
Incorporação aos proventos. Irredutibilidade. 
- A MP 106/89, convertida na Lei 7.923/89, ao reduzir de 40% para 10% o percentual de 
Gratificação de Raios X devida aos servidores públicos, não poderia retroagir para 
alcançar aqueles que já haviam implementado o direito à incorporação da vantagem nos 
moldes anteriores. 
- Aposentadoria concedida antes da edição da norma redutora. 
- Incorporação da gratificação aos proventos no percentual de 40%. 
- Sentença confirmada." 
(Rel. Juiz Ridalvo Costa, AC 42.469-PE, DJU de 10.06.94, pág. 30.476). 
"Aposentadoria. Proventos de inativos. Desempenho da função de odontólogo. 
Gratificação por trabalho com raios x recebida no percentual de 40%. Redução do 
percentual para 10%. Lei 7.923/89. Irredutibilidade de vencimentos assegurada pela CF, 
no seu art. 37, XV. 
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- A Constituição Federal vigente proíbe seja efetuada redução salarial, ao dispor, no seu 
art. 37, inciso XV, que "os vencimentos dos servidores públicos, civis e militares, são 
irredutíveis..." 
- Será assegurado aos inativos o recebimento de qualquer benefício ou vantagem 
concedida aos servidores em atividade, consoante o art. 40, § 4º, da atual Constituição 
Federal. 
- O STF já firmou jurisprudência no sentido de que "os proventos da inatividade são 
regulados pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os 
requisitos necessários..." 
- Sentença confirmada. 
- Apelo improvido." 
(Rel. Juiz Francisco Falcão, AC 28.586 - CE, DJU de 19.11.93). 
Nego, pois, provimento à remessa. 
Assim voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO EM AC Nº 17.906-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Parte Autora: UNIÃO FEDERAL 
Parte Ré: ALBERTINO JOSÉ LUIZ 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA-PE 
Advogada: DRA. HILMA CHRISTINO DE FARIAS (PARTE R) 
 
EMENTA 

Administrativo. Sítio Histórico dos Montes Guararapes. Tombamento. Limitações 
administrativas. 
- Não vieram aos autos qualquer documento emitido pelo órgão competente, Secretaria 
de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, estabelecendo normas de construção, 
obrigando o recorrido a respeitar padrões urbanísticos ou arquitetônicos. 
- Não se demonstrara, também, ser aquela humilde residência comprometedora das 
características do Sítio Histórico dos Montes Guararapes, impedindo ou reduzindo a sua 
visibilidade, nos termos do art. 18, do Decreto-Lei nº 25, de 30.11.1937. 
- Se a Administração Pública vem tolerando a existência de inúmeras construções 
naquele local e estas fogem visivelmente aos padrões previstos em lei, a simples 
reconstrução de uma casa em nada alteraria o quadro, cuja moldura já se encontra 
aparentemente descaracterizada. 
- Remessa desprovida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
remessa, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 1º de dezembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Remessa de sentença desfavorável ao pedido 
formulado pela União Federal de demolição de prédio residencial pertencente a Albertino 
José Luiz em área tombada pelo patrimônio histórico nacional, o Parque Histórico 
Nacional dos Guararapes. 
O Ministério Público Federal opina pelo improvimento. 
Devidamente processados, subiram os autos para desembargo e a mim couberam, por 
distribuição. 
Relatei. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Evidencia-se, na espécie, reforma de 
uma casa, dentro dos limites do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, justificando-
se, segundo a União, a sua inevitável demolição. 
Ela não trouxe, entretanto, aos autos qualquer documento emitido pelo órgão competente, 
Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, estabelecendo normas de 
construção, obrigando o recorrido a  respeitar padrões urbanísticos ou arquitetônicos. 
Não demonstrara, também, a autora da ação ser aquela humilde residência 
comprometedora das características do mencionado Sítio Histórico, impedindo ou 
reduzindo a sua visibilidade, nos termos do art. 18, do Decreto-Lei nº 25, de 30.11.1937. 
Ao responder quesito a esse respeito, o perito fora incisivo: 
"... a mesma não prejudica o Sítio Histórico por si só. São inúmeras as edificações 
existentes." 
Vale prestigiar fragmentos da r. decisão monocrática: 
"Por outro lado, as regras administrativas que, segundo o depoimento do preposto da 
União Federal (fls.51/52), passaram a ser aplicadas a partir de 1980, não poderiam atingir 
os direitos de ocupação do autor, porque resta incontroverso que o seu imóvel pertence a 
sua família há mais de sessenta anos. 
........................................ 
Finalmente, merece registrar a existência da Lei nº 8.043, publicada no Diário Oficial, 
Seção I, de 16.06.90, pág. 11.495, que cria verdadeiro obstáculo à pretensão demolitória 
da autora, uma vez que obriga o Poder Executivo Federal a desapropriar terreno no 
Município de Jaboatão para assentamento das famílias que hoje ocupam a área dos 
Montes Guararapes. Vale dizer, somente após o cumprimento do estabelecido em tal Lei, 
poderão mencionadas famílias ser removidas dos Montes dos Guararapes." 
Ademais, ao longo do tempo, a área dos Montes Guararapes, demarcada pelo Patrimônio 
Histórico Nacional, vem sendo ocupada por um aglomerado populacional cada vez mais 
intenso, e por construções destinadas às mais diversas finalidades, sem a menor 
obediência a qualquer critério urbanístico ou arquitetônico previamente estabelecido. 
Se a Administração Pública vem tolerando a existência de inúmeras construções naquele 
local e estas fogem visivelmente aos padrões urbanísticos e arquitetônicos, previstos em 
lei, a simples reconstrução de uma pobre residência em nada alteraria o quadro, cuja 
moldura já se encontra aparentemente descaracterizada. 
Este Egrégio Tribunal, em litígios semelhantes, vem consagrando esta linha de raciocínio, 
conforme arestos a seguir agendados. É ler-se: 
"Administrativo. Tombamento. Sítio Histórico. Limitações administrativas. 
1 - Evidencia-se dos autos a existência de uma coletividade assentada urbanisticamente 
nos Montes Guararapes, antes mesmo ou independentemente de seu tombamento, 
determinando o respeito às situações existentes pelas limitações administrativas 
existentes ao direito de propriedade. 
2 - A tolerância da Administração Pública, no tocante à existência de centenas de 
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construções de vias públicas naquele Sítio, é incompatível com pretensão de demolir a 
simples reforma de um prédio - Assembléia de Deus -, já existente no local. 
3 - Apelação improvida." 
(AC 8.239-PE, Rel. Juiz Petrúcio Ferreira, DJ de 26.04.91, pág. 8.843). 
"Administrativo. Tombamento. Montes Guararapes. Limitações administrativas. 
1 - O tombamento dos Montes Guararapes atingiu uma coletividade que já se encontrava 
com seus padrões urbanísticos assentados, pelo que as limitações administrativas ao 
direito de propriedade a serem impostas deverão respeitar as situações existentes. 
2 - As limitações administrativas decorrentes do tombamento de área histórica devem se 
apresentar delineadas em regulamentos específicos, de modo que, objetivamente, possa-
se avaliar o grau do seu não cumprimento. 
3 - O ordenamento constitucional vigente ampliou a garantia do devido processo legal, aí 
incluindo o princípio do contraditório, pelo que nenhuma espécie de sanção pode ser 
imposta ao administrado, sem que antes lhe seja dado o direito de defesa. 
4 - Se a Administração Pública vem tolerando a existência de construções e vias públicas 
nos Montes Guararapes, com caraterísticas incompatíveis com a idéia de ali estabelecer-
se um Parque Histórico, não há como se apoiar a pretensão de demolir a simples reforma 
de uma casa que já existia no local, por em nada contribuir para o fim desejado. 
5 - Apelação improvida." 
(AC 8.083-PE, Rel. Juiz José Augusto Delgado, DJU de 22.03.91, pág. 5.541). 
Por tais razões, nego provimento à remessa para manter a sentença recorrida. 
Assim voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO EM AC Nº 23.220-PE 

Relator: O SR. JUIZ  JOSÉ MARIA LUCENA  
Parte Autora: GLÓRIA MARIA ALVES DA SILVA MORAES (REPRESENTANDO IVES DE 

MORAES) 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-PE  
Advogada: DRA. MARLENE ZULEIDE BISPO MONTEIRO (PARTE A) 
 
EMENTA 

Militar. Reforma. Incapacidade física definitiva. Posto de 2º Tenente. Leis 2.370/54 e 
3.067/56.  
- Os militares julgados incapazes definitivamente para o serviço ativo por alienação 
mental têm direito à reforma no posto imediatamente superior, nos termos das Leis 
2.370/54 e 3.067/56.  
- Remessa oficial improvida.  
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
remessa oficial, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos 
e que integram o presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 09 de junho de 1994 (data do julgamento).  
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Glória Maria Alves da Silva Moraes, na 
qualidade de esposa e curadora de Ives de Moraes, propôs ação ordinária contra a União 
Federal objetivando a revisão dos atos de reforma e aposentadoria de seu marido. 
Defendeu o direito líquido e certo de ser o militar reformado no posto de 2º Tenente, nos 
termos do art. 33, § 2º, "a", da Lei 2.370, de 09.12.54, e promovido na inatividade a 1º 
Tenente. As portarias impugnadas o fizeram nos postos de 2º e 1º Sargento. 
O douto sentenciante julgou procedente o pedido, determinando à União as retificações 
pretendidas, bem como o pagamento das diferenças das prestações em atraso desde a 
data da reforma. 
Submetida a reexame por força do duplo grau obrigatório de jurisdição. 
Sem recurso voluntário. 
Regularmente processados, subiram os autos para desembargo. 
Relatei. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O autor foi reformado em 26.08.66 na 
graduação de 2º Sargento e promovido à inatividade na de 1º Sargento, ao amparo das 
Leis nºs 2.370, de 09.12.54, e 3.067, de 22.12.56, respectivamente (certidão de fls. 10). 
Ocupava na ativa a graduação de 3º Sargento e diz ter direito à reforma no posto de 2º 
Tenente, nos termos do art. 33 § 2º, "a", da Lei 2.370/54, verbis: 
"Art. 33 - o militar julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes das 
letras "a" e "d", do art. 30, será reformado no posto ou graduação imediata ao que possuir 
na ativa, com vencimentos e vantagens previstas no Código de Vencimentos e Vantagens 
dos Militares. 
§ 1º - ............................................... 
§ 2º - considerando-se, para efeito deste artigo, como posto para aspirante a oficial, 
guarda-marinha, subtenente, suboficial, sargento ajudante, 1º, 2º e 3º sargento." 
O art. 30 acima referido inclui, na letra "d", a alienação mental como uma das doenças 
incapacitantes. 
A certidão de fls. 08 comprova a incapacidade física definitiva do interessado, em 
decorrência de doença mental (esquizofrenia paranóide - fls. 08v). 
Reconhecido o direito à reforma no posto de 2º Tenente, é de se declarar, igualmente, a 
promoção à inatividade no de 1º Tenente, em atendimento ao disposto no art. 1º, da Lei 
3.067/56: 
"Art. 1º - São promovidos ao posto ou graduação imediatas os militares das Forças 
Armadas incapacitados definitivamente para o serviço ativo sem poderem provar os meios 
de subsistência e amparados pelos arts. 300 ou 303, da Lei 1.316, de 20 de janeiro de 
1951, e nº 30, da Lei nº 2.370, de 09 de dezembro de 1954..." 
Nego provimento à remessa oficial, mantendo a sentença recorrida. 
Assim voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 25.637-AL 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Parte Autora: ROMUALDO BARBOSA LOBO 
Parte Ré: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA-AL 
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Advogado: DR. PAULO LAMENHA GUEDES (PARTE A) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Concurso de Residência Médica. Edital que limitou a inscrição 
no certame aos médicos com no máximo 5 (cinco) anos de formados. Impossibilidade. 
Inteligência da Lei nº 6.932/81. Liminar concedida que consolidou a situação fática. 
- Constitui ofensa ao princípio da isonomia o ato administrativo interno que limita a 
inscrição no Concurso de Residência Médica aos candidatos com no máximo 5 (cinco) 
anos de formados. 
- Inteligência da Lei nº 6.932/81. 
- Concessão de liminar que consolidou a situação fática pelo decurso do tempo. 
- Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na 
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 14 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 
Romualdo Barbosa Lobo contra ato da Coordenadora da Comissão de Residência Médica 
- COREME -  Hospital Universitário - UFAL e da Supervisora Docente Assistencial - 
Hospital Universitário - UFAL, insurgindo-se contra a limitação imposta pelo Edital do 
Concurso de Residência Médica de 1993, promovido pela Universidade Federal de 
Alagoas - UFAL, que limitou a inscrição no certame aos médicos que tivessem no máximo 
5 (cinco) anos de formados. 
Foi concedida liminar (fls. 35/36). 
A segurança foi concedida pelo douto Juiz a quo ao entendimento de que a legislação não 
estabelece como requisito à inscrição no Concurso de Residência Médica o tempo de 
formado, sendo o referido curso destinado aos médicos em geral e não apenas a um 
segmento deles. 
A sentença foi submetida ao duplo grau obrigatório. 
Não houve recurso voluntário. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, pretendeu o impetrante 
com o presente writ efetivar a sua inscrição no Concurso de Residência Médica de 1993 
realizado pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL. 
Argumenta o impetrante que as autoridades impetradas limitaram a inscrição ao Concurso 
de Residência Médica aos candidatos que tivessem no máximo 5 (cinco) anos de 
formados. 
Assim, por ter concluído o curso de Medicina há mais de 6 (seis) anos, encontrava-se 
impossibilitado de efetuar a sua inscrição no aludido concurso. 
O MM. Juiz a quo, vislumbrando a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, 
concedeu a liminar para que fosse efetuada a inscrição do impetrante no Concurso de 
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Residência Médica da UFAL. 
Na sentença que concedeu a segurança, o douto Magistrado assim se pronunciou: 
"17. O único ponto de apoio do item 6.4 do Edital de Concurso de Residência Médica em 
questão é o Regulamento do Programa de Residência Médica da própria instituição, 
elaborado em junho/92, cujo artigo 1º, § 1º, efetivamente limita a inscrição a médicos que 
tenham no máximo 05 (cinco) anos de formados. 
18. Entendo, entretanto, que o Regulamento do Programa de Residência Médica e o 
próprio Edital a ele seqüente e subordinado, desbordam do poder regulamentar ou 
normativo previsto ou autorizado não só pela Lei nº 6.932/81 e Decreto nº 80.281/77, 
como também pela própria Comissão Nacional de Residência Médica, eis que nenhum 
texto refere tal proibição ou limitação. 
19. A residência médica, assim, quanto muito, poderia destinar-se preferencialmente aos 
candidatos recém-formados, até como possível critério de desempate, se o caso, mas não 
exclusivamente aos recém-formados, vez que se trata de um curso de pós-graduação 
destinado aos médicos em geral e não apenas a um segmento deles, em restrição 
indevida. 
20. Malferiu-se, dessa forma, o princípio da isonomia, eis que no caso uns são mais iguais 
que os outros, no que pertine ao acesso à inscrição ao referido curso de pós-graduação 
em Medicina.(fls.86) 
Curvo-me ao entendimento esposado pelo eminente Juiz sentenciante. 
Estabelece o art. 1º, da Lei nº 6.932, de 07 de julho de 1981, que dispõe sobre as 
atividades do médico residente e dá outras providências, verbis: 
"Art. 1º - A residência médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, 
destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por 
treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, 
universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação 
ética e profissional." 
Como se vê, se a própria legislação não estabelece distinção entre os profissionais 
médicos que pretendam cursar a residência médica, não poderia a instituição de ensino, 
através de ato administrativo interno, impor limitações à inscrição do impetrante. 
Ressalte-se que essa prática reiterada de algumas instituições do País, como nos 
demonstram os documentos acostados aos autos, que limita o ingresso na residência 
médica ao recém-formado, na verdade, não tem qualquer respaldo legal e fere o princípio 
da isonomia constitucionalmente assegurado. 
Por outro lado, com a concessão da liminar, houve a consolidação da situação fática pelo 
decurso do tempo. 
Com estas considerações, nego provimento à remessa oficial para manter a sentença de 
1º grau em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 35.765-RN 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Parte Autora: ADALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA 
Parte Ré: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA-RN 
Advogados: DRS. CARLOS OCTACÍLIO BOCAYUVA CARVALHO E OUTRO (PARTE A) 
 
EMENTA 
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Mandado de Segurança. Apreensão de material de pesca pela fiscalização do IBAMA. Lei 
nº 7.679/88. Ofensa ao princípio da legalidade. 
I - O transporte de material de pesca não está configurado entre as hipóteses elencadas 
na Lei nº 7.679/88, que dispõe sobre proibição da pesca de espécies em períodos de 
reprodução. Ilegalidade da autuação. 
II - Remessa oficial à qual se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na 
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 21 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Adalberto Vicente de Oliveira impetrou 
mandado de segurança contra o Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis, objetivando a declaração de ilegalidade do ato de 
autoridade que apreendeu, no exercício da fiscalização, vários objetos, sob o fundamento 
de que estes se destinavam à pesca predatória da lagosta. 
O MM. Juiz a quo concedeu a segurança e, reportando-se ao parecer do douto 
representante do Parquet, entendeu que a autoridade administrativa não havia 
comprovado que o impetrante se encontrava em uma das situações descritas pela Lei nº 
7.679/88, que dispõe sobre a proibição da pesca de espécies em períodos de reprodução. 
Não houve recurso voluntário. 
Subiram os autos, por força da remessa oficial interposta. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, o impetrante pretendeu 
com o presente writ tornar inválida a autuação efetuada pelos fiscais do IBAMA, ao 
entendimento de que ilegal o ato de apreensão dos materiais de pesca, desde que não 
havia ocorrido violação a qualquer dispositivo da Lei nº 7.679/88. 
O douto Juiz a quo, vislumbrando a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, 
concedeu a liminar, determinando a entrega do material apreendido. 
O representante do Parquet ofertou parecer opinando pela concessão do mandamus e 
aduzindo que "a conduta do impetrado não se harmoniza com os preceitos inscritos na 
Constituição Federal, pertinente ao direito de propriedade e ao devido processo legal. No 
que diz respeito ao primeiro aspecto, foi atingido sem justa causa o patrimônio individual 
do impetrante. No que concerne ao segundo item, não lhe foi dada a oportunidade para 
produzir a sua defesa perante o órgão." 
O eminente Magistrado de 1º grau, na sentença que concedeu a segurança, convalidou a 
liminar anteriormente deferida. 
De fato, reza o art. 1º, da Lei nº 7.679, de 23 de novembro de 1988, que versa sobre a 
proibição da pesca de espécies em períodos de reprodução e dá outras providências, 
verbis: 
"Art. 1º - Fica proibido pescar: 
I - em cursos d'água, nos períodos em que ocorrem fenômenos migratórios para 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

reprodução e, em água parada ou mar territorial, nos períodos de desova, de reprodução 
ou de defeso; 
II - espécies que devam ser preservadas ou indivíduos com tamanhos inferiores aos 
permitidos; 
III - quantidades superiores às permitidas; 
IV - mediante a utilização de : 
a) explosivos ou de substâncias que, em contato com a água, produzam efeito 
semelhante; 
b) substâncias tóxicas; 
c) aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos. 
V - em épocas e nos locais interditados pelo órgão competente; 
VI - sem inscrição, autorização, licença, permissão ou concessão do órgão competente. 
§ 1º - omissis. 
§ 2º - É vedado o transporte, a comercialização, o beneficiamento e a industrialização de 
espécimes provenientes da pesca proibida." 
Como se vê, o dispositivo legal não contempla a hipótese daquele que transporta 
materiais de pesca, o que implica em afirmar que a conduta da autoridade administrativa 
não tinha respaldo legal. 
Ora, a Administração Pública deve praticar os seus atos de acordo com a lei. O princípio 
da legalidade norteia todo ato administrativo, a sua inobservância implica na invalidade do 
ato. 
A Constituição Federal estabelece, em seu art. 37, caput, que: 
"Art. 37 - A Administração Pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade (...)". 
Por outro lado, observo que com a concessão da liminar houve a consolidação da 
situação fática pelo decurso do tempo. 
Com estas considerações, nego provimento à remessa oficial para manter a sentença a 
quo em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 37.333-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Parte Autora: VIVIAN LANE SOUTO PEREIRA 
Parte Ré: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 8ª VARA-CE 
Advogados: DRS. ELIENE OLIVEIRA DE BRITO (PARTE A) E  

FRANCISCO OTÁVIO DE MIRANDA BEZERRA (PARTE R) 
 
EMENTA 

Administrativo. Ensino superior. Matrícula. Diploma do 2º grau que não foi apresentado 
pela vestibulanda por ocasião da matrícula, que pode ser substituído provisoriamente pelo 
certificado da instituição de ensino onde a impetrante cursou o 2º grau, embora não 
autenticado pela Secretaria de Educação Estadual. Liminar concedida que consolida a 
situação fática pelo decurso do tempo. Remessa oficial improvida. Sentença que se 
confirma. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na 
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 13 de dezembro de 1994 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Vivian Lane Souto Pereira impetrou 
mandado de segurança contra o Magnífico Reitor da Universidade de Fortaleza, da 
Fundação Edson Queiroz, alegando que, embora aprovada no vestibular para o curso de 
Engenharia Mecânica, fora-lhe negado o direito à matrícula, sob o fundamento de que o 
certificado que apresentara de conclusão do 2º grau não satisfazia os requisitos do Edital 
011/91, daquela instituição de ensino. 
Foi concedida a liminar (fls.16/17). 
O MM. Juiz a quo concedeu a segurança, ao argumento de que o ato da autoridade-
impetrada feriu o direito líquido e certo da impetrante, desde que o certificado de 
conclusão do 2º grau que apresentou mostrava-se idôneo à efetivação da matrícula. 
Não houve recurso voluntário. 
Subiram os autos, por força da remessa oficial interposta. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, pretende a impetrante, 
através do presente writ, efetivar a sua matrícula para o curso de Engenharia Mecânica 
para o qual fora aprovada em vestibular para a Universidade de Fortaleza - UNIFOR, da 
Fundação Edson Queiroz. 
Argumenta que a Universidade de Fortaleza, através de ato de seu Magnífico Reitor, 
indeferiu o seu pedido de matrícula em razão de não reconhecer como válido o certificado 
de conclusão do 2º grau que apresentou. 
A autoridade-impetrada fulcra o seu entendimento nas disposições do Edital nº 011/91, 
que estabeleceu as regras para o vestibular a que se submeteu a impetrante. 
Reza o item 6, do Edital nº 011/91, que trata da matrícula dos candidatos aprovados no 
vestibular do primeiro semestre de 1992  da UNIFOR, que:  
"6. Da matrícula. 
................................... 
................................... 
6.3. Para efetivação da matrícula, os candidatos deverão comparecer ao local no dia e 
hora fixados no Edital específico e apresentar, no ato, os seguintes documentos em 
fotocópia autenticada: 
a) ................................. 
b) certificado de conclusão do 2º grau, com declaração de autenticidade e regularidade 
emitida pela Secretaria de Educação do Estado (fls.21)." 
No caso sob exame, a impetrante, tendo em vista atender ao prazo oferecido pela 
Universidade para a efetivação da matrícula, apresentou certificado emitido pela entidade 
de ensino onde cursara o 2º grau, qual seja: a Fundação de Ensino e Pesquisa - Matias 
Machline, localizada na Cidade de Manaus. 
Naquela ocasião, alega a impetrante na inicial, inobstante os esforços de sua família para 
acelerar a chegada do diploma de Manaus, a autoridade-impetrada indeferiu liminarmente 
a sua matrícula, sem que lhe fosse concedido prazo para apresentação do documento 
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solicitado. 
Daí é que o MM. Juiz a quo, reconhecendo a existência do periculum in mora e do fumus 
boni juris, concedeu a liminar requerida para que fosse efetivada a matrícula da 
impetrante no curso de Engenharia Mecânica. 
Na sentença concessiva da segurança, que tornou definitiva a liminar requerida, o 
eminente Magistrado argumentou que "O ato da autoridade impetrada feriu o direito 
líquido e certo da impetrante. Sua declaração de conclusão do 2º grau expressa a 
verdade, como prova o diploma, de fls. 5 dos autos, e o histórico escolar, de fls. 6." (fls.36) 
Irretocável o decisum. 
Realmente, caberia à autoridade-impetrada, tendo em vista a peculiaridade do caso, ter 
estipulado prazo para que fosse  apresentado o diploma de 2º grau com as formalidades 
exigidas no Edital do vestibular, o que foi, inclusive, solicitado pela impetrante. 
Ora, o próprio Edital que serviu de base para a recusa da Universidade não estabelece 
que o diploma não possa ser substituído provisoriamente por certificado emitido pela 
escola onde a impetrante cursou o 2º grau. 
Por outro lado, observo que, com a concessão da liminar no juízo de 1º grau, houve a 
concretização do fato consumado. 
Assim, por vislumbrar a ilegalidade no ato da autoridade impetrada negando a matrícula 
pleiteada pela impetrante, na forma como ficou demonstrada, e reconhecendo a 
consolidação da situação fática pelo decurso do tempo, nego provimento à remessa 
oficial. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 38.077-RN 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Parte Autora: MARIANA FARIA TRIGUEIRO FALCÃO PEREIRA 
Parte Ré: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-RN 
Advogados: DRS. ELIANA TRIGUEIRO FONTES (PARTE A) E  

ARMANDO ROBERTO HOLANDA LEITE (PARTE R) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Ensino superior. Matrícula. Certificado de conclusão do 2º grau. 
Curso secundário concluído em país estrangeiro. Liminar concedida que consolidou a 
situação fática. 
- É de reconhecer-se o direito à matrícula de candidata aprovada no concurso vestibular, 
inobstante não tenha apresentado, tempestivamente, o certificado de conclusão do 2º 
grau que foi concluído em país estrangeiro e estava sob o exame do Conselho Estadual 
de Educação. 
- Concessão de liminar que consolidou a situação fática pelo decurso do tempo. 
- Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na 
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 21 de fevereiro de 1995 (data do julgamento). 
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JUIZ NEREU SANTOS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 
Mariana Faria Trigueiro Falcão Pereira contra ato do Magnífico Reitor da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, alegando que, embora tenha logrado aprovação 
no concurso vestibular de 1993 daquela instituição de ensino, no Curso de Letras, a 
autoridade impetrada lhe negou o direito de matrícula, sob o fundamento de que não teria 
apresentado, tempestivamente, o certificado de conclusão do 2º grau. 
Foi concedida liminar (fls. 51/53). 
A segurança foi concedida pelo douto Juiz a quo, ao entendimento de que as exigências 
de apresentação, pelas universidades, do certificado de conclusão do 2º grau para a 
efetivação da matrícula era legítima, entretanto, existindo situações especialíssimas, em 
que o candidato não tivesse condições de apresentá-lo com a presteza exigida, devia-se 
atentar para os fins sociais a que se dirige a lei.  
A sentença foi submetida ao duplo grau obrigatório. 
Não houve recurso voluntário. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, pretende a impetrante 
com o presente writ efetivar a sua matrícula no Curso de Letras, em virtude de sua 
aprovação no concurso vestibular de 1993 da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte - UFRN. 
Argumenta a impetrante que cursou o 3º ano do 2º grau na Inglaterra, especificamente no 
London East Anglian Group, em face de ter acompanhado a sua genitora que iria àquele 
país obter doutoramento em Arquitetura. 
Assim, encontrando-se impossibilitada de apresentar o seu certificado de conclusão de 2º 
grau, no prazo fixado para a efetivação da matrícula, em razão de estar o referido 
documento sob exame do Conselho Estadual de Educação, requereu a sua matrícula 
provisória, o que foi indeferido pela autoridade coatora. 
O MM. Juiz a quo, vislumbrando a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, 
concedeu a liminar para que fosse efetuada a matrícula provisória da impetrante. 
O ilustre representante do Parquet, em elucidativo parecer, assim se manifestou: 
"2. A autoridade impetrada, irredutível no seu juízo de valor, exigiu, mesmo diante das 
justificativas fáticas apontadas pela então requerente, a comprovação da conclusão, pela 
mesma, do segundo grau, o que não poderia, a contento, ser cumprida, porquanto o 
terceiro ano do nível escolar referido foi cursado na Inglaterra, na cidade de Londres, pois 
em tal época a impetrante acompanhara sua genitora por força da transferência desta 
àquele país. 
3. Ademais, mister enfocar, a exigência também não foi cumprida em virtude de demora 
na apreciação administrativa pelo Conselho Estadual de Educação, no que tange à 
documentação escolar da impetrante. 
4. Ora, nenhuma culpa pode ser imputada à impetrante diante da inércia das autoridades 
administrativas incubidas da análise da mencionada documentação. 
5. A observância cautelosa da demanda, principalmente no pertinente ao motivo de força 
maior referenciado no item anterior, leva o órgão do Parquet Federal a entender que 
houve, na espécie, uma manifestação precipitada da autoridade coatora, até porque 
poderia a mesma ter requisitado informações ao Conselho Estadual de Educação acerca 
da impetrante, o que impossibilitaria a prática do ato, como o que ora foi impugnado, 
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causador de muitos gravames ao direito subjetivo da impetrante." (fls.63/64). 
Na sentença que concedeu a segurança, o eminente Magistrado de 1º grau reconheceu o 
direito da impetrante à efetivação da matrícula, tornando definitiva a liminar deferida. 
Curvo-me ao entendimento esposado no parecer do Ministério Público Federal e na 
sentença a quo. 
Realmente, a impetrante não concorreu para a demora, devido aos entraves burocráticos, 
na efetivação da análise da documentação referente à sua conclusão no 2º grau. 
Desta forma, a autoridade impetrada, diante do pedido administrativo e dada a 
especialidade do caso, deveria ter deferido a matrícula provisória da impetrante. 
Além do mais, nenhum prejuízo resultaria à Universidade se a matrícula provisória fosse 
deferida, uma vez que, se rejeitada a declaração de conclusão do 2º grau no órgão 
competente, apenas não se procederia à efetivação da matrícula definitiva. 
Por outro lado, com a concessão da liminar houve a consolidação da situação fática pelo 
decurso do tempo. 
Com estas considerações, nego provimento à remessa oficial para manter a sentença de 
1º grau em todos os seus termos. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO EM MS Nº 44.322-CE 

Relator : O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Parte Autora: ADRIANA MARIA APOLÔNIO MACHADO 
Parte Ré: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 8ª VARA-CE 
Advogados: DRS. RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA  

 Administrativo. Concurso público para Patrulheiro Rodoviário. Prova de 100 (cem) metros 
rasos. Aferição do tempo, por meio de cronometragem manual, prevista nas normas 
editalícias. Extrapolação em 1 (um) segundo do tempo máximo exigido de 18 (dezoito) 
segundos. 
-  Apesar de incontestável a falibilidade do método de cronometragem manual, este, 
quando da inscrição no concurso de Patrulheiro Rodoviário, foi conhecido e aceito pela 
impetrante, através das normas do edital, arcando com o ônus de suportar possível falha 
na aferição de seus resultados, considerando-se, ainda, que a mesma teve chance de 
repetir a prova, sem, contudo, lograr êxito. 
- Remessa oficial a que se dá provimento. Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Ex Officio nº 44.322-CE, em que 
são partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, à unanimidade, dar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e 
notas taquigráficas constantes destes 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 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de remessa oficial de sentença que, 
nos autos de mandado de segurança impetrado por Adriana Maria Apolônio Machado 
contra ato do coordenador do concurso de Patrulheiro Rodoviário no Ceará, concedeu a 
segurança para considerar a impetrante apta na prova dos 100 (cem) metros rasos do 
concurso público para Patrulheiro Rodoviário, por ser mínima a variação cronométrica 
apresentada, de apenas 1 (um) segundo, aferida por medição manual, sujeita ao 
inevitável erro humano, conforme demonstração da experiência comum. 
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 recurso em apreço traz à tona 
questão delicada, acerca de aprovação ou não da impetrante numa das provas a que se 
submeteu (única em que não obteve aprovação) do concurso para Patrulheiro Rodoviário. 
Cuida-se da prova de 100 (cem) metros rasos, na qual o tempo máximo exigido era de 18 
(dezoito) segundos, havendo a impetrante completado a mesma em 19 (dezenove) 
segundos, ou seja, um segundo a mais do tempo estipulado no edital pertinente ao 
concurso. 
Questiona-se, pois, a segurança da aferição do tempo obtido pela impetrante na referida 
prova, em virtude desta haver sido efetuada por meio de cronometragem manual, a qual 
peca na exatidão dos resultados, pela falibilidade humana. E, por outro lado, há de ser 
analisada a importância do respeito às normas editalícias, sob pena de se estabelecer, de 
forma irremediável, um elastério para questionamentos sem fim das mesmas com o fim 
de se lograr êxito nos concursos a todo custo. 
De um lado, tem-se a medição manual do tempo da prova, passível de erros, 
conhecedora de antemão, pela impetrante, através do edital. Do outro, o resultado 
concreto, não satisfatório, segundo o exigido e sabido pela impetrante. 
É de fato incontestável a falibilidade do método de cronometragem manual, porém, a 
impetrante teve ciência de que a aferição se procederia desta forma, aceitando-a ao se 
inscrever. Quando da inscrição, a impetrante arcou com o ônus de suportar possível falha 
desta ordem. E dizer que algo ou alguém é falível não significa imputar o percentual de 
100% de erro, mas prever a possibilidade de erro, o qual pode ocorrer ou não. O que não 
se pode admitir é que, depois de aceita a cronometragem manual, venha a impetrante 
questioná-la, apenas, por não lhe ter sido esta favorável.  
Acrescente-se a tudo isto o fato da impetrante ter tido a chance de repetir a prova, 
tornando, contudo, a não lograr êxito. O justo seria a repetição da prova tantas vezes 
fossem necessárias para o alcance da marca exigida? Seria igualmente justo considerar 
todas as cronometragens erradas, para favorecer a impetrante?  
É óbvio que uma cronometragem eletrônica se revela bem mais segura, considerando 
aqui, também, a possibilidade de falha técnica. Mas tal afirmação não significa ser 
ilegítima a utilização da cronometragem manual, que, ainda, pode ser constatada como 
largamente utilizada. 
Não se quer com esta argumentação subestimar a situação da impetrante, que é 
daquelas situadas no limite da aprovação, mas é considerar este limite indispensável para 
a seleção dos candidatos aptos a exercerem determinada função. E afirmar que este 
limite é salutar à seleção dos candidatos não é, de forma alguma, querer dizer que o 
mesmo reúna todos os requisitos para a perfeição dos resultados. Sabe-se, realmente, 
que a sua aplicação, sempre, irá penalizar algumas pessoas. Porém, a validade de um 
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critério reside na sua eficácia, com base no menor número de pessoas lesadas. Se assim 
não fosse, impraticável se apresentaria tal seleção.  
Há, ainda, que se considerar a dimensão do problema resultante do reconhecimento 
desta situação. Se admitíssemos a falha humana, na aferição do resultado da apelante, 
reconhecendo como válida a extrapolação de um segundo, aqueles candidatos que, 
porventura, houvessem se desclassificado por dois segundos, passariam a desfrutar da 
situação da impetrante (perdedores, também, por um segundo), podendo se valer do 
mesmo expediente desta, sob o mesmo fundamento, para conseguirem aprovação no 
respectivo teste. E, assim, sucessivamente, com os demais candidatos. Seria o 
reconhecimento de situação extremamente perigosa a comprometer a lisura de um 
concurso público. 
Lamentavelmente, considerando-se o infortúnio da apelante, o melhor caminho para a 
preservação da idoneidade do concurso público é a manutenção da desclassificação da 
mesma. 
Isto posto, dou provimento à remessa oficial para reformar a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 45.405-CE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Parte Autora: CENTER MASTER SERVIÇOS AUXILIARES LTDA. 
Parte Ré: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA-CE 
Advogados: DRS. JOSÉ BARBOSA HISSA (PARTE A) E  

ROBERTO MAIA DE OLIVEIRA (PARTE R) 
 
EMENTA 

 Administrativo. Licitação. Capital social. 
- Por nula se haverá a cláusula constante em edital de licitação que, sem fundamento 
legal, restringe a participação de licitantes. 
- O certificado de registro cadastral é o único documento exigível para habilitação em 
tomada de preços. 
- Remessa improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
remessa, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 07 de fevereiro de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de reexame necessário de sentença que 
concedeu a ordem para assegurar a participação do impetrante em processo licitatório 
sem a satisfação da exigência contida no edital, relativa a possuírem um determinado 
capital social integralizado e registrado, considerado excessivo. 
Apenas em face de remessa obrigatória subiram os autos e neste Tribunal vieram-me por 
distribuição. 
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É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): O ilustre Juiz Federal concedeu a ordem, 
assegurando a participação do impetrante em processo licitatório sem a satisfação da 
exigência contida no edital, relativa a possuírem um determinado capital social 
integralizado e registrado. 
No dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, "A licitação visa a garantir duplo objetivo: 
proporcionar às entidades governamentais possibilidades de realizarem o negócio mais 
vantajoso e assegurar aos administrados ensejo de disputarem a participação nos 
negócios que as pessoas administrativas entendam de realizar com os particulares. 
Destarte, atende-se a três exigências públicas impostergáveis: proteção aos interesses 
públicos e recursos governamentais - ao se procurar a oferta mais satisfatória; respeito 
aos princípios da isonomia e impessoalidade (previstos nos arts. 5º e 37, caput) - com 
abertura de disputa no certame e, finalmente, obediência aos reclamos de probidade 
administrativa, impostos pelos arts. 37, caput, e 82, V, da Carta Magna brasileira." (in 
Curso de Direito Administrativo, 4ª ed., Malheiros, págs. 243/244). 
No pertinente à exigência do item 2.2 do Edital de Tomada de Preços nº 009/93, referente 
ao capital social integralizado, este torna-se insubsistente, uma vez que o único 
documento exigível para habilitação em tomada de preços, que é modalidade de licitação 
realizada entre interessados previamente cadastrados, é o certificado de registro 
cadastral, o qual substitui qualquer documentação exigível. É o que dispõe o  § 8º, do art. 
25, do DL 2.300/86, verbis: 
"Art. 25. Para a habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, 
documentação relativa a: 
I- capacidade jurídica; 
II- capacidade técnica; 
III- idoneidade financeira; 
IV- regularidade fiscal;" 
O parágrafo 8º, do dispositivo supracitado, dispõe: 
"§ 8º - o certificado de registro cadastral a que se refere o parágrafo 1º, do art. 29, deste 
Decreto-Lei, substitui os documentos enumerados neste artigo, obrigada a parte a 
declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo." 
Como anota o ilustre Juiz Federal, "... Anoto, ainda, o fato de não se ter feito qualquer 
menção à existência de quaisquer irregularidades no cadastramento do impetrante; nem 
mesmo a de que o certificado cadastral exibido estivesse caduco ou vencido." 
Portanto, o certificado de registro cadastral atesta a situação hábil do inscrito para 
participar desta modalidade de licitação, posto que os elementos que aferem a idoneidade 
financeira já foram previamente examinados. 
Isto posto, nego provimento à remessa oficial. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO EM MS Nº 47.375-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA  
Partes Autoras: ARY DE AGUIAR CAMPELLO E OUTRO 
Parte Ré: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 9ª VARA-PE 
 
EMENTA 
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Administrativo. Aquisição de moeda estrangeira. Tratamento médico-cirúrgico no exterior. 
Garantia constitucional. 
- Comprovada a necessidade de tratamento médico especializado no exterior, diante da 
gravidade da doença, irreparável a decisão recorrida ao garantir aos impetrantes a 
aquisição de dólares para fazer face às despesas médicas.  
- O art. 196, da Carta Magna em vigor, assegura a proteção à saúde como direito de 
todos e dever do Estado. 
- Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO  
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as  acima indicadas, decide a Terceira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
remessa oficial, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos 
e que integram o presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 27 de abril de 1995 (data do julgamento).  
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Ary de Aguiar Campello e Regina Maria Caldas 
de Aguiar Campello impetraram mandado de segurança contra ato do Diretor do 
Departamento Regional do Banco Central do Brasil de omitir-se em autorizar a aquisição 
de dólares americanos para custear despesas com tratamento de saúde da impetrante 
virago nos Estados Unidos. 
Concedida a liminar em primeiro grau (fls. 54). 
O BACEN prestou informações às fls. 56/58, alegando a inexistência de ilegalidade no ato 
praticado. Os impetrantes pretendiam adquirir dólares no mercado de taxas livres e não 
no de taxas administradas. Através da Portaria nº 828, de 30.07.92, o Ministério da Saúde 
vedara a concessão de auxílios financeiros, por parte do INAMPS, para realização de 
tratamento médico no exterior. Em face desse dispositivo normativo, a autarquia emitira a 
Circular nº 2.237, de 30.09.92, estabelecendo restrições para as operações de câmbio 
destinadas à aquisição de moeda estrangeira para tal fim. 
O representante do Ministério Público Federal opinou pela concessão da segurança. A 
circular referida estaria a ferir o disposto no art. 196, da CF. 
O ilustre Magistrado monocrático concedeu a segurança, permitindo a almejada aquisição 
dos dólares americanos. Entendeu tratar-se de dever do Estado facilitar o acesso a 
qualquer procedimento visando à manutenção da saúde, isto um direito constitucional. 
Sentença sujeita ao duplo grau obrigatória de jurisdição. 
Não foi interposto recurso voluntário. 
Relatei. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A Constituição Federal em vigor, no 
capítulo dedicado à ordem social, assim tratou a saúde: 
"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação."  
Os documentos de fls. 17/29 comprovam induvidosamente a gravidade da doença da 
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impetrante, a exigir tratamento especializado nos Estados Unidos. O êxito obtido na 
primeira etapa dessa jornada empreendida na luta contra a enfermidade está a exigir 
pronto atendimento do pleito. Da continuidade do tratamento depende a sobrevivência da 
suplicante. 
Incontestável tratar-se de evidente proteção do direito à vida e à saúde, devendo ser 
preservadas quaisquer medidas visando a facilitar a aquisição dos dólares necessários à 
tutela judicial aqui defendida. 
Irreparável, pois, a sentença recorrida. 
Nego provimento à remessa. 
Assim voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO Nº 62.752-PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Parte Autora: LEON HEIMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
Parte Ré: FAZENDA NACIONAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA-PE 
Advogados: DRS. JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO E OUTROS (PARTE A) 
 
EMENTA 

Tributário. Imposto de Renda. Correção monetária das demonstrações financeiras. 
Utilização do IPC. Decreto nº 322/92. 
- A mudança da metodologia de cálculo do BTNF, que servia de base para a correção 
monetária das demonstrações financeiras das empresas, ocorrida durante o ano de 1990, 
causou embaraços aos contribuintes, na medida em que os surpreendeu no exercício 
financeiro em curso. 
- A utilização do Índice de Preços ao Consumidor-IPC para a correção monetária das 
demonstrações financeiras do exercício de 1991 foi reconhecida pela Lei nº 8.200/91 e, 
mais tarde, pelo Decreto nº 332, de 1992. 
- Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à remessa de ofício, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 21 de março de 1995 (data do julgamento). 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A autora ajuizou a presente ação declaratória com o 
fim de ver assegurado o direito de efetuar a correção monetária das suas demonstrações 
financeiras referentes ao exercício de 1991 com a utilização do IPC divulgado pelo IBGE, 
que, no início de 1990, era utilizado para a correção do BTNF. 
A Fazenda Nacional ofereceu contestação em que argumenta, em síntese, que a 
metodologia de cálculo para aferição da variação nominal do BTN não se constitui em 
direito adquirido do contribuinte, invocando o art. 6º, § 2º, da Lei de Introdução ao Código 
Civil. 
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A r. sentença julgou procedente o pedido, condenando a Fazenda Nacional na restituição 
das custas antecipadas e em honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da 
causa, devidamente atualizado. 
Sem interposição de recurso, subiram os autos por força do duplo grau obrigatório de 
jurisdição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A questão referente à utilização do IPC nas 
demonstrações financeiras do exercício de 1991 foi objeto de estudo doutrinário do ilustre 
tributarista Juiz Hugo Machado, que honra esta Turma como um dos seus julgadores, nos 
seguintes termos: 
"A correção monetária das demonstrações financeiras das empresas tem por finalidade 
excluir do lucro destas a parcela decorrente da inflação. Em outras palavras, evita que o 
imposto de renda seja calculado sobre algo que efetivamente não é renda. Não é 
acréscimo patrimonial, porém aumento simplesmente nominal da expressão monetária do 
patrimônio da empresa. 
No início de 1990, vinha sendo feita com base no denominado BTNF, cuja variação era 
idêntica à do IPC. Com o congelamento de preços, todavia, houve um descompasso entre 
esses dois índices. O BTN esteve congelado, e durante algum tempo variou em 
proporções menores, de sorte que, durante o ano de 1990, a correção monetária das 
demonstrações financeiras, feita com base no BTNF, ficou em patamar bem inferior à 
inflação, medida pelo IPC (Lei nº 8.088/90, art. 1º). Daí decorreu a apuração de lucro 
superior ao real, e o conseqüente pagamento de imposto de renda indevido". (Publicado 
no Boletim de Jurisprudência IOB nº 5/93, verbete 1/5981) (fls. 67). 
A alteração no critério de cálculo causou embaraços às empresas, na medida em que as 
surpreendeu no exercício em curso. Esse ponto está bem analisado na r. sentença, nos 
seguintes termos: 
"A mudança da metodologia de cálculo do BTNF ocorreu durante o curso do ano de 1990. 
O emprego do Índice de Reajuste de Valores Fiscais-IRVF fez com que o BTNF variasse 
em percentual muito inferior ao IPC, que mede a inflação efetiva. 
Tornou-se mais gravosa, portanto, a carga tributária sobre os contribuintes, já que 
aumentado o lucro mediante o artifício da adoção de indexador, que, na realidade, não 
corrige monetariamente as demonstrações financeiras. 
Havendo aumento do tributo, para vigorar no próprio ano de 1990, restou vulnerado o 
princípio da anterioridade, erigido em garantia constitucional do contribuinte. 
Tamanha a inconstitucionalidade, que a Lei nº 8.200/91 reconheceu o direito à correção 
monetária das demonstrações financeiras, no ano de 1990, pelo IPC, permitindo a 
compensação, nos anos de 1993 a 1996, do que fora pago indevidamente. 
Posteriormente, o próprio Poder Executivo também reconheceu o direito ora pleiteado, ao 
editar o Decreto nº 332/92." (fls. 68). 
A sentença transcreve ementa de julgado desta Turma nos seguintes termos: 
"Tributário. Imposto de Renda. Pessoa jurídica. Correção monetária do balanço (exercício 
1991) com base no IPC. Decreto nº 332/92. 
'As pessoas jurídicas que, no exercício financeiro de 1991, período-base 1990, tenham 
determinado o imposto de renda com base no lucro real deverão proceder à correção 
monetária das demonstrações financeiras desse período com base no Índice de Preços 
ao Consumidor-IPC'. Decreto nº 332/92, art. 32. 
Remessa improvida." 
(REO 29959/RN, Rel. Juiz Ridalvo Costa, j. em 20.10.93). 
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Invoco, no mesmo sentido, as seguintes ementas de acórdãos proferidos nesta Turma: 
"Tributário. Imposto de Renda. Correção monetária de demonstrações financeiras. Lei 
8.200/91. 
- Com a Lei 8.200/91, o legislador apenas reconheceu o direito dos contribuintes de se 
eximirem do gravame consistente no aumento do valor do imposto de renda a ser pago no 
exercício financeiro de 1991, em decorrência da aplicação do BTN, em lugar do IPC, na 
correção monetária de suas demonstrações financeiras no ano de 1990. 
- Remessa oficial improvida." 
(REO 36820-AL, Rel. Juiz Hugo Machado, DJU 24.06.94). 
"Tributário. Imposto de Renda. Correção monetária de demonstrações financeiras. Lei nº 
8.200/91. Decreto nº 322/91. 
- A tributação do que não é renda, mas simples decorrência da inflação monetária, ofende 
o disposto no art. 43, do CTN. Assim, a pessoa jurídica, contribuinte do imposto de renda, 
tem direito de proceder à correção monetária de suas demonstrações financeiras, do ano-
base de 1990, exercício financeiro de 1991, com base no INPC, como reconhecido pela 
Lei nº 8.200/91, sem as restrições de seu regulamento, pertinentes à determinação do 
lucro da exploração e à dedução das cotas de depreciação. 
- O diferimento estabelecido pela Lei nº 8.200/91 consubstancia empréstimo compulsório, 
que somente por lei complementar, e nas hipóteses constitucionalmente previstas, 
poderia ser instituído. 
- Apelação provida." 
(AMS nº 17.371-PE, Rel. Juiz Hugo Machado, j. em 29/04/93). 
A decisão, pois, não merece reparos. 
Isto posto, nego provimento à remessa para mantê-la em todos os seus termos. 
É como voto. 
                                                 
11 Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, T. I, pp. 241-242). 
 
22 - Primeiras Linhas de Direito Processual, Vol. 1º, p. 390. 
 
33 - Manual de Direito Processual Civil, Vol. I, pp. 249-250. 
 
44 - Substituição Processual, S. Paulo, 1971, pp. 131-132. 
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88 - Substituição Processual. Algumas Hipóteses da Nova Constituição in Rev. do Curso 
de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, v. 18, p. 81, dez. 1989. 
 
99 - In artigo já citado, p. 82. 
 
1010 - In artigo do autor já citado, p. 82. 
 
1111 - In artigo já citado, pp. 82 e 83. 
 
1212 - In Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação extraordinária, artigo 
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